ﺠﺎﺌﺤﺔ ﻛوﻓﻴد19-

اﻟﺘـــــﺮﺟﻤــﺎت واﻟﻨـــﻤـــﺎذج اﻟﻤﺘـــﺎﺣﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾـــــ��ت:
�
�
اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ � �
ﺑ�
اﻻﺟﺘﻤﺎ� �� اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻔ�
اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌ�ﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ واﻟﺪﻋﻢ
�
�
اﻟ�ﺟﻤﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ� .
اﻟﻮ�ﺎﻻت) ( refgroup.mhpss@gmail.comﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ�ﺴﯿﻖ �
ﯾ��� أن ﺗﺮﺳﻞ ﺟﻤﯿﻊ
�
اﻹﺻﺪارات �
واﻟ�ﺟﻤﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة إ� ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
�
��:
إن ﻗﻤﺖ ﺑ�ﺟﻤﺔ أو ﺗﻌﺪ�ﻞ ﮬﺬا اﻟﺪﻟ�ﻞ رﺟﺎء راع ﻣﺎ �
ﻣﻦ ﻏ� اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺨﺎص �ﻚ أو اﻟﺨﺎص �ﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ �
ﻟﻠ�ﺟﻤﺔ.
•
�
�
ﻏ� اﻟﻤﺴﻤ�ح اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺨﺎص �ﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
•
�� ﺣﺎل إﺟﺮاء ﺗﻌﺪ�ﻼت ﻋ� اﻟﻨﺺ أو اﻟﺼﻮر ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ �
�
اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ � �
ﺑ� اﻟﻮ�ﺎﻻت.
�
�
اﻟ� ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ.
ﯾ��� اﻹﺷﺎرة �ﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إ� أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮ �ﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت �
وﻻ �
ﯾ��� ﻋﻠ�ﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﻋ�ﺎرات )إﺧﻼء اﻟﻤﺴﺆوﻟ�ﺔ( اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ إ� ﻧﺺ �
�
ﻏ� ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻗ�ﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
•
اﻟ�ﺟﻤﺔ :ﮬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج �
�
�
�
�
�
)ﻏ� ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى ودﻗﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ �ﺑ� اﻟﻮ�ﺎﻻت)، (IASCاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ �ﺑ� اﻟﻮ�ﺎﻻت)� (IASC
ﮬﺬە �
اﻟ�ﺟﻤﺔ(.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻃﻼع ﻋ� �ﺎﻓﺔ �
ﯾﺮ� ز�ﺎرة:
اﻟ�ﺟﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﮭﺬا اﻟﺪﻟ�ﻞ �
h�ps://interagencystandingcommi�ee.org/mental-health-and-psychosocial-support -resources-covid-19

تم إنجاز ومراجعة الرتجمة العربیة يف سوریا بدعم من مجموعة العمل التقنية للصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي ,وبجهد خاص من برنامج الدعم النفيس االجتامعي يف مرشوع الدعم االنساين يف منظمة الهالل االحمر
العريب السوري  ,وخرباء الصحة النفسية يف مكتب منظمة الصحة العاملية واملنظامت التالية:
)(UNHCR, AgaKhan Health services, Dorcas , IMC ,COOPI and GOPA
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العيش مع الوقت :دليل إرشادي حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لكبار السن خالل جائحة كوفيد  19-تم تطويره من قبل فريق مراجعة
اللجنة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف قواعد الطوارئ ).(IASC MHPSS RG
يتضمن هذا املورد ملصقات مع رسائل مفتاحية لكبار السن عن كيفية العناية بصحتهم النفسية وعن كيفية توفري الدعم ملن حولهم خالل وبعد جائحة
مليرسي أنشطة الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي ) (MHPSSعن كيفية إجراء حوار مو ّجه مع كبار السن
كوفيد .19-و يتضمن تعليامت ّ
باستخدام هذه امللصقات.إن محتويات امللصقات مبنية عىل العناوين الرئيسية يف الدليل لكبار السن يف ) IASCمذكرة إحاطة مؤقتة موجهة ألشكال الصحة
النفسية والصحة النفسية االجتامعية خالل جائحة كوفيدIASC Interim Briefing Note Addressing Mental Health ،(19-
,and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreakودليل الـ ) (IASCحول )االعتبارات التشغيلية لربنامج دعم الصحة
النفسية والصحة النفسية االجتامعية متعدد القطاعات خالل جائحة كوفيدIASC Guidance on Operational Consider- .(19-
ations for Multisectoral Mental Health and Psychosocial Support Programmes during the
.COVID-19 Pandemic
إن إنتاج هذا الدليل كان من خالل عملية تطور مرتابطة بشكل تشاريك ،والتي بدأت باختبارات عملية لفهم أي منط من الرسوم والتصاميم التي قد تالءم كبار
السن .مجموعة مؤلفة من  199شخص من كبار السن أعامرهم بني ال  60و ،90من  51دولة ،قدموا ُمدخالت عرب استبيان عىل االنرتنت وعدد من
االستشارات من خالل مجموعات نقاش مركّزة و بنا ًء عىل هذه البيانات ،راجع فريق مراجعة اللجنة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم
مبيرسي األنشطة عرب مجموعة توجيهية منطية
النفيس االجتامعي يف قواعد الطوارئ ) .(IASC MHPSS RGامللصقات وطور هذا الدليل الخاص ّ
ومخصصة ،بتعاون عميق مع وكاالت متخصصة يف الصحة النفسية لكبار السن ،متضمناً زمالء من االتحاد الدويل للشيخوخة ،ومنظمة  HelpAgeالدولية،
واتحاد مرض الزهامير الدويل .هذه العملية كانت تعاون فريد بني الوكاالت و بني خرباء من مختلف املجاالت ،متضمناً خرباء يف األمراض العقلية ،والدعم
النفيس االجتامعي ،والتقدم بالسن واإلعاقة .وشبكة من مجموعات تقنية عاملة يف مجال الدعم النفيس االجتامعي ،امللصقات تم اختبارها مع  80شخص من
كبار السن من مجال واسع من الدول ،معتمد عىل مواقع جغرافية وفئات مختلفة الدخل وفئات ذات اعتبارات خاصة .تضمنت مرحلة االختبار هذه كبار سن
يعيشون بضوابط إنسانية من  10دول مختلفة.
ميرسي األنشطة متت مراجعته باالعتامد عىل ُمدخالت من فريق مراجعة اللجنة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
دليل ّ
يف قواعد الطوارئ ).(IASC MHPSS RGتتطلب هذه امللصقات ذات الرسائل املفتاحية الحد األدىن من مهارات القراءة ،وهي متنوعة ثقافياً وتهدف
إلرشاك كبار السن يف الحوارات واألنشطة .جمع فريق مراجعة اللجنة املشرتكة بني الوكاالت حول الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف قواعد الطوارئ
) (IASC MHPSS RGمراجعات من تصاميم مختلفة للملصقات للوصول لهذا النمط الذي ستجهده يف هذا الكتيب.
نوجه تقديرنا العميق لكل كبار السن الذي أرشدوا وساهموا يف تطوير هذا الكتيب اإلرشادي.سيستخدم هذا الكتيب مستجيبون إنسانيون حول كوفيد
19-للمساعدة يف التعامل مع الصحة النفسية والصحة النفسية االجتامعية لكبار السن بشكل أسايس.
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أثرت جائحة كوفيد 19-بشكل مختلف عىل كبار السن
رجاالً ونسا ًء ،لكونهم معرضني لتطوير أعراض أكرث خطرا ً
للمرض ،وللموت بالنتيجة .هذا الخطر املتزايد يعود جزئياً
إىل تغريات الجهاز املناعي املرتبطة بالسن ،مام يصعب
مقاومة األمراض والعدوى .كبار السن أيضاً أكرث عرض ًة
لحاالت صحية كامنة ،مثل أمراض ورسطانات الرئة ،الكلية،
القلب واألوعية الدموية ،وأمراض الدماغ ،و من املرجح
أنهم يتناولون عدة أدوية بشكل متزامن والذي يجعل األمر
صعباً للتأقلم ،والتعايف من األمراض ،ومن ضمنها
كوفيد19-
و قد يؤثر الضغط
والصعوبات االقتصادية
واالنعزال االجتامعي
املرتبطة باإلجراءات
قصرية وطويلة املدى
املتبعة الحتواء جائحة
كوفيد19-عىل الصحة
النفسية ،وقد تفاقم
من الحاالت الكامنة
املتعلقة بالصحة
النفسية والعصبية،
ويشمل ذلك الحاالت
الشائعة مثل االكتئاب
والقلق ،وتزيد أيضاً من احتاملية تفاقم الرتاجع اإلدرايك
)الخرف( و/أو االنتحار .
إن كبار السن ،خصوصاً النساء اللوايت يعشن لوحدهن أو
لديهن تواصل اجتامعي محدود يف الحاالت العادية ،أو
كبار السن الذي يعيشون يف ظروف هشة )مثل :الفقر،
اللجوء ،العنف ،واالستغالل أو الذل( ،هم رمبا يكونون أيضاً
أكرث عرض ًة الختبار أعراض جديدة من حاالت الصحة
النفسية والعصبية .بعض كبار السن لرمبا يتفاعلون بشدة
لألحداث الضاغطة
ويحتاجون وقتاً أكرث للتعايف
من الضغط ،والذي ميكن أن

يؤثر عىل صحتهم النفسية
والجسدية.
شكّلت اإلجراءات املتبعة الحتواء
انتشار كوفيد19-ولحامية كبار
السن )كالوقاية( ضغوط
اقتصادية إضافية وأعباء عليهم.
وأنشأت لديهم مخاوف مالية
تتضمن مواجهة العوائل للبطالة
أو فقدان الوظائف كام فرضت
وجود مصاريف جديدة للصحة
والسالمة االجتامعية قد يكونوا
غري قادرين عىل تأمينها ،حيث
تحولت املوارد والجهود
املجتمعية لالستجابة لجائحة
كوفيد 19-
يوجد يف مجموعات كبار السن )ذكورا ً وإناثاً( تنوع كبري يف
األعامر والقدرات .هذا التنوع يف السكان ،كأي تنوع يف
الفئات العمرية ،سيكون له تأثري عىل مستوى الضعف
الخاص بهم .إن العوامل مثل ):الجنس ،السن ،اإلعاقة،
األصل اإلثني ،التوجه الجنيس ) ،(+LGBTQIالرتابط
االجتامعي ،مستوى األ ّم ّية ،الفقر ،فرص العمل (،وعوامل
أخرى ،ستلعب دورا ً مفتاحياً يف مدى كون الشخص يف
خطر أو يف إمكانية تقدميه الدعم ملجتمعه .عىل سبيل
املثال ،كبار السن الذي قدموا عن طريق الهجرة إىل بلد
جديد )سكنهم الحايل( لرمبا لديهم ِصالت اجتامعية أقل أو
رمبا ليس لديهم قدرة للوصول ملعلومات حول الجائحة
باللغة الرئيسية يف البلد.
بعض كبار السن اآلخرين قد يكونوا داعمني بشكل
استباقي ألصدقائهم أو قد يكونوا جزءا ً من جهود االستجابة
الطارئة من خالل إدارة خدمات خط املساعدة الرسيعة
عرب الهاتف.

تبعاً مللف الخطورة الصحية لديهم ،فإن كبار السن قد يكونون
أحد آخر الفئات املجتمعية التي سرتفع عنهم إجراءات اإلغالق
,ومن املحتمل أنها قد أدت بهم إىل قضاء املزيد من الوقت يف
عزلة مجتمعية  ,وإذا بقيت معدالت انتشار كوفيد19-
مرتفعة فإن كبار السن سيبقون يف خطورة عالية لإلصابة
بالعدوى حاملا يتم رفع اإلجراءات املتعلقة بالوباء.

إن كبار السن قد يكونون بشكل خاص أكرث تخوفاً من اإلصابة
كوفيد 19-أو من أفراد العائلة أو األصدقاء املصابني.
إن الضغوط املرتبطة بكوفيد 19-قد تفاقم املخاوف والقلق
املوجود مسبقاً من املوت أو املوت وحيدا ً ،لهذه األسباب إنه
من املهم أن يبقى كبار السن بصحة نفسية جيدة وأن
يحافظوا عىل نشاطهم خالل فرتة الجائحة.
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الغاية من كتيب إرشادات النشاطات هذا هو أن نشارك بعض التوصيات مع كبار السن عن كيفية حفاظهم عىل صحتهم وصحتهم
النفسية.
وكيف بإمكانهم تقديم الدعم ملن هم حولهم خالل وبعد فرتة الجائحة.
إن كتيب األنشطة هذا يحتوي عىل خمسة ملصقات رسومية كبرية للطباعة أو العرض عىل الشاشة كل منها موجهة لإلجابة عىل أحد
األسئلة التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

كيف ميكنني أن أبقي بصحة جيدة؟
ماذا ميكنني أن أفعل ألحسن من مزاجي؟
كيف ميكنني أن أشعر بأين عىل تواصل مع عائلتي ومجتمعي؟
أين ميكنني أن أجد املساعدة إذا احتجتها؟
كيف ميكنني التعامل مع األىس والفقد؟

امللصقات تتوجه لتقديم إجابات لهذه األسئلة بصيغة سهلة الوصول والتي تتطلب الحد األدىن من القدرة عىل القراءة ،إنها عاملية
بطبيعتها ،متثل ثقافات وظروف وديانات مختلفة ،عىل كل حال فإن النقاشات التي تدور حول الرسومات يجب أن تضع االعتبارات
االجتامعية و الثقافية و االقتصادية و االعتبارات املبنية عىل الجنس بعني اإلعتبار .إن مالحظات ميرسي األنشطة عىل كل ملصق عىل
حدى توسعت ومنها قد تم تطوير امللصقات ليكون من املمكن مناقشة كل منها بشكل فردي .وكنتيجة فإن التعليامت قد تشعرك
بالتكرار عىل كل حال فإن هذا كان من أجل التمكن من استخدام أي ملصق بشكل فردي ،إن الرسومات
ميكنها أن تقود لنقاشات وتدعو املشاهدين للتفاعل مع الصورة ,و كل ملصق ميكن استخدامه كنشاط
منفرد ,إن كبار السن قد يقضون وقت معهم ومن ثم يجدون حلول لألسئلة املفتاحية الخمسة بأنفسهم
أو من خالل مجموعات.
من األفضل أن يتم تيسري األنشطة من قبل قائد مجموعة ,العاملني مقدمي خدمات الصحة النفسية و
الدعم النفيس اإلجتامعي أو املتطوعني الذين لديهم معرفة باحتياجات كبار السن نسا ًء و رجاالً يف
مجتمع معني أو ضمن مجموعة ذات اعتبار خاص .عىل كل حال فإن كبار السن ميكنهم مراجعة
امللصقات يف وقتهم الخاص وينخرطون يف نقاشات بني بعضهم أو أن يستخدموا امللصقات كنقطة حوار يف
التجمعات املجتمعية.
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قبل أن تبدأ ،إليك بعض التوجيهات النوعية والنصائح لتيسري األنشطة:
• تآلف مع املحتوى يف كتيب اإلرشادات والرسوم التوضيحية وتأكد من إمكانيتك عىل تقديم املوضوعات
يف امللصقات ذات الصلة مبجتمع معني أو أي فئة ذات اعتبارات خاصة.
• ميكنك أن تقوم بالنشاط يف مجموعات أو عىل شكل جلسات فردية ,يف حال وجود عوامل ثقافية أو
اجتامعية يجب أن تقام األنشطة مبجموعات عىل أساس الفصل بني الجنسني .
• امللصقات ليست مرتبة بنمط محدد ,امللصقات والتعليامت يف الكتيب تم تصميمها لتتمكن من استخدام
كل ملصق عىل حدى ومن املفضل أن تبدأ بامللصق األكرث صلة بجمهورك الخاص من كبار السن الرجال
والنساء ,وقد تكون املجموعة مبنية عىل فئات ذات اعتبارات خاصة ) مثل :املناطق الريفية مقابل املناطق
النائية  ,أو الالجئني مقابل املجتمع املضيف (  ,االختالفات القامئة عىل الجنس  ,املرجعيات أو املامرسات
الدينية وأيضاً أي مشكالت خاصة قد تكون لدى كبار السن ) أفراد أو جامعات(.
• من املفضل طباعة امللصقات عىل ورق ) A3وأقل قياس ورق ممكن  ( A4أو ميكنك عرضها عىل شاشة
كبرية ) وليس عىل شاشة الهاتف املحمول أو الجهاز اللوحي( واختيار صيغة أو طريقة العرض لهذه امللصقات
يجب أن تحدد من خالل صفات جمهورك.
املوىص
• من خالل املجموعات أو الجلسات الفردية ،احرص عىل التباعد الجسدي )تبعاً للقواعد الدولية ّ
بها( وتأكد من تطبيق إجراءات أمان كوفيد 19-وقواعد الصحة العامة والتي تتضمن:
اغسل يديك بشكل متكرر  ,استخدم املاء والصابون أو معقامت األيدي ذات األساس الكحويل.
حافظ عىل مسافة آمنة من أي أحد يعطس أو يسعل.
ارتدي كاممة إذا مل تتمكن من الحفاظ عىل التباعد.
ال تلمس عيناك  ,أنفك أو فمك.
غطي فمك وأنفك بالجهة الداخلية من مرفقك أو مبنديل عندما تعطس أو تسعل.
ابق يف املنزل إذا كنت تشعر أنك لست جيدا ً.
َ
إذا كان لديك ارتفاع حرارة  ,سعال أو صعوبة يف التنفس  ,اس َع للرعاية الطبية.
• انشأ جو دافئ وودي  ,واستمع إىل ما لدى كبار السن ليشاركوه و أيد مشاعرهم.
• تأكد أن الكرايس واملساحة معدلة ومناسبة لراحة األشخاص بأي احتياج خاص ومن ضمنها املنحدرات
عند املدخل للسامح بدخول سهل لكبار السن الذين يعانون من صعوبات يف الحركة.
• تأكد من أنك تستطيع أن تقابل الشخص كبري السن لتتمكن من التواصل بالعني واإلمياءات أثناء الكالم.
ضع يف ذهنك أيضاً أنه قد يتوجب عليك ارتداء كاممة ,لذا تكلم بشكل واضح وبصوت عا ٍل ليتمكن كبري
السن -والذي قد يعاين ضعفاً يف السمع -من فهمك .تحقق إذا كان قد يحتاج إىل نظارات لقراءة امللصق.
• اسمح بالكثري من الوقت لالستامع وتأكد أن املعلومات التي يتم مشاركتها مفهومة جيدا ً من خالل
التلخيص لنفسك والطلب من األشخاص كبار السن أن يلخصوا لك ما فهموه ,كمثال ميكنك السؤال ) هل
فهمتني؟( ) هل تريد مني أن أعيد املعلومة ؟( أو تأكد )كيف تفضل أن نكمل ؟(
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ﻟﻤﺎذا ﻫﺬا ا��ﻣﺮ ﻣﻬﻢ؟

•

إنه من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الهم أو تحت الضغط أو الوحدة خالل فرتة االستجابة لوباء كوفيد19-
وبشكل خاص قد يؤثر هذا األمر عىل كبار السن نسا ًء أو رجاالً والذين يعيشون لوحدهم أو قد قللوا من
االتصاالت االجتامعية يف ومواقفهم اليومية وبكل حال فهنالك الكثري من األنشطة التي ميكن لكبار السن أن يحموا
بها صحتهم العقلية خالل فرتات الضغط.إن البقاء نشيط وبصحة بدنية جيدة مهم بشكل خاص لكبار السن طاملا
أن إجراءات كوفيد 19-تتطلب البقاء يف الحجر لفرتات أطول ،إن منط حياة صحي ونشيط قد يساعد يف الحفاظ
عىل صحتهم العقلية والجسدية عىل املدى الطويل ،إن مواصلتهم الحركة وبقائهم مرنني يساعدهم عىل تجنب أي
تدهور يف الحالة اإلدراكية أو الوظيفية1.

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
لتبق ) الرجال والنساء كبار السن( بصحة جسدية وعقلية جيدة خالل الجائحة إنه من املهم أن تقوم باآليت:
َ
حافظ عىل العادات اليومية أو اصنع عادات جديدة.
•
نم وكل يف نفس الوقت كل يوم.
•
ارشب كمية كافية من السوائل وكل طعام صحي.
•
حافظ عىل النشاط الجسدي )احرص عىل األقل عىل  30دقيقة من التامرين الخفيفة يومياً(2.
•
حافظ عىل النشاط الذهني  ،اقرتح أنشطة مثل حل األلغاز ،الكلامت املتقاطعة ،أو متارين اللياقة الذهنية،
•
العزف عىل آلة موسيقية ،الشطرنج أو الدومينو... ،الخ(
وأال توقف أي دواء إال
احرص عىل أن تأخذ جميع األدوية املوصوفة لك من قبل أخصايئ الرعاية الصحية ّ
•
إذا أخربك طبيب بذلك.
يف هذا امللصق ميكنك أن ترى أشخاص أو مجموعة من الناس
يقومون باآليت:
 .1الهرولة.

 .2االستيقاظ والنوم يف أوقات منتظمة.
 .3البستنة والقيام بأمور املنزل.
 .4قراءة الصحيفة.
 .5أكل طعام صحي يف أوقات منتظمة.
 .6قيادة دراجة هوائية.
 .7اللعب )مع اإلبقاء عىل املسافة اآلمنة( للحفاظ عىل النشاط الذهني والصالت
االجتامعية” ،التباعد الجسدي ال يعني العزلة االجتامعية“.
 .8امليش.
 .9صنع الشاي.
.10رشب الكثري من املاء حتى خارج املنزل )مثال :أثناء الجلوس عىل مقعد الحديقة(.
.11أخذ األدوية املوصوفة ،إنه من املهم أخذ األدوية املوصوفة وأال يتم إيقاف أي منها
ّإال حينام يتم إخبارنا من قبل مختيص الرعاية الصحية.
.12القيام بتامرين االسرتخاء خارج املنزل.
.13إحضار األدوية املوصوفة من الصيدلية :ضع خطة مسبقة لتجديد األدوية املوصوفة،
ضع منبهاً لنفسك.
.14رشاء الخرضوات لإلبقاء عىل العادات اليومية وتناول طعام صحي ،قد تحتاج لتعديل
عاداتك )ارتد الكاممة ،تجنب أوقات االزدحام يف السوق املحلية ،اطلب املساعدة من
اآلخرين(.

 -1دليل منظمة الصحة العاملية :الحد من مخاطر الرتاجع اإلدرايك والخرف ,جنيف منظمة الصحة العاملية : 2019
https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
 -2دليل منظمة الصحة العاملية عن النشاط البدين والسلوك الخامل ,جنيف  ,منظمة الصحة العاملية : 2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1
قبل إظهار امللصق اسأل
كبار السن:
كيف تحافظون عىل
صحتكم ؟

5

3

4

اآلن أرهم امللصق إذا كان مطبوعاً
)يجب أن يكون عىل األقل عىل ورق A4
ومن األفضل عىل ورق  , (A3أخربهم:

أعطهم وقتاً ملراجعة
امللصق وراقب تعبرياتهم
أثناء مشاهدتهم
للرسوميات التوضيحية.

2
أعط كبار السن
بعض الوقت
ليعربوا وسجل
مالحظات مام
يقولون.

أنظروا إىل هذا امللصق وفكروا به
لبضع دقائق.

Lorem ipsum

بعد بضع دقائق اسأل بعض األسئلة الرئيسية لبدء النقاش وهذه بعض االقرتاحات:

هل أنت جاهز للقيام بأي
من هذه النشاطات التي
تشاهدها يف امللصق؟

هل ستفكر بتطبيق أي من هذه
األنشطة التي تشاهدها يف امللصق يف
املستقبل إلبقاء نفسك بصحة جيدة؟

ما هي األسئلة التي قد تواجهكم؟
الناس والبيئة والظروف الثقافية ال تبدو مألوفة,
يل ؟
هل هذا يعني أن األنشطة ال تنطبق ع ّ

كيف ميكنني تطبيق األنشطة الواردة يف
امللصق تبعاً إلجراءات كوفيد19-؟

اإلجابات املقرتحة:
الرسومات قد تم تصميمها لتكون عاملية وليك يتم استخدامها
من قبل مختلف األشخاص حول العامل .بعض املشاهد أو األشخاص
قد يبدون أكرث ألفة من اآلخرين ،استخدم مخيلتك؛ كيف قد تبدو
هذه األنشطة والرجال والنساء والبيوت يف منطقتك املحلية.

متسك بالضوابط املحلية قدر اإلمكان ،وهذا قد يتضمن
تجربة التباعد الجسدي أو ارتداء الكاممة.

يل اتباع جميع األنشطة
هل يجب ع َّ
الواردة يف امللصق للبقاء بصحة جيدة؟

هل املشاركة يف العمل التطوعي عىل
املستوى املجتمعي قد يساهم يف البقاء
بصحة جيدة؟
ملاذا األشخاص الذين يتم
عرضهم وحيدين يف منازلهم ال
يرتدون الكاممة؟

هل جعلك النظر يف امللصق تفكر بأي أفكار
أخرى؟ ماذا قد نفعل أيضاً إلبقاء أنفسنا
أصحاء جسدياً خالل جائحة كوفيد 19-؟

ال ,فامللصق قد صمم ليوفر لك مدى واسع من األفكار،
اخرت النشاط الذي تهتم به والذي تجده مناسباً أكرث
لعاداتك اليومية .

املشاركة يف العمل التطوعي أو األنشطة عىل األساس
اإلميأين أو مجموعات الرجال أو النساء قد تساعدك
عىل الشعور بالتقدير والدافع واالتصال مع املجتمع.

الكاممة تحميك وتحمي اآلخرين من العدوى إذا
كنت لوحدك يف املنزل فأنت لست بحاجة الرتداء
الكام مة.

ﻧﺼﺎﺋﺢ و ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت:
بالرغم من وجود أمور مهمة للمحافظة عىل صحة جسدية جيدة خالل جائحة كوفيد 19-مثل :تنظيف اليدين بشكل منتظم ،
التباعد الجسدي ،آداب السعال ،إرتداء الكاممة... ،الخ .فإن امللصق والنشاطات املوجودة يف الكتيب تركّز بشكل عام عىل
الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي ،من أجل نصائح صحية عامة لكبار السن ،أنظر إىل:
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for
older-peopleكوفيد 19-وكبار السن:
. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19
بعض كبار السن قد يشعرون باالرتباك من حقيقة أنه هنالك الكثري من املشاهد ،واملواقع ،والثقافات ،قد تم عرضها يف امللصق.
شجعهم عىل ترجمة هذه املشاهد إىل واقعهم وأن يعينوا أيها هو األكرث صلة بهم.
•
احرص عىل ذكر أنه هنالك الكثري من الطرق للبقاء بصحة جيدة ومل يتم عرض جميع هذه الطرق يف امللصق.
•
اسال النساء والرجال كبار السن ما الذي يفعلونه للبقاء بصحة جيدة وما هي األفكار الجديدة التي وجدوها يف
•
امللصق ،مثل األنشطة الجديدة التي مل يفكروا بها من قبل للحفاظ عىل صحتهم.
شجع النساء والرجال كبار السن عىل التفكري باألنشطة التي تم عرضها يف امللصق واختيار األنشطة التي يظنون أنها قد
•
تناسبهم .ما األنشطة التي قد يحبون تجربتها؟.
للمزيد من النصائح الصحية لكبار السن قم بزيارة موقع منظمة الصحة العاملية ،من أجل معلومات أكرث عن كوفيد 19-وكبار
السن ،أنظر:
-https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic
change-and-healthy-ageing/covid-19

امللصق  :2كيف ميكنني تحسني مزاجي؟
ﻟﻤﺎذا ﻫﺬا ا��ﻣﺮ ﻣﻬﻢ؟

تبعاً لكون كبار السن يف خطر متزايد لإلصابة بحاالت مرضية شديدة بسبب كوفيد ,19-قد يكونون بشكل خاص متخوفني من العدوى ،أو
من املوت أو املوت لوحدهم ،أو من أفراد العائلة واألصدقاء املصابني .وقد يختربون فقد أحد األصدقاء املقربني أو أحد افراد العائلة وقد ال
يتمكنون من حضور جنازاتهم .ولذا فإن كبار السن قد يشعرون أنهم منعزلني اجتامعياً بسبب القيود الصحية وقد يقضون فرتات طويلة
من العزل أو تشديد الحامية تبعاً لوضعهم الطبي عايل الخطورة .إن كبار السن أيضاً أكرث عرضة لسوء املعاملة واإلهامل .هذه األسباب
مجتمعة قد تزيد لدى كبار السن من مخاطر مواجهتهم تفاقم أعراض مشاكل الصحة العقلية الكامنة و/أو الحاالت العصبية ،وهذا قد
يؤثر عىل شعورهم أو دافعيتهم ورفاههم النفيس.

رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

من أجل املساعدة عىل تحسني املزاج لكبار السن خالل الجائحة ،فإنه من املهم أن:
يكون لديهم عادات يومية منتظمة.
•
أن يقوموا بنشاطات تكون ممتعة لهم.
•
يتكلموا مع أفراد العائلة واألصدقاء بشكل منتظم.
•
الرتكيز عىل األنشطة التي تجلب لهم السعادة وأن يجعلوا هذه األنشطة جزءا ً من عاداتهم اليومية.
•
يجربوا االسرتخاء ،التأمل ،التنفس والتامرين الخفيفة.
•
أن يجربوا االنقطاع عن األخبار أو عىل األقل أن يجعلوا األمر متوازناً من أجل أن يعطوا ألنفسهم اسرتاحة من التقارير التي تتضمن
•
مشاهد تسبب التوتر أو الهلع.
أن يرسموا أو يستخدموا قوتهم ،خربتهم ومعرفتهم من أجل التعامل مع املواقف التي تواجههم.
•
يف هذا امللصق ميكن أن ترى أشخاصاً أو مجموعة من األفراد يقومون
باآليت:
 -1تأمل النجوم ،الرتكيز عىل األمور اإليجابية يف حياتهم ،الشعور
ومامرسة اإلمتنان.
 -2الحياكة ،الخياطة.
 -3الرسم /التلوين.
 -4االستمتاع بوجبة مع العائلة أو األصدقاء.
 -5التحدث عرب الهاتف مع العائلة واألصدقاء بشكل منتظم.
 -6القيام بصنع الفخار أو أعامل يدوية أخرى.
 -7لعب الورق مع العائلة واألصدقاء.
 -8قراءة كتاب.
 -9الخروج و/أو مساعدة أحد آخر عىل الخروج.
 -10االسرتخاء/التأمل/متارين التنفس.
 -11البستنة.
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1
قبل إظهار امللصق اسأل
كبار السن:
كيف ميكنكم تحسني
مزاجكم؟

5

2
أعط كبار السن
بعض الوقت
ليعربوا وسجل
مالحظات مام
يقولون.

3

4

اآلن أرهم امللصق إذا كان مطبوعاً
)يجب أن يكون عىل األقل عىل ورق A4
ومن األفضل عىل ورق  , (A3أخربهم:

أعطهم وقتاً ملراجعة
امللصق وراقب تعبرياتهم
أثناء مشاهدتهم
للرسوميات التوضيحية.

أنظروا إىل هذا امللصق وفكروا به
لبضع دقائق.

بعد بضع دقائق إسال بعض األسئلة الرئيسية لبدء النقاش وهذه بعض االقرتاحات:

ما هي األفكار التي
تخطر لكم بعد رؤية
امللصق؟

هل تقومون بأي من
األنشطة التي ترونها
يف امللصق؟

ما هي األسئلة التي قد تواجهكم؟
كيف ميكنني أن أحسن مزاجي إذا كانت اإلجراءات
الخاصة بكوفيد 19-ال تسمح يل بزيارة العائلة أو
األصدقاء؟
ما هي متارين التنفس واالسرتخاء؟ كيف تؤثر
يب ؟

الناس والبيئة والظروف الثقافية ال تبدو مألوفة
يل ؟
هل هذا يعني أن األنشطة ال تنطبق ع ّ

يل اتباع جميع األنشطة
هل يجب ع ّ
الواردة يف امللصق للبقاء بصحة جيدة؟
ملاذا األشخاص الذين يتم
عرضهم وحيدين يف منازلهم ال
يرتدون الكاممة؟

هل ستفكرون بتطبيق أي من هذه
األنشطة التي تشاهدونها يف امللصق
يف املستقبل من أجل تحسني مزاجكم؟

كيف تشعرون أثناء
مشاهدة أو قراءة أو
االستامع لألخبار؟

اإلجابات املقرتحة:
هنالك الكثري من الطرق املختلفة لتحسني املزاج ومنها املحافظة عىل عادات
يومية منتظمة ،اإلنخراط بنشاطات تجلب السعادة والتحدث مع األصدقاء
والعائلة عرب الهاتف أو وجهاً لوجه قدر اإلمكان مع املحافظة عىل الضوابط
املحلية ومن ضمنها التباعد الجسدي وارتداء الكاممة.
هذه التامرين تساعدك عىل الرتكيز عىل االسرتخاء وعىل
التنفس مام قد يساعد عىل تقليل التوتر والنوم بشكل أفضل.
هل تحبون مامرسة هذه التامرين
سوياً؟
الرسومات قد تم تصميمها لتكون عاملية وليك يتم استخدامها
من قبل مختلف األشخاص حول العامل بعض املشاهد أو األشخاص
قد يبدون أكرث ألفة من اآلخرين ،استخدم مخيلتك؛ كيف قد تبدو
هذه األنشطة والرجال والنساء والبيوت يف منطقتك املحلية.

ال ,فامللصق قد صمم ليوفر لك مدى واسع من األفكار،
اخرت النشاط الذي تهتم به والذي تجده مناسباً أكرث
لعاداتك اليومية .

الكاممة تحميك وتحمي اآلخرين من العدوى إذا
كنت لوحدك يف املنزل فأنت لست بحاجة الرتداء
الكام مة.

اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت!

هنالك الكثري من التقارير عن ازدياد مستوى العنف الذي يحدث يف املنازل خالل جائحة كوفيد  , 19-من ضمنها العنف ضد كبار السن،
ابحث عن عالمات وإشارات تدل عىل التعرض للعنف واعرض تقديم الدعم بالشكل املناسب .قد تجد معلومات مفيدة يف ملخص منظمة
الصحة العاملية الذي يحتوي عىل األفعال املفتاحية لألشخاص ذوي الصلة ملنع أو التخفيف من العنف الداخيل:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
بعض كبار السن قد يشعرون باالرتباك من حقيقة أنه هنالك الكثري من املشاهد ،واملواقع ،والثقافات ،قد تم عرضها يف امللصق.
شجعهم عىل ترجمة هذه املشاهد إىل واقعهم وأن يع ِّينوا أيها هو األكرث صلة بهم.
•
احرص عىل ذكر أنه هنالك الكثري من الطرق للتفكري بإيجابية وتحسني املزاج.
•
اسأل النساء والرجال كبار السن مالذي يفعلونه لتحسني مزاجهم وما هي األفكار الجديدة التي وجدوها يف امللصق ،مثل األنشطة
•
الجديدة التي مل يفكروا بها من قبل لتحسني مزاجهم ،أي من األنشطة قد يفكرون بتجربتها؟
شجع النساء والرجال كبار السن عىل التفكري باألنشطة التي تم عرضها يف امللصق واختيار األنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.
•
اسأل النساء والرجال كبار السن عن الطرق التي يتابعون فيها األخبار وهل تناسب احتياجاتهم ،عند الحاجة ساعدهم عىل إيجاد
•
التوازن بني البقاء مطلعني عىل األخبار ومشاهدة أو قراءة الكثري من األخبار التي تثري الهلع والتوتر.
للمزيد من النصائح الصحية عن كيفية التعامل مع الضغوطات خالل فرتة جائحة كوفيد -19قم بزيارة موقع منظمة الصحة العاملية،
أنظر:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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إن البقاء فعال اجتامعياً يقلل من تأثريات القلق عىل الجسد ،تذكر أن التباعد الجسدي ليس مثل االنعزال االجتامعي وليس بالرضورة يقود
إىل الشعور بالوحدة  ،إن البقاء عىل اتصال اجتامعياً مهم جدا ً للحفاظ عىل صحة نفسية وإدراكية جيدة.

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

من أجل أن يبقى كبار السن عىل اتصال مع عائالتهم ومجتمعهم إنه من املهم أن:
أن يساعدوا اآلخرين إذا استطاعوا )مثال :يصبحوا متطوعني ،يشاركوا يف أعامل ذات قيمة أو مهام تجعل كبري السن يشعر
•
بالقيمة(.
أن يتحدثوا مع العائلة واألصدقاء بشكل منتظم.
•
يحافظوا عىل مشاركتهم باألنشطة املجتمعية ،الدينية و/أو الروحية ،مثالً :ميكنهم متابعة الخدمات عىل التلفاز ،الراديو ،أو اإلنرتنت
•
إن أمكن.
أن يشاركوا يف تجمعات أو مجموعات دعم األقران أو استخدام الهاتف لالتصال بأرقام املساعدة أو مجموعات وسائل التواصل
•
االجتامعي إن أمكن.
يف هذا امللصق ميكنك رؤية أشخاص أو مجموعة من األفراد يقومون
باآليت:
املشاركة بالصالة مع مجموعاتهم الدينية أو الروحية.
.1
الدردشة مع أفراد مجتمعهم.
.2
القراءة لألطفال.
.3
مشاهدة التلفاز كجزء من الوقت العائيل.
.4
البقاء عىل تواصل بشكل منتظم مع العائلة واألصدقاء .مثالً
.5
اتصل من خالل اإلنرتنت أو الهاتف.
البقاء عىل اتصال مع العائلة وقوموا باألنشطة معاً مثالً :أن
.6
يبني ثالث أجيال )األب واالبن والحفيد( منزل للطيور.
البقاء عىل تواصل مع الجريان أو األصدقاء ،مثال :إجراء
.7
محادثة قصرية من خلف السياج.
امليش مع األصدقاء الذين يحتاجون املساعدة أو قم بإعداد
.8
مجموعة للميش.
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قبل إظهار امللصق اسأل
كبار السن:
كيف تبقون عىل تواصل حاليا
مع عائالتكم ومجتمعاتكم؟

5

3

2

اآلن أرهم امللصق إذا كان مطبوعاً )يجب أن
يكون عىل األقل عىل ورق  A4ومن األفضل
عىل ورق  , (A3أخربهم:

أعط كبار السن
بعض الوقت
ليعربوا وس ّجل
ّ
مالحظات مام
يقولون.

أنظروا إىل هذا امللصق وفكروا به لبضع دقائق.

4
أعطهم وقتاً ملراجعة
امللصق وراقب تعبرياتهم
أثناء مشاهدتهم
للرسوميات التوضيحية.

بعد بضع دقائق اسأل بعض األسئلة الرئيسية لبدء النقاش وهذه بعض االقرتاحات:

بأي من األنشطة
ما هي األفكار التي تخطر هل تقومون ّ
التي ترونها يف امللصق؟
لكم بعد رؤية امللصق؟

ما هي األسئلة التي قد تواجهكم؟

اإلجابات املقرتحة:

الناس والبيئة والظروف الثقافية ال تبدو مألوفة
يل ؟
هل هذا يعني أن األنشطة ال تنطبق ع ّ
كيف ميكنني البقاء عىل اتصال إذا كانت
إجراءات كوفيد 19-ال تسمح يل بزيارة العائلة
أو األصدقاء؟

يل إتباع جميع األنشطة
هل يجب ع َّ
الواردة يف امللصق للبقاء بصحة جيدة؟
ملاذا األشخاص الذين يتم
عرضهم وحيدين يف منازلهم ال
يرتدون الكاممة؟

اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ و اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت

هل ستفكر بتطبيق أي من هذه األنشطة التي تشاهدها
يف امللصق يف املستقبل إلبقاء نفسك عىل تواصل؟

الرسومات قد تم تصميمها لتكون عاملية وليك يتم استخدامها
من قبل مختلف األشخاص حول العامل بعض املشاهد أو األشخاص
قد يبدون أكرث ألفة من اآلخرين ،لذا استخدم مخيلتك؛ كيف قد
تبدو هذه األنشطة والرجال والنساء والبيوت يف منطقتك املحلية.

هنالك الكثري من الطرق املختلفة لتبقى عىل اتصال مع عائلتك
ومجتمعك مثل التحدث مع األصدقاء والعائلة عرب الهاتف أو
وجهاً لوجه قدر اإلمكان مع املحافظة عىل الضوابط املحلية ومن
ضمنها التباعد الجسدي وإرتداء الكاممة.
ال ,فامللصق قد صمم ليوفر لك مدى واسع من األفكار،
اخرت النشاط الذي تهتم به والذي تجده مناسباً أكرث
لعاداتك اليومية .

الكاممة تحميك وتحمي اآلخرين من العدوى إذا
كنت لوحدك يف املنزل فأنت لست بحاجة الرتداء
الكام مة.

بعض كبار السن قد يشعرون باالرتباك من حقيقة أنه هنالك الكثري من املشاهد ،واملواقع ،والثقافات ،قد تم عرضها يف امللصق.
شجعهم عىل ترجمة هذه املشاهد إىل واقعهم وأن يع ّينوا أيها هو األكرث صلة بهم.
•
احرص عىل ذكر أنه هنالك الكثري من الطرق للبقاء عىل اتصال مع العائلة واألصدقاء.
•
اسأل النساء والرجال كبار السن مالذي يفعلونه ليبقوا عىل اتصال وما هي األفكار الجديدة التي وجدوها يف امللصق ،مثل األنشطة
•
أي من األنشطة قد يفكرون بتجربتها؟
الجديدة التي مل يفكروا بها من قبل للحفاظ عىل التواصل مع العائلة واألصدقاءّ ،
ش ّجع النساء والرجال كبار السن عىل التفكري باألنشطة التي تم عرضها يف امللصق واختيار األنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.
•
كن عىل وعي بالفوارق الرقمية التي قد تؤثر عىل كبار السن وقد تحرمهم من استخدام املنصات الرقمية ليس فقط من أجل
•
التواصل الرقمي ولكن أيضاً من الحصول عىل الخدمات مثل الخدمات الطبية عن بعد ،مثل التسوق عرب اإلنرتنت ...إلخ .وفر بعض املوارد
التي قد تساعدهم وتكون مالمئة العتباراتك.
للمزيد من النصائح الصحية عن كيف ومتى نرتدي الكاممة قم بزيارة موقع منظمة الصحة العاملية ،عىل صفحة ارتداء الكاممة ،أنظر:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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إن كبار السن قد ال يعلمون أين وكيف قد ميكنهم الحصول عىل املساعدة ،خصوصاً إذا كانت خدمات الرعاية االجتامعية مغلقة.
إن بعض كبار السن مبن فيهم أولئك الذين لديهم احتياجات خاصة أو ضعف اإلدراك أو الخرف” ،الذين يعتمدون عىل اآلخرين للقيام
بأنشطتهم األساسية أو احتياجاتهم اليومية للبقاء فعالني وعىل قيد الحياة“ .إن هؤالء قد ال ميلكون إمكانية الوصول للدعم الالزم خالل فرتات
اإلغالق أو بحاالت يكون فيها مقدمي الرعاية لهم مرىض .يف نفس الوقت كبار السن الذين ال يعتمدون عىل أنفسهم هم أكرث عرضة لخطر
اإلصابة بالعدوى من مقدمي الرعاية وبيئتهم الحيوية ,وهم أيضاً قد يواجهون صعوبات بالحفاظ عىل ضوابط الوقاية من العدوى ,خصوصاً
ذوي االحتياجات الخاصة أو ضعف اإلدراك والخرف ,إن النساء ) إن كانوا كبار سن أو أصغر( هم بالعادة مقدمي رعاية لكبار السن وهذا
األمر يضعهم بخطورة عالية لإلصابة أو حمل العدوى ,إن الكثري من األجداد يكونون مقدمي رعاية بشكل جزيئ ألحفادهم,و قدرتهم عىل
تقديم الرعاية لعائلة واحدة قد تنقص تبعاً إلجراءات الوقاية املرتبطة بكوفيد , 19-وتأثر سلباً عىل اسرتاتيجيات التأقلم وخيارات الدعم لدى
العائلة.
بعض املسنني ال يستطيعون الوصول لخدمات الحامية والرعاية األساسية خالل اإلغالق ،مثل الطعام ،الطبابة ،املأوى ،خدمات الرعاية الصحية
والجنسية ،نظرا ً لخوفهم من اإلصابة بالعدوى أو قلة قدرتهم عىل التنقل تبعاً لإلجراءات املرتبطة بكوفيد. 19-

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

ليك يحصل كبار السن عىل املساعدة إذا احتاجوها ،من املهم أن:
يتواصلوا مع عاميل الرعاية الصحية واملجتمعية ،خاصة إذا كانوا متوترين ،قلقني أو يشعرون بالحزن ،وتقف هذه املشاعر يف طريق
•
مامرستهم لنشاطاتهم اليومية لعدة أيام متتابعة.
يتحدثوا مع عائالتهم وأصدقائهم.
•
الرجوع إىل قادة مجتمعاتهم أو القادة الدينيني و/أو الروحيني.
•
يف هذا امللصق ميكنك أن ترى أشخاص أو مجموعة من األفراد
يقومون باآليت:
 .1زيارة العاملني الصحيني واملجتمعيني.
 .2التحدث مع املجتمع أو القادة الدينيني والروحيني.
 .3السعي للدعم املجتمعي من خالل التحدث مع العائلة
واألصدقاء.
 .4استقبال زيارات منزلية من عاملني صحيني أو اجتامعيني.
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قبل إظهار امللصق إسال
كبار السن:
كيف تحصلون عىل املساعدة
إذا كنتم بحاجة إليها ؟
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اآلن أرهم امللصق إذا كان مطبوعاً )يجب أن
يكون عىل األقل عىل ورق  A4ومن األفضل
عىل ورق  , (A3أخربهم:

أعط كبار السن
بعض الوقت
ليعربوا وسجل
مالحظات مام
يقولون.

أنظروا إىل هذا امللصق وفكروا به لبضع دقائق.

4
أعطهم وقتاً ملراجعة
امللصق وراقب تعبرياتهم
أثناء مشاهدتهم
للرسوميات التوضيحية.

بعد بضع دقائق إسال بعض األسئلة الرئيسية لبدء النقاش وهذه بعض االقرتاحات:

بأي من األنشطة
ما هي األفكار التي تخطر هل تقومون ّ
التي ترونها يف امللصق؟
لكم بعد رؤية امللصق؟

ما هي األسئلة التي قد تواجهكم؟

اإلجابات املقرتحة:

الناس والبيئة والظروف الثقافية ال تبدو مألوفة
يل ؟
هل هذا يعني أن األنشطة ال تنطبق ع ّ
كيف ميكنني البقاء عىل اتصال إذا كانت
إجراءات كوفيد 19-ال تسمح يل بالخروج من
املنزل؟

ىل إ تِّباع جميع األنشطة
هل يجب ع ّ
الواردة يف امللصق للبقاء بصحة جيدة؟
ملاذا األشخاص الذين يتم
عرضهم وحيدين يف منازلهم ال
يرتدون الكاممة؟

اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت:

أي من هذه األنشطة
هل ستفكر يف املستقبل بتطبيق ّ
التي تشاهدها يف امللصق للحصول عىل املساعدة؟

الرسومات فد تم تصميمها لتكون عاملية وليك يتم استخدامها
من قبل مختلف األشخاص حول العامل إن بعض املشاهد أو األشخاص
قد يبدون أكرث ألفة من اآلخرين ،استخدم مخيلتك؛ كيف قد تبدو
هذه األنشطة والرجال والنساء والبيوت يف منطقتك املحلية.

هنالك الكثري من الطرق املختلفة للحصول عىل املساعدة إن مل تكن قادرا ً
عىل الخروج من املنزل ومنها التحدث مع العاملني الصحيني واالجتامعيني عرب
الهاتف أو اإلتصال باألرقام الخاصة باملساعدة املجتمعية أو مجموعات دعم
األقران أو التحدث مع األصدقاء وأفراد العائلة عرب الهاتف.
ال فامللصق قد صمم ليوفر لك مدى واسع من األفكار،
اخرت النشاط الذي تهتم به والذي تجده مناسبا أكرث
لعاداتك اليومية .

الكاممة تحميك وتحمي اآلخرين من العدوى إذا
كنت لوحدك يف املنزل فأنت لست بحاجة إلرتداء
الكام مة.

بعض كبار السن قد يشعرون باالرتباك من حقيقة أنه هنالك الكثري من املشاهد ،واملواقع ،والثقافات ،قد تم عرضها يف امللصق.
شجعهم عىل ترجمة هذه املشاهد إىل واقعهم وأن يعيِّنوا أيها هو األكرث صلة بهم.
•
احرص عىل ذكر أنه هنالك الكثري من الطرق للحصول عىل املساعدة.
•
إسال النساء والرجال كبار السن ماذا يفعلونه للحصول عىل املساعدة وما هي األفكار الجديدة التي وجدوها يف امللصق ،مثل
•
أي من األنشطة قد يفكرون بتجربتها؟
األنشطة الجديدة التي مل يفكروا بها من قبل للحصول عىل املساعدةّ ،
شجع النساء والرجال كبار السن عىل التفكري باألنشطة التي تم عرضها يف امللصق واختيار األنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.
•
اكتب لهم بعض األرقام املحلية وجهات اإلتصال للوكاالت والرشكاء عىل األرض التي ميكنها أن تقدم املساعدة.
•
للمزيد من النصائح عن متى يجب عليك الذهاب إىل مؤسسة للرعاية الصحية قم بزيارة موقع منظمة الصحة العاملية ،أنظر:
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coro/navirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3
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مثل جميع الناس ،عندما يفقد كبار السن أفراد من العائلة أو األصدقاء بسبب كوفيد , 19-قد يختربوا نطاق واسع من املشاعر ،من
ضمنها الحزن الشعور و بالذنب ،الغضب ،الشعور الغامض بالفقد“ .“4و قد يجدون صعوبات يف النوم ،يشعرون باإلرهاق أو يختربون
شعور مستويات منخفضة من الطاقة.
وقد يعيشون أفكارا ً مرتبطة مبوتهم وبقائهم عىل قيد الحياة ،وهو ما قد يسبب لهم املزيد من القلق ،كل هذه املشاعر طبيعية وليس
هنالك طرق صحيحة وخاطئة للشعور باألىس أو للتعامل مع الفقد .اعتامدا ً عىل اإلجراءات املحلية والوطنية قد ال يكون من املمكن
حضور جنازات األشخاص املتوفني ،أو مساعدتهم يف خدمات الجنازة .إنها مامرسة طبيعية ومناسبة ثقافية ودينية وروحية ،وهي طقوس
قد تخفف من الضغوط ،وتساعد عىل الحزن واألىس ضمن إطار املجتمع“5,6” .
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
من أجل أن يتأقلم كبار السن مع األىس والحزن ،إنه من املهم أن:
يعطوا أنفسهم الوقت ،قد يظنون أن الحزن واألمل الذي يشعرون به لن يذهب إطالقاً ،لكن يف أغلب الحاالت األىس يخف مع
•
الوقت .إن شدة األىس عادة ترتبط مع شدة الحب للشخص الذي فقدوه عندما كان حياً.
يكونوا عىل علم أن خسارة أفراد العائلة أو األصدقاء هو موقف صعب جدا ً وقد يبدأ الكثري من املشاعر املختلفة ،كل هذه
•
املشاعر طبيعية وليس هنالك طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور باألىس.
يتذكروا اللحظات السعيدة والذكريات عن األوقات التي قضوها مع الشخص املتوىف.
•
يتكلموا بشكل منتظم عن مشاعرهم مع األشخاص الذين يثقون بهم ،و أن يتواصلوا مع األصدقاء ،وأفراد العائلة أو متطوعي
•
املجتمع الذين قد يستطيعون املساعدة مبرحلة األىس والذين قد يشعرونهم باالتصال.
يرجعوا إىل قادة املجتمع والقادة الدينيني والروحيني ،مثل القادة الذين ميتلكون مهارات يف مساعدة اآلخرين عىل التحكم
•
باألىس وإحساس الفقد والعثور عىل املعنى ،والذين قد يساعدون خالل سري عملية الشعور باالىس.
أن يركزوا عىل األنشطة املمتعة بالنسبة لهم والتي قد تشعرهم بالسعادة.
•
يف هذا امللصق ميكنك رؤية أشخاص أو مجموعة من األفراد يقومون باآليت:
 .1تذكر اللحظات املفرحة واألوقات التي قضوها مع األشخاص املتوفني.
 .2الحفاظ عىل عاداتهم اليومية املنتظمة عند تذكر أو التفكري باألشخاص
املتوفني.
 .3التحدث عن اللحظات السعيدة أو الذكريات عن األوقات التي
قضوها برفقة أفراد العائلة املتوفني.
 .4ينظرون إىل مجموعة من الصور.
 .5يعزفون املوسيقى.
 .6زيارة القادة املجتمعيني أو الدينيني والروحيني.
 .7امليش يف الطبيعة.
 .8النظر إىل الصور عىل الحاسب أو الهاتف.

الخسارة الغامضة هو مصطلح يشري إىل الحالة عندما يشعر األشخاص وألسباب متعددة بأنهم غري قادرين عىل إنهاء حالة األىس
.4
وهذا قد يجعلهم يبحثون عن اإلجابات.
دليل التدخل اإلنساين من منظمة الصحة العاملية .جنيف :منظمة الصحة العاملية https://apps.who.int/iris/bit- 2015,
.5
stream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1

دليل اللجنة الدامئة للتنسيق بني الوكاالت عن الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ .جنيف :اللجنة الدامئة
.6
للتنسيق بني الوكاالت  .2007ورقة العمل  :5.3تيسري الظروف للمامرسات الروحية والدينية املناسبة حسب الثقافة املجتمعية للتعايف.
)الصفحات من  106ل  (109وورقة العمل  :8.2التي تقدم الوصول ملعلومات حول طرق إيجابية للتأقلم )صفحة (163-167

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf
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1
قبل إظهار امللصق إسال
كبار السن:
كيف تتأقلمون مع األىس
والحزن ؟

5

2
أعط كبار السن
بعض الوقت
ليعربوا وسجل
مالحظات مام
يقولون.

3
اآلن أرهم امللصق إذا كان مطبوعاً )يجب أن
يكون عىل األقل عىل ورق  A4ومن األفضل
عىل ورق  , (A3أخربهم:
أنظروا إىل هذا امللصق وفكروا به لبضع دقائق.

4
أعطهم وقتاً ملراجعة
امللصق وراقب تعبرياتهم
أثناء مشاهدتهم
للرسوميات التوضيحية.

بعد بضع دقائق إسال بعض األسئلة الرئيسية لبدء النقاش وهذه بعض االقرتاحات:

بأي من األنشطة
ما هي األفكار التي تخطر هل تقومون ّ
التي ترونها يف امللصق؟
لكم بعد رؤية امللصق؟

ما هي األسئلة التي قد تواجهكم؟
كيف ميكنني أن أتأقلم مع األىس والفقد إذا مل
أستطع رؤية أحد األصدقاء أو أفراد العائلة
املتوفني أو مل أمتكن من حضور الجنازة؟

أي من هذه األنشطة
هل ستفكر يف املستقبل بتطبيق ّ
التي تشاهدها يف امللصق للتأقلم مع األىس والحزن؟

اإلجابات املقرتحة:
هنالك الكثري من الطرق املختلفة للتأقلم مع األىس والحزن إذا مل تتمكن من
رؤية أحد أفراد العائلة أو األصدقاء املتوفني ,ومنها االتصال باألصدقاء أو
العائلة بشكل منتظم التحدث مع الوجهاء املجتمعيني أو الدينيني والروحيني
والرتكيز عىل األنشطة التي قد تجلب املتعة والسعادة.
ميكنك أيضاً القيام بطقوس خاصة للمساعدة عىل امليض قدماً
أو مثالً إذا كان املتوىف صديق ميكنك االتصال بعائلته لتقديم
التعازي وأن تخربهم بشعورك.

الناس والبيئة والظروف الثقافية ال تبدو مألوفة
يل ؟
هل هذا يعني أن األنشطة ال تنطبق ع ّ

يل ا تٍّباع جميع األنشطة
هل يجب ع ّ
الواردة يف امللصق للبقاء بصحة جيدة؟
ملاذا األشخاص الذين يتم
عرضهم وحيدين يف منازلهم ال
يرتدون الكاممة؟

الرسومات قد تم تصميمها لتكون عاملية وليك يتم استخدامها
من قبل مختلف األشخاص حول العامل بعض املشاهد أو األشخاص
قد يبدون أكرث ألفة من اآلخرين ،استخدم مخيلتك؛ كيف قد تبدو
هذه األنشطة والرجال والنساء والبيوت يف منطقتك املحلية.
ال ,فامللصق قد صمم ليوفر لك مدى واسع من األفكار،
اخرت النشاط الذي تهتم به والذي تجده مناسباً أكرث
لعاداتك اليومية .

الكاممة تحميك وتحمي اآلخرين من العدوى إذا
كنت لوحدك يف املنزل فأنت لست بحاجة الرتداء
الكام مة.

اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت

بعض كبار السن قد يشعرون باالرتباك من حقيقة أنه هنالك الكثري من املشاهد ،واملواقع ،والثقافات ،قد تم عرضها يف امللصق.
شجعهم عىل ترجمة هذه املشاهد إىل واقعهم وأن يعينوا أيها هو األكرث صلة بهم.
•
احرص عىل ذكر أنه هنالك الكثري من الطرق للتعبري وللتأقلم مع األىس والحزن.
•
إسال النساء والرجال كبار السن ماذا يفعلون للتأقلم مع األىس والحزن وما هي األفكار الجديدة التي وجدوها يف امللصق ،مثل
•
األنشطة الجديدة التي مل يفكروا بها من قبل للتأقلم مع األىس والفقد ،أي من األنشطة قد يفكرون بتجربتها؟
شجع النساء والرجال كبار السن عىل التفكري باألنشطة التي تم عرضها يف امللصق واختيار األنشطة التي يظنون أنها قد تناسبهم.
•
شجع كبار السن عىل تحديد نقاط قوتهم وخربتهم وتحديد االسرتاتيجيات التي ساعدتهم عىل التأقلم مع األىس والفقد يف املايض.
•
حدد كبار السن الذين يبدون عالمات عىل حاالت معقدة من األىس أو الذين قد يكونون يف خطر االكتئاب أو أذية الذات .زودهم
•
بإرشادات إضافية وأدعهم للحصول عىل املساعدة من الخدمات املجتمعية ،وكاالت الحامية ،مقدمي الرعاية الصحية ،أو أي من الخدمات
األخرى املتوفرة.
للمزيد من النصائح عن التأقلم مع األىس والحزن خالل فرتة جائحة كوفيد -19قم بزيارة موقع منظمة الصحة العاملية لألسئلة واألجوبة
الشائعة لكبار السن أنظر:
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people

ﺍ ﳌﻠﺼﻘﺎ ﺕ

من األفضل أن يتم طباعتها عىل ورق ) A3أو ورق  A4بالحد األدىن( أو أن يتم عرضها عىل شاشة كبرية )ليست شاشة
هاتف أو جهاز لوحي(
من أجل الحصول عىل امللصقات الخمسة بدقة عالية ومن أجل تعليامت الطباعة ،أنظر:
https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic
أو عرب الربيد االلكرتوين.mhpss.refgroup@gmail.com :
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ﺳﺎﻋﺪ ا��ﺧﺮ ﻳﻦ إذا اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ وﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ا��ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﺮادﻳﻮ وا��ﻧﺘﺮﻧﺖ
.إﻧﻀﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دﻋﻢ ا��ﻗﺮان أو اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻲ أو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ا��ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ أن اﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺤﺰن ﻳﻘﻔﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻚ
وﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻚ وارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻘﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ واﻟﺮوﺣﻴﻴﻦ
إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا��وﻗﺎت ،ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ ا��ﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ا��ﻣﺮ ،ﻗﺪ
ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻫﺬا.

اﻋﻂ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻗﺪ ﺗﻈﻦ أن اﻟﺤﺰن وا��ﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺐ أﺑﺪ ًا  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﺎ��ت ،ا���� ﻳﺨﻒ ﻟﻮﺣﺪه ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ
ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪة وذﻛﺮ ﻳﺎت ا��وﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
اﺗﺠﻪ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻚ أو اﻟﻘﺎدة اﻟﺮوﺣﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ا��ﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻟﻔﻘﺪ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ا��ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬه ا��وﻗﺎتÆ

