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تطوير املنهج

صموئيل كوك، ماجستري تدريس اللغة اإلنجليزية للمتحدثني بلغات أخرى
أخصايئ تدريب ومناهج

وحدة التدريب واالتصاالت وتنمية القوى العاملة
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد  •  إدارة والية واشنطن للخدمات االجتامعية والصحية

شكر خاص

جييس بريد، إم.إس. - عن كافة أعامل تطوير منهجه يف هذا املرشوع من عام 2017 إىل عام 2018.

الخرباء املتخصصون

فييك أنينسن ماكنييل، درجة الدكتوراه يف التمريض،جامعة مينيسوتا
مدير الرعاية الدامئة

جمعية واشنطن للرعاية الصحية

دوريس باريت، ممرضة مسجلة، ماجستري يف إدارة األعامل
مدير وحدة خدمة التمريض

)DDA( وكالة اإلعاقة التنموية

ديفيد بيتشام
مدير برنامج تدريب خدمات حامية الكبار
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

اللجنة الفرعية ألفضل املامرسات
)RAIN( اتحاد تضمني تحالف مجتمع امليم

)BRG( مجموعة موارد أعامل والية واشنطن

تاجا بالكهورن
هي / تيش

RAIN BRG نائب رئيس
التقييم بأثر رجعي - العاملة والصناعات بوالية واشنطن

ديب كاري
مدير برنامج سياسة ضامن الجودة واإلرشاف عىل التدريب

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جانيت تشايلدريس، ماجستري يف إدارة األعامل: إدارة الرعاية الصحية
سياسة الرعاية طويلة األمد ومدير الربنامج
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كارين كورديرو
مدير التعليم والدعم

مجلس بيت العائلة للبالغني

كولومبا فرنانديز، بكالوريوس يف علم األحياء والعلوم والفنون واآلداب
ضامئر الجنس: هي / إيال

استشاري التفاوتات الصحية )ثنايئ اللغة(
مكتب األمراض املعدية

وزارة الصحة بوالية واشنطن            

أرييل فيني
مدير السياسة والربنامج الترشيعي لخدمات حامية الكبار

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جايك فراي، ماجستري
TCDQ ،مدير برنامج وحدة التدريب

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد 
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

املساهمون

.dshs.wa.gov/altsa/training/dshs-curriculum-and-materials-available :هذا الدليل متاح بلغات متعددة عرب الرابط اإللكرتوين

إمكانية الوصول إىل اللغة

ُوضع هذا املنهج بجانب التعليقات واملدخالت الُمجمعة من الخرباء املتخصصني وأصحاب املصلحة واملدربني والرشكاء 

القبليني يف جميع أنحاء الوالية.



Fundamentals of Caregiving, 3rd Edition

باربرا هانيامن، ماجستري العلوم يف التمريض
مدير وحدة ميديكيد

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

لورا هوفامن، ماجستري العلوم يف التمريض، ممرضة مسجلة
مدير الخدمات التنظيمية للمنشآت الرسيرية والتمريضية

ليدينج ايدج واشنطن

إمييل هوفيس، ماجستري
أستاذ مساعد

قسم علوم الصحة البيئية واملهنية
جامعة واشنطن

عمل بصفته متخصًصا يف سالمة األغذية سابًقا يف وزارة الصحة بوالية واشنطن

MAM ،كيتارا جونسون
الضامئر املفضلة هي،

كبري موظفي املوارد البرشية
إىل أعىل دامئًا 

ريبيكا كني مونتانا، ممرضة مسجلة 
مدير برنامج ضامن الجودة التنظيمية للتمريض 

خدمات الرعاية السكنية
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كريستني كوبيك، ماجستري العلوم يف التمريض، ممرضة مسجلة
مدير برنامج ضامن الجودة التنظيمية للتمريض

خدمات الرعاية السكنية
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كيم مايك
هي / هن

مدير وحدة تطوير القوى العاملة
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

إيرين نيلسون، أمني مظامل الرعاية طويلة األمد اإلقليمي
برنامج أمني مظامل الرعاية طويلة األمد بوالية واشنطن

أنجيال نوتيج، بكالوريوس العلوم يف التمريض، ممرضة مسجلة
مدير وحدة التمريض وتحسني األداء

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جويل دي بيرتز، ماجستري 
مدير برنامج تدريب ضامن الجودة

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

أنجيال ريغنسبورغ، ماجستري يف الرتبية
مدير الربنامج، املناهج التخصصية للوحدة التدريبية وضامن الجودة

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

بول ريدل، ماجستري العلوم يف اإلدارة والقيادة
مدير الربنامج، وحدة اإلرشاف عىل التدريب والسياسات

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

ألكسيس روديتش
االتحاد الدويل ملوظفي الخدمة 775

إيلينا سفاريانتس، ماجستري، برنامج تنمية الرعاية 
اإلتقان املحدود للغة اإلنجليزية، قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة، مدير مساعدة 

تسجيل الناخبني
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

جونيور ماين سانتياغو 
املدير التنفيذي

بوالية واشنطن مجتمع امليم عمولة

مايكل د. شيهان، دكتوراه
مدير وحدة؛ إدارة تطوير التدريب والتعلم

وحدة التدريب واالتصاالت وتنمية القوى العاملة 
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

سوندرا سيلفرمان
مدير برنامج سياسة الرعاية طويلة األمد، مرافق الخدمات املحسنة

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية 

داون شوفورد بافليش، بكالوريوس: علم النفس
رئيس مكتب الرفاهية والتحسني والتمريض 

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

ساندي شبيجلربج، ماجستري اإلدارة العامة
مدير برنامج الدعم السكني

خدمات املنزل واملجتمع
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جون ستيبينز، جون ستيبينز، أخصايئ سالمة معتمد، خبري صحة صناعية معتمد
أخصايئ تقني يف النظافة الصناعية

قسم السالمة والصحة املهنية
وزارة العمل والصناعات

CDE ،تافاريس جي تريي، ماجستري اإلدارة العامة
الضامئر: هو / له

مسؤول اإلنصاف والتنوع والشمول
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

الخرباء املتخصصون )تابع(
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تشيليس د. أونروه، دكتوراه )هم(
طبيب األرسة الحاصل عىل شهادة البورد

اهتامم خاص بطب املتحولني جنسيًا
طب األرسة يف يلم
الطب غري املألوف

ليبي واجرن، ماجستري اإلدارة العامة، ماجستري يف الصحة العامة
برنامج سياسة املنزل العائيل للبالغني السابق

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جانيت ويكفيلد ممرضة مسجلة، بكالوريوس العلوم يف التمريض
مدير برنامج التفويض من قبل املمرضات
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

الخرباء املتخصصون )تابع(

مليسا واتس
مزود فردي، عامل رعاية طويلة األمد

ماري ويتينغتون، دكتوراه يف مامرسة التمريض - متريض الصحة العامة، 
ماجستري العلوم يف التمريض، ممرضة مسجلة

استشاري ممرض 
العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات امليكروبات 

قسم وبائيات األمراض املعدية

كريس ووكاش، ماجستري اإلدارة العامة
مرشف الخدمات املجتمعية لفريوس نقص املناعة البرشية

مكتب األمراض املعدية
شعبة مراقبة األمراض واإلحصاءات الصحية

وزارة الصحة بوالية واشنطن

استعراض املناهج
شرييز بالتازار

استشاري املنزل العائيل للبالغني
بروأكتيف سوليوشنز ذ.م.م

ديان ديا، مساعد متريض معتمد
أخصايئ اعتامد كبار السن يف مكلشوت يف خدمات الدعم املنزلية، مدرب 

مساعد رعاية صحية مؤقت
كبار السن يف قبيلة مكلشوت الهندية يف خدمات الدعم املنزلية 

أوما كوكاثاس
مدير بحث وتطوير الكفاءات

رشاكة التدريب
مجموعة مزايا االتحاد الدويل ملوظفي الخدمة 775

جريجوري الفيل، دكتوراه يف القانون، ماجستري يف اآلداب
مدير الربنامج، وحدة التدريب، مركز تينييس لتنمية القوى العاملة الصحية

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

تاري أ. لينوكس
استشاري برنامج اجتامعي وصحي 4

خدمات املنزل واملجتمع
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كامي مادسن
مطور التعليم اإللكرتوين

إدارة تطوير التدريب والتعلم
وحدة التدريب واالتصاالت وتنمية القوى العاملة

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

مويل مكيساك
مدير برنامج التدريب، مركز تينييس لتنمية القوى العاملة الصحية

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

نيكول مون، ماجستري: علم الشيخوخة
مدير برنامج التدريب، مركز تينييس لتنمية القوى العاملة الصحية

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كرييس سميث
مطور التعليم اإللكرتوين

وحدة التدريب واالتصاالت وتنمية القوى العاملة 
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

ديريك تروبيا، ماجستري يف إدارة األعامل، ماجستري يف اإلدارة العامة، 
ماجستري يف اآلداب، ماجستري يف العلوم 
مدير الربنامج ومدير نظام إدارة التعلم

إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد 
قسم الخدمات االجتامعية والصحية

لورين مايلز، ماجستري يف التخطيط املجتمعي    
مدير املرشوع، املجلس االستشاري للرشاكة االسرتاتيجية لإلصابات الدماغية

خدمات املنزل واملجتمع
إدارة دعم الشيخوخة والدعم طويل األمد

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جانيس مونوس أرتياغا، ماجستري يف الرتبية

روبن فان هاينينغ، بكالوريوس العلوم يف التمريض، مسؤول دار التمريض
مؤسس / مالك / مدير التدريب

رشكة كورنرستون هيلث كري للتدريب ذ.م.م.

جينني وايت، ممرضة مسجلة، بكالوريوس العلوم يف التمريض، أخصايئ 
متريض رسيري    

كواليتي أشورانس كونسلتينج ذ.م.م

مورين وودز، املدير    
الرئيس يف مكة املكرمة / املنزل الصحي / برنامج املحاربني القدامى 

قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن



التحرير والتخطيطات النهائية

شريي هوبر
مدير االتصاالت املرئية

مكتب االبتكار واالسرتاتيجية واالتصاالت املرئية
مكتب السكرتري

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

هويل مرياندا
مدير االتصاالت املرئية

مكتب االبتكار واالسرتاتيجية واالتصاالت املرئية
مكتب السكرتري

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

جني روبرج
مدير االتصاالت املرئية

مكتب االبتكار واالسرتاتيجية واالتصاالت املرئية
مكتب السكرتري

قسم الخدمات االجتامعية والصحية

كريس رايت 
مدير العالقات اإلعالمية

مكتب االتصاالت
مكتب السكرتري

إدارة والية واشنطن للخدمات االجتامعية والصحية

جميع الصور املستخدمة مبوجب الرتاخيص القياسية من أدويب ستوك أو آي 
ستوك باستثناء ما ييل:

هرم األكل الصحي
صفحة 176

حقوق النرش بتاريخ 2008. ملزيد من املعلومات حول هرم األكل الصحي، 
يرجى االطالع عىل مصدر التغذية وقسم التغذية وكلية يت أتش تشان للصحة 

العامة يف جامعة هارفارد، www.thenutritionsource.org  واألكل 
والرشب والتمتع بصحة جيدة، بقلم والرت يس ويليت، دكتوراه يف الطب 

وباتريك جيه سكرييت )2005(، الصحافة الحرة / رشكة ساميون اند شوسرت".

طبق األكل الصحي
صفحة 177

حقوق النرش بتاريخ 2011، جامعة هارفارد. ملزيد من املعلومات حول طبق 
األكل الصحي، يرجى االطالع عىل مصدر التغذية وقسم التغذية وكلية يت أتش 

www.thenutritionsource. ،تشان للصحة العامة يف جامعة هارفارد
.www.health.harvard.edu ،ومنشورات هارفارد الصحية  org

اعتامدات الصورة
سلسلة الرسوم البيانية للعدوى

صفحة 114
أنشأه كرييس سميث، 2021.

الرسوم البيانية املتمحورة حول الشخص
صفحة 10

أنشأه مايكل شيهان، 2021.

صور أخرى
نقاط الضغط يف الصفحة 158، متارين اإلطالة يف الصفحات 353-354

ُمعاد استخدامه من كتاب أساسيات تقديم الرعاية املنقح، الطبعة الثانية، 
يوليو 2005، نسخة عام 2015.

املدربون التجريبيون
كاثرين بيتس

كاسكاد كونيكشنز

لوري بروب
كلية سبوكان فولز كوميونيتي

سارة دودر
مؤسسة صن رايز سريفيس.

أليسون هيل 
كاسكاد كونيكشنز

املشاركون التجريبيون
كايدن ارمسرتونج

كرييس كوكران
ناهد غايل

وفاء حكيمي
أشيل هاريسون

نيسرت كاماو

نهروان خضري
سانجيفني براساد
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الوحدة األوىل: مقدمة عن الدورة

هدف التعلم
سيحدد مساعدو الرعاية املنزلية متطلباتهم التدريبية ويستخدمون االسرتاتيجيات إلكامل هذه الدورة بنجاح.

الدرس األول: مقدمة

األوىل الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

مقدمة

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد متطلبات التدريب ملساعدي الرعاية املنزلية؛ و  .1

استخدم االسرتاتيجيات إلكامل هذه الدورة بنجاح.  .2

مصطلحات رئيسية

التعليم املستمر )CE(: تدريب سنوي معتمد يحافظ عىل مهارات 

ومعرفة مساعدي الرعاية املنزلية الحالية.

مساعد الرعاية املنزلية )HCA(: الشخص الذي أكمل 75 ساعة من 

التدريب األسايس واجتاز امتحان شهادة مساعد الرعاية املنزلية لوزارة 

الصحة بوالية واشنطن وحافظ عىل شهادته من خالل حضور فرتة 12 

ساعة من التعليم املستمر سنويًا.

الكفاءة املهنية: اتباع معايري عالية من السلوك الشخيص.

مرحًبا!
مرحبًا بكم يف التدريب األسايس الجوهري لربنامج مساعد الرعاية 

املنزلية، والذي يشكل جزًءا من تدريب شهادة مساعدي الرعاية 

املنزلية. حيث ستزودك هذه الدورة العملية باملعرفة واملهارات 

التي تحتاجها لتقديم الرعاية الشخصية. وسيرشح هذا الدرس األول 

متطلباتك التدريبية ويقدم لك ملحة عامة عن الدورة التدريبية. كام 

ستتعلم بعض االسرتاتيجيات إلكامل الدورة بنجاح.

نريدك أن ترتك هذا الفصل واثًقا من معرفتك ومهاراتك لتقديم رعاية 

جيدة.  تأكد من أن تسأل معلمك عىل الفور إذا كان لديك أي أسئلة 

أو مشاكل أو إذا كنت بحاجة إىل مساعدة.
 

1
ىل 

ألو
حدة ا

الو
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الثالثة  •  الوحدة األوىل  •  الدرس األول: مقدمة الرعاية، الطبعة  أساسيات تقديم 

متطلبات تدريب مساعد الرعاية 

املنزلية
يجب أن يكمل مساعدو الرعاية املنزلية فرتة 75 ساعة من التدريب 

املطلوب خالل 120 يوًما من تاريخ توظيفهم. إذ تتضمن هذه الفرتة 

أربع مكونات وهي:

1.  التوجيه والسالمة

الكفاءات األساسية )هذا الكتاب(  .2

3.  مامرسة املهارات

موضوعات خاصة بالسكان، والتي قد تشمل  .4 
التخصص و / أو تدريب انتداب املمرضات

شهادات التدريب

بعد إكامل جميع متطلبات تدريب مساعد الرعاية املنزلية، ستتلقى 

شهادة إمتام الدورة ملدة 75 ساعة. تتبع شهادات التدريب الخاصة بك. 

فقد تحتاج إىل تقدميها إىل وزارة الصحة باعتبارها جزء من التدقيق.

امتحان مساعد الرعاية املنزلية

بعد االنتهاء من فرتة الـ 75 ساعة من التدريب املطلوب بالكامل، يجب 

أن تؤدي اختبار مساعد الرعاية املنزلية بوزارة الصحة بوالية واشنطن. 

حيث يتضمن االختبار كالً من اختبار تحريري واختبار عميل للمهارات 

ويجب عليك. إجراء االختبار خالل 200 يوًما من تاريخ تعيينك أو 

خالل 260 يوًما إذا كانت إجادتك للغة اإلنجليزية محدودة.

االختبار التحريري

سيوضح االختبار التحريري ما إذا كنت قد تعلمت النقاط الرئيسية 

يف هذه الدورة التدريبية.  ومن خالل إكامل نقاط فحص الدرس 

ومراجعات الوحدة، يجب أن تكون جاهزًا الجتياز االختبار التحريري.

اختبار عميل للمهارات

سيُظهر اختبار املهارات ما إذا كان بإمكانك القيام مبهام الرعاية 

الشخصية وغريها من مهارات تقديم الرعاية املهمة التي تَُدرَّس أثناء 

الفصل. سيكون لديك متسع من الوقت يف الفصل ملامرسة هذه 

املهارات.

متطلبات التعليم املستمر

ما هو التعليم املستمر؟

 التعليم املستمر هو تدريب إضايف مصمم لإلبقاء عىل مهاراتك

ومعرفتك حديثة. يجب أن يتناول التعليم املستمر موضوع ذي صلة 

 باحتياجات رعاية العميل وبيئة الرعاية أو التطوير الوظيفي

لعامل الرعاية طويلة األمد.

متى يتوجب عيّل إكامل التعليم املستمر؟

مبجرد أن تصبح مساعًدا معتمًدا للرعاية املنزلية، يتعني عليك إكامل 12 

ساعة من تدريب التعليم املستمر املعتمد بحلول عيد ميالدك كل عام. 

إذا كان عيد ميالدك بعد شهادتك األولية بصفتك مساعد رعاية منزلية 

أقل من عام كامل من تاريخ الشهادة، فلن يكون هناك تعليم مستمر 

مستحق خالل فرتة التجديد األوىل.

 
يجب عليك االحتفاظ بشهاداتك وإثبات ساعات التعليم املستمر.

 ملزيد من املعلومات حول اختبار مساعد الرعاية املنزلية، يرجى

prometric.com/test-takers/  :االنتقال إىل الرابط اإللكرتوين
search/wadoh

ملزيد من املعلومات حول التعليم املستمر، يرجى زيارة الرابط 

dshs.wa.gov/altsa/training/continuing-  :اإللكرتوين
education-ce
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ماذا يُقدم هذا الفصل
 بصفتك متعلاًم، فأنت متثل جزًءا مهاًم من هذا الفصل. ستعمل مشاركتك وانخراطك عىل تحسني تجربة التعلم الخاصة بك وجعل هذا الفصل

ناجًحا للجميع.

أهداف التعلم
هناك خمسة أهداف تعليمية رئيسية يف هذه الدورة.

فهم ما هو مطلوب ومتوقع منك يف وظيفتك.

استخدام مهارات االتصال وحل املشكالت مع العميل وأفراد األرسة وأعضاء فريق الرعاية اآلخرين.

التعرف عىل كيفية حامية حقوق العميل وسبب أهمية حامية حقوق العميل.

حامية صحة العميل وسالمتك الجسدية.

توفري الرعاية الشخصية واملهام األخرى املرصح بها بشكل صحيح أثناء:

فهم رغبة العميل يف كيفية أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة إنجاز األشياء والقيام باملهام بهذه الطريقة؛  •

احرتام خصوصية العميل وكرامته واختالفه؛ و  •

تشجيع العميل عىل بذل أقىص ما يف وسعه من أجل نفسه.  •

1

2

3

4

5

كيف يَُدرَّس الفصل

ستشارك بنشاط فيام تتعلمه ومتارسه. وسيتحقق ذلك من خالل:

املناقشات الصفية واملجموعات الصغرية؛  •

محارضات قصرية للمدرب؛  •

فرق الدراسة؛  •

مامرسة مهارات الرعاية الشخصية يف مراكز املهارات؛ و  •

مراجعات الوحدة وسيناريوهات الوحدة.  •

1
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دليل املتعلم )هذا الكتاب(

 دليل املتعلم الخاص بك هو دليل عملك يف الدورة التدريبية بأكملها.

لذا تأكد مام ييل:

إحضاره كل يوم؛  •

كتابة مالحظات فيه ملساعدتك عىل تذكر العنارص املهمة؛ و  •

استخدامه للمتابعة مع املعلم/املدرب أثناء الفصل.  •

هناك أربعة أقسام أخرى يف الجزء الخلفي من دليل املتعلم الخاص بك:

1.  يتضمن دليل املوارد معلومات مرجعية وموارد ستكون مفيدة 
لك يف الفصل ويف املستقبل.

يتضمن املرسد تعريفات كلامت تقديم الرعاية الشائعة التي قد   .2
تكون جديدة بالنسبة لك.

توفر لك قوائم مراجعة املهارات تعليامت مفصلة ألداء مهام   .3
الرعاية الشخصية.

يتضمن قسم األمراض والحاالت الشائعة معلومات حول األمراض   .4
والحاالت التي لوحظت لدى العديد من العمالء.

توقعات املتعلم

الجتياز هذه الدورة، يتعني عليك الحضور واملشاركة يف جميع الفصول 

وإظهار قدرتك عىل أداء املهارات بشكل صحيح.

إذا مل تتمكن من التواجد يف الفصل: من املتوقع أن تحرض كل فصل. إذا 

كانت هناك حالة طارئة، فتحدث مع مدربك/معلمك.

إذا كنت بحاجة إىل دعم إضايف: إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف الكتابة 

أو القراءة أو فهم اللغة اإلنجليزية أو كانت لديك أي تحديات أخرى، 

فتحدث مع مدربك.

 الكفاءة املهنية: آيت إىل كل فصل مستعًدا للعمل. ارتِد مالبسك كام

ترغب يف وظيفتك.تعامل مع الجميع باحرتام.

ما ميكن أن تتوقعه من املدرب

ميكنك أن تتوقع أن يكون معلمك واسع االطالع وقادر عىل إرشادك 

خالل عملية التدريب. 

سيفهم مدربك الفصول الدراسية التي تحتاج إىل حضورها ويزودك 

باملعلومات واملساعدة إلكامل تدريب مساعد الرعاية املنزلية. 

يجب أن يزودك مدربك بهذا الكتاب واإلجابة عىل أسئلتك وإعطائك 

الوقت ملامرسة املهارات أثناء استخدام جميع املستلزمات املطلوبة 

 وتقديم التوجيه وعقد الفصول الدراسية للمدة الزمنية املطلوبة

التي تنعكس عىل شهادتك.
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إكامل الدورة بنجاح
متثل املشاركة النشطة يف الفصل مفتاح نجاحك يف هذه الدورة.  فكلام 

زادت مشاركتك، كلام حصلت عىل املزيد من هذا التدريب، وستكون 

أكرث جاهزية للقيام بعملك بشكل جيد.

استعد لكل فصل

كن مسرتخيًا ومستعًدا للتعلم.  .1

اقرأ الدروس املوجودة يف الدليل قبل بدء الفصل.  .2

ابِق املطالب الخارجية / املشتتات خارج حجرة الدراسة.  .3

استخدم الدليل

ميز أو ضع خطًا أسفل أهم األجزاء يف كل درس.  .1

أكمل نقاط فحص الدرس الختبار نفسك وتعزيز معرفتك.  .2

تأكد من قضاء الوقت وفهم جميع الخطوات واألجزاء  .3 
املهمة ملا تتعلمه.

شارك بنشاط يف الفصل

التزم بالوقت املحدد واحرض كل فصل.  .1

كن ملتزًما بالحصول عىل أقىص استفادة من الفصل.  .2

استمع ودون املالحظات.  .3

شاهد العروض بعناية واستخدم وقت التدريب بحكمة.  .4

اطرح أسئلة إذا كنت ال تفهم شيئًا ما.  .5

اضطلع بدور فعال يف فرق الدراسة واملناقشات.   .6

تعرف عىل زمالء الدراسة

 ستعمل أنت وزمالئك يف الفصل مًعا وتساعد بعضكم البعض خالل الدورة التدريبية. خصص بضع دقائق للتعرف عىل بعض زمالئك يف الفصل

باستخدام النشاط أدناه.

التوجيهات: استخدم األسئلة أدناه إلجراء مقابلة مع املتعلم الذي يجلس بجوارك. تأكد من أنه شخص ال تعرفه. سيحصل كل منكم دقيقة 

واحدة ملقابلة الشخص اآلخر. بعد االنتهاء من كل من املقابالت، ستقدم من يجلس بجوارك إىل الفصل.

ما اسمك؟    

ما هو لونك املفضل؟      

ما اللغات التي تتحدثها؟    

ما هو نشاطك املفضل أو هوايتك؟   

أين تعمل بصفتك مقدم رعاية؟

ما هي أهدافك الشخصية لهذا الفصل؟ 
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نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.

وضع عالمة عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابة.

كم عدد ساعات التدريب الكامل للحصول عىل شهادة مساعد الرعاية املنزلية؟  .1

من املسؤول عن متابعة شهادات التدريب؟  .2

كم يوًما عليك إكامل التدريب خالله للحصول عىل شهادة مساعد الرعاية املنزلية؟  .3

كيف ميكنك اجتياز اختبار مساعد الرعاية املنزلية؟  .4

كم عدد ساعات التعليم املستمر التي يجب عليك إكاملها كل عام؟  .5

أين ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول التعليم املستمر؟  .6

ملخص
يتعني عىل مساعدي الرعاية املنزلية إكامل تدريب شهادة مساعد الرعاية املنزلية يف غضون 120 يوًما من تاريخ تعيينهم.  أن يخضعوا المتحان شهادة مساعد 

الرعاية املنزلية يف غضون 200 يوم من تاريخ تعيينهم.  كام يتعني عليهم إكامل 12 ساعة من التعليم املستمر سنويًا.  إلكامل هذه الدورة بنجاح، من املتوقع 

أن يشارك مساعدو الرعاية املنزلية بنشاط يف كل فصل وأن يعملوا بفعالية مع مدربهم وزمالئهم يف الفصل.
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ملحوظات:
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الوحدة الثانية: الرعاية املتمحورة حول الشخص

هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية اسرتاتيجيات متمحورة حول الشخص لتقديم رعاية مختصة ثقافيًا.

الدرس األول: مقدمة للرعاية املتمحورة حول الشخص

الدرس الثاين: احرتام االختالف

الثانية الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

 مقدمة للرعاية

املتمحورة حول الشخص

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

التمييز بني السلوكيات التي تكون أكرث / أقل متحوًرا حول   .1
الشخص؛ و

توصيل قيمة الرعاية املتمحورة حول الشخص.  .2

مصطلحات رئيسية

 االكتشاف: العملية املستمرة للتعرف بشكل كامل عىل شخص

ما بصورته الكاملة.

األشياء املهمة ماديًا / معنويًا: مفهوم يركز عىل الشخص يصف ما 

يحتاجه الشخص ليكون سعيًدا ومسرتيًحا ومرضيًا وآمًنا وصحيًا.

لغة الشخص أوالً: طريقة للتحدث عن األشخاص تُظهر أن الشخص 

أهم من أمراضهم أو إعاقتهم أو ظروفهم.

االحرتام اإليجايب غري املرشوط: قبول ودعم الشخص بغض النظر عام 

يقوله أو يفعله.

ملحة عامة
يصف مصطلح "املتمحور حول الشخص" طريقة معينة للتفكري يف 

األشخاص وكيفية معاملتك لهم.  حيث يستحق كل فرد عىل قدم 

املساواة االهتامم واالحرتام والتعاطف والرحمة والخدمة.  يعكس 

السلوك املتمحور حول الشخص ذلك.سيتعرف عليك األشخاص الذين 

يهتمون بأن يكونوا متمركزين حول الشخص.  فهم يريدون معرفة 

ما هو مهم بالنسبة لك.  كام يريدون التعاون يف إيجاد الحلول التي 

تلبي احتياجاتك بطريقة تناسبك.  مام يعزز نقاط قوتك وخياراتك 

واتجاهك وسيطرتك وسعادتك ورفاهيتك.  بعبارة أخرى، سيتعلم 

األشخاص الذين يركزون عىل الشخص عنك ويقدرونك ويدعمونك.

 الفلسفة املتمحورة 

حول الشخص
الرعاية املتمركزة حول الشخص ليست بسيطة مثل تعلم عملية 

تدريجية ما.  بل أشبه بتعلم فلسفة أو طريقة جديدة يف التفكري.  

ستتعلم يف هذا التدريب عدة مفاهيم متمركزة حول الشخص.  

فعندما تتعلم كل مفهوم، اسأل نفسك األسئلة التالية:

هل أعتقد أن هذا املفهوم له قيمة؟   •

هل أطبق بالفعل هذا املفهوم يف حيايت اليومية؟  •

كيف ميكنني تطبيق هذا املفهوم عىل مامرستي اليومية  • 
لتقديم الرعاية؟     

هل أعتقد أن تطبيق هذا املفهوم عىل تقدميي للرعاية سيكون  • 
له تأثري مفيد؟

 تُنظم املفاهيم يف ثالث فئات:  التعرف عىل األفراد وتقدير

األفراد ودعم األفراد. 

Supporting
People

Valuing
People

Learning
About
People

دعم األفراد

تقدير 

األفراد

 التعرف

عىل األفراد
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التعرف عىل األفراد
إن التعرف عىل األشخاص الذين تهتم بهم أمر مهم. وسيحاول أفضل 

مقدمي الرعاية دامئًا معرفة املزيد عن األشخاص الذين يعملون معهم 

 ويعتنون بهم. غالبًا ما تسمى عملية التعرف عىل شخص ما بشكل

كامل مبرور الوقت باالكتشاف.

االلتزام باالكتشاف )املستمر(

قد تتعلم أوالً عن العميل من خطة الخدمة الخاصة بهم. وميكنك أيًضا 

الحصول عىل معلومات من أعضاء فريق الرعاية اآلخرين )مبا يف ذلك 

األصدقاء والعائلة(. ومع ذلك، فإن أفضل مصدر للمعلومات هو العميل 

نفسه. 

يستغرق التعرف عىل شخص ما وقتًا. وقد ال يرغب عميلك يف إجراء 

مقابلة معه لساعات عندما تلتقي للمرة األوىل، أو رمبا يكون متحمًسا 

للتحدث معك عن نفسه. كل شخص مختلف. يف كلتا الحالتني، دع هذه 

العملية تحدث بشكل طبيعي أثناء قيامك مبهام تقديم الرعاية األخرى.  

أظهر اهتامًما حقيقيًا بحياتهم، وما يفكرون به، وما يشعرون به. يريد 

عميلك أن تهتم به وليس مجرد تقديم الرعاية له.    

اكتشاف الشخص بالكامل

من املهم التعرف عىل احتياجات الصحة الجسدية لعميلك والخدمات 

التي يتلقاها، ولكن من املهم أيًضا مراعاة نقاط قوتهم وقدراتهم. نحن 

جميًعا نقدر أن يتم فهمنا عىل أننا برش معقدون.    

ابذل جهًدا صادقًا للتعرف حًقا عىل العميل كشخص. ومع منو عالقتكم، 

وزيادة ثقتهم بك، قد ينفتحون ويصبحون أكرث راحة يف املشاركة.   

من هم؟  •

ماذا فعلوا يف حياتهم؟  •

ما الذي ميكنهم فعله بشكل جيد؟  •

بم يؤمنون وماذا يقدرون؟  •

ما الذي يحفزهم؟  •

ما هي األنشطة ذات املغزى التي يستمتعون بها؟  •

ما هي العالقات األكرث أهمية بالنسبة لهم؟  •

كيف يرون أنفسهم وكيف يريدون أن يُنظر إليهم؟  •

ما الذي يرغبون يف معرفة املزيد عنه؟  •

تقديم أكرث شمولية

 تخيل أنك تذهب للعمل يف منشأة رعاية دامئة. ما هو التقديم الذي تفضله من مرشفك الجديد؟ هل من األفضل للمرء أن ميثل

مفهوم تكريم الشخص بالكامل؟

الخيار أ: االستامع للناس: لدينا موظف جديد هنا.وليس لديه أي خربة يف تقديم الرعاية وسيحتاج إىل الكثري من املساعدة منك.من فضلك أره 

ماذا يفعل. ويرجى التأكد من عدم تركه مبفرده مع أي من عمالئنا املصابني بالخرف... فهو مل يكمل بعد التدريب التخصيص املطلوب.  

الخيار ب: مرحًبا بالجميع.ساعدوين يف الرتحيب مبيغيل، أحدث عضو يف فريق الرعاية لدينا!هل ميكن أن يساعد أحدكم يف دعم وإرشاد ميغيل 

بينام يتعرف عىل منزلنا؟يبدو أنه حريص عىل التعلم ولديه بعض مهارات الرعاية املتميزة التي تتمحور حول الشخص ملشاركتها.هو أيًضا ثنايئ 

اللغة مام سيكون مفيًدا جًدا.نحن سعداء بوجودك يا ميغيل!
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التعرف عىل وجهات النظر العاملية والرؤى 

واملواقف واحرتامها

قد يرى بعض العمالء األشياء بشكل مختلف عنك.  وقد تكون أفكارهم 

حول املجتمع مختلفة. وقد يكون لديهم معتقدات دينية أو وجهات 

نظر سياسية أو قيم مختلفة. االختالفات تجعل كل شخص فريًدا!  ففي 

بعض األحيان قد تكون مرسوًرا مبثل هذه االختالفات. ويف أحيان أخرى 

قد تشعر بعدم االرتياح أو حتى بالضيق، لكن تذكر دامئًا مسؤوليتك 

املهنية يف أن تكون متسامًحا ومحرتًما.  

احرص عىل عدم اصدار األحكام. ألنه من املمكن أال تتفق يف وجهات 

النظر مع عميلك، لذا يرجى احرتام حقهم يف التفكري بأنفسهم وأن 

 يكونوا عىل طبيعتهم. ملزيد من املعلومات، راجع الوحدة الثانية،

الدرس الثاين: تقدير االختالفات يف الصفحة 19.

 تعلم ما هي "األشياء املهمة معنويًا" و

"األشياء املهمة ماديًا" للشخص

"األشياء املهمة معنويًا / األشياء املهمة ماديًا" هو مفهوم يركز عىل 
الشخص حيث يُشجعك عىل التفكري ليس فقط يف احتياجات الشخص 

ولكن أيًضا يف قيمه.    

"األشياء املهمة معنويًا" هي أشياء تقدرها.ويتضمن األشياء التي 
 تجعلك سعيًدا ومرتاًحا وُمشبًعا، وراًضا. قد يكون من املهم بالنسبة

لك قضاء الوقت مع األصدقاء والذهاب للتسوق وتناول األطعمة 

املفضلة لديك.

"األشياء املهمة ماديًا" هي األشياء التي تحافظ عىل سالمتك وصحتك.
قد يكون القيام بالتامرين الرياضية الكافية ودفع الفواتري ورشب الكثري 

من املاء أمثلة ألشياء مهمة بالنسبة لكثري من األفراد.

 املوازنة بني "األشياء املهمة معنوًيا" و "األشياء

املهمة مادًيا"

يف بعض األحيان تكون األشياء املهمة ماديًا لنا مهمة معنويًا أيًضا )قد 

تستمتع مبامرسة التامرين الرياضية بشكل متكرر عىل سبيل املثال(. 

يف أوقات أخرى لن يكون هذا صحيًحا )قد تستمتع بالتدخني بدالً 

من ذلك(. إذا ركزت كثريًا عىل األشياء املهمة ماديًا لعميلك وتجاهلت 

األشياء املهمة معنويًا، فمن املحتمل أن يكونوا بائسني يف رشكتك وقد 

يتخذون خيارات غري صحية عندما ال تكون بالقرب منهم.  وإذا ركزت 

كثريًا عىل األشياء املهمة معنويًا لهم، وأهملت األشياء املهمة ماديًا، 

فأنت ال تعزز صحتهم وسالمتهم.    

يتمثل نطاق مامرستك كمقدم رعاية يركز عىل الشخص يف مساعدة 

 العمالء عىل إيجاد توازن جيد )بالنسبة لهم( بني االثنني. ساعدهم

 عىل اتخاذ قرارات مسبقة تراعي كالً من سعادتهم وراحتهم عىل

 املدى القصري باإلضافة إىل رفاهيتهم عىل املدى الطويل. ادعم 

 اختيارهم وتوجيههم وسيطرتهم، لكن ساعدهم عىل فهم

التأثري املحتمل للخيارات غري الصحية.    

 
ليك تكون قادًرا عىل دعم الشخص بالكامل، عليك أن تتعلم ما هو 

مهم بالنسبة لهم وما هو مهم لهم.
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األشياء املهمة يل معنويًا

مثال: أحب السهر والنوم حتى الظهر.

امأل جدول األشياء املهمة معنويًا / األشياء املهمة ماديًا الخاص بك. تم تقديم مثال.

ماذا تفعل لتحقيق التوازن بني األشياء املهمة معنويًا لك واألشياء املهمة يل ماديًا؟

مثال: تناول دوايئ وفًقا لجدول زمني يسمح يل باالستيقاظ عندما أريد.

األشياء املهمة يل ماديًا

 لدي العديد من األدوية التي أحتاج إىل تناولها يوميًا للبقاء

بصحة جيدة.

تعلم التواصل الفعال مع الشخص

كل واحد منا يتواصل بطريقته الخاصة. نحن نستخدم اإلشارات اللفظية 

وغري اللفظية إلخبار اآلخرين مبا نشعر به وما نحتاجه. أثناء عملك مع 

العمالء، انتبه لطرقهم الفريدة يف التواصل. وفكر يف األسئلة التالية.    

ماذا تعني كلامتهم وإمياءاتهم؟  •

كيف يعربون عن عدم ارتياحهم أو أملهم؟  •

كيف ميكنك معرفة أنهم أصبحوا مضطربني؟  •

كيف ميكنك التأكد من أنهم يفهمونك؟  •

السلوك هو شكل من أشكال التواصل. لدعم العميل بشكل فعال، 

تحتاج إىل معرفة ما تعنيه تعبرياتهم وسلوكياتهم

مثال:

لقد بدأت للتو يف دعم مارك. مارك يتواصل بشكل غري لفظي. 

فهو يستخدم تعابري الوجه والسلوك للتعبري عن مشاعره وعواطفه 

ورغباته.  ذات صباح كنت تساعد مارك عىل ارتداء مالبسه. ويف 

منتصف املهمة، دفع مارك يديك بعيًدا وتوقف عن النظر إليك.

كيف ميكنك معرفة ما يريد أن يخربك مارك به؟

 لالطالع عىل اسرتاتيجيات التواصل، انظر الوحدة الثالثة: التواصل،

يف الصفحة 29.
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تقدير األفراد
إن تقدير الشخص يعني رؤية األفضل فيه وتقدير ما يقدمه. إنه يعني 

قبولهم كام هم )وليس ما ميكن أن يصبحوا(. أحيانًا ما نسمي هذا 

باالحرتام اإليجايب غري املرشوط. ميكنك أن تظهر لشخص ما أنك تقدره 

بكلامتك وسلوكياتك.

يعني قبول الشخص بأكمله قبول قدراته البدنية ومعتقداته الشخصية 

وأخالقه وقيمه وآرائه عن العامل. عندما نقبلها، فإننا ندرك قيمهم وال 

نحاول تغيريها لتلبية آرائنا الشخصية. 

إظهار االحرتام والكرامة

ميكنك إظهار احرتام العميل وحامية كرامته يف كل مرة تتفاعل معه. 

من خالل معاملتهم بأدب واحرتام تفضيالتهم، فإنك تُظهر للعميل أنك 

تراه وتقدر قيمته.    

 
انظر يف الحالتني أدناه. وقرر من هو مقدم الرعاية األكرث احرتاًما؟

يدخل مقدم الرعاية أ غرفة العميل ويخربه بأدب أن الوقت قد 

حان لالستحامم.

يقرع مقدم الرعاية ب باب العميل، وينتظر إذنًا للدخول، ويلقي 

عليه التحية بأدب ويقدم خيارات بشأن وقت االستحامم.

لغة الشخص أوالً

يف لغة الشخص أوالً، يكون الشخص أكرث أهمية من حالته العقلية 

والجسدية.  تُظهر لغة الشخص أوالً أننا نقدر ونحرتم األشخاص الذين 

نتحدث عنهم.  هناك قاعدتان أساسيتان للغة الشخص أوالً.

ضع الشخص أوالً والحالة ثانيًا. فعىل سبيل املثال، قل "أنا أهتم   .1
باألفراد الذين يعانون من الخرف" وال تقل "أنا أهتم مبرىض 

الخرف".

ِصف الظروف عىل أنها خاصية واحدة )وليست مميزة(   .2 
لشخص كامل. فعىل سبيل املثال، قل "ميشيل مصابة بداء 

السكري" وال تقل "ميشيل مريضة بالسكري".   

 
باستخدام لغة الشخص أوالً، فإنك تدرك وتقدر الشخص بأكمله، 

وتؤكد شخصيته فوق أي احتياجات رعاية صحية قد يحتاجونها.

أعد كتابة كل عبارة باستخدام لغة الشخص أوالً.

بيل شخص معاق.

أنا سعيد ألن املعاقني لديهم الكثري من الخدمات.

تعاين جوان من الشلل الدماغي.

حتى األشخاص العاديون يستخدمون األبواب األوتوماتيكية.

سال مريض بالخرف.
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لغة الهوية أوالً 

ال يفضل الجميع لغة الشخص أوالً.  حيث يشعر بعض األفراد أن 

حالتهم هي جزء أسايس من هويتهم وقد يفضلون لغة الهوية أوالً. من 

أمثلة لغة الهوية أوالً “أنا شخص متوحد” أو “للصم ثقافتهم الخاصة.”

كل شخص لديه ما يفضله.  اسأل الشخص الذي تهتم به عن الكيفية 

التي يود أن يُشار إليه بها.

االعرتاف بكرامة املخاطرة

إن التحكم يف حياتنا هو حق أسايس من حقوق اإلنسان، وهذا يشمل 

اتخاذ خيارات قد ال تكون أكرث صحة بالنسبة لنا. ضع يف اعتبارك أنه 

بصفتك مقدم رعاية محرتف، يجب عليك دامئًا تعزيز الصحة والسالمة 

الجيدة. ولكن يجب عليك أيًضا احرتام االختيار الشخيص لعميلك 

وتحكمه.  .  

إذا كان من املهم معنويًا لهم االنخراط يف سلوكيات محفوفة باملخاطر، 

فقد تجري محادثة معهم حول التأثري املحتمل عىل املدى الطويل لتلك 

القرارات. أخربهم أنك مهتم بهم وذكّرهم بدورك ومسؤوليتك كمقدم 

رعاية.  إنهم يتحكمون بأنفسهم، لكنك تهتم برفاهيتهم. إذا كانت 

السلوكيات أكرث خطورة، قم بتوثيقها والتواصل مع الشخص املناسب 

مثل املرشف أو مدير الحالة.    

خالصة القول: 

شارك مع عميلك سبب قلقك.  •

اسألهم عام إذا كانوا مهتمني مبناقشة البدائل التي قد تكون أفضل   •
لتحقيق التوازن بني األشياء املهمة ماديًا ومعنويًا بالنسبة لهم.

أبلغ عن املخاوف األكرث خطورة إىل الشخص املناسب يف  • 
 مكان الرعاية الخاص بك )ستتم اإلشارة إىل تفضيل

العميل يف خطة الخدمة(.    

إذا كان ذلك مناسبًا يف إطار الرعاية الخاص بك، فقم بتوثيق   •
مخاوفك، وماذا فعلت، ومن أبلغته بها.    

ملزيد من املعلومات حول دعم خيارات العميل، راجع حق تقرير املصري 

يف الوحدة الرابعة يف الصفحة 63.

االحتفال بالهوية الثقافية والتنوع والفردية

 االختالفات الفردية والجامعية تجعل عاملنا ممتًعا وغنيًا. حيث

 تعطينا العديد من وجهات النظر أيًضا أفكاًرا مختلفة وتجعل

مجتمعنا أكرث صحة.    

 ميكن أن يخربك التعرف عىل ثقافة الشخص وهويته كثريًا عن

ماهيته وماذا يفضل.إذا كنت قد شاركت يف عملية االكتشاف )كل 

من اكتشاف الذات واكتشاف الشخص الذي تدعمه(، فقد تكون عىل 

دراية باالختالفات املحتملة.تعلم احرتام تلك االختالفات التي تأيت من 

الخلفية الثقافية أو الشخصية للشخص.ما الذي شكل وجهات نظرهم 

ومعتقداتهم وقيمهم؟ وما الذي شكل وجهات نظرك ومعتقداتك 

 وقيمك؟ ملزيد من املعلومات، راجع الوحدة الثانية، الدرس الثاين:

تقدير االختالفات يف الصفحة 21. 

 
لتصبح أكرث كفاءة من الناحية الثقافية يُتطلب منك قضاء بعض الوقت 

يف التفكري يف نفسك واآلخرين. هل لديك أنت أو العميل أي افرتاضات 

و / أو تحيزات ثقافية تعرفها؟ هل يشعر أي منكام أن لديك امتيازًا أو 
تفتقر إىل االمتياز يف املجتمع؟ هل تتوافق قيمك مع قيم العميل؟ هل 

تتوافق قيم العميل مع قيم أنظمة الرعاية الصحية التي يستخدمها؟

ال يجب أن تفرتض أي يشء عن أي شخص بناًء عىل مكان والدته أو 

شكله أو اللغات التي يتحدثها. بدالً من ذلك، تعرف عليهم كأفراد من 

خالل قضاء الوقت معهم واطلب منهم مشاركة الكثري عن أنفسهم 

كيفام يريدون.    
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دعم األفراد
فكر يف دعم العمالء من خالل العمل بالرشاكة معهم. حيث يجلب 

كل منكم معرفة وخربة مهمة. إنهم يف أفضل وضع لفهم احتياجاتهم 

أثناء تدريبك عىل دعم جهودهم لتلبية تلك االحتياجات. إنك تدعم 

اختيارهم واستقالليتهم وسالمتهم، من خالل مساعدتهم يف أنشطة 

حياتهم اليومية وأهداف الرعاية الصحية مع احرتام تفضيالتهم. 

تعزيز االختيار والتوجيه والتحكم

إن التحكم يف حياتنا له تأثري إيجايب عىل الرفاهية. يعد تعزيز قدرة 

العميل عىل اتخاذ قراراته وخياراته أحد أهم مسؤولياتك.

عندما تتعرف عىل األشخاص الذين تدعمهم، ستتعرف عىل روتينهم 

اليومي وتفضيالتهم. كل يوم تعمل فيه معهم هو فرصة لدعم 

خياراتهم حول كيفية تلقيهم للرعاية وكيف يعيشون حياتهم.   

 
مثال:

تحب السيدة كورتيز ارتداء مالبس للعشاء وهي مالبس خاصة 

مبظهرها. لكن البلوزة التي ترغب يف ارتدائها مجعدة وتريد منك 

كويها، وهي متأخرة جًدا. ما هو النهج األكرث متحوًرا حول الشخص؟

االختيار أ: دعها تعرف أنه ال يوجد وقت كاٍف واطلب منها أن 

تتفضل اختيار بلوزة أخرى. 
 

 الخيار ب: اعرض عليها يك بلوزتها ولكن أخربها بأن ذلك قد

يتسبب يف تأخرها عىل العشاء جًدا.

ضع يف اعتبارك كيف تختار وتتحكم يف حياتك.  كيف سيؤثر 

عليك فقدان السيطرة؟

تعزيز حق تقرير املصري والتوجيه الذايت والتفرد 

واالستقالل

بصفتك مقدم رعاية، فأنت تدعم قدرة العميل عىل أن يكون مستقالً. 

سيحتاج كل عميل إىل أنواع ومستويات مختلفة من الدعم يف حياته 

اليومية. ففي بعض الحاالت، سيحتاج منك العميل أن تؤدي املهمة 

بأكملها. ومع ذلك، يف كثري من الحاالت، سوف تقدم لهم املساعدة 

باملقدار الذي يحتاجون إليه إلكامل املهمة بأنفسهم.

 
فكر يف األمر

ضع يف اعتبارك الفرق بني ربط زر قميص العميل بنفسك 

واملساعدة يف تثبيت أيديهم حتى يتمكنوا من ربط األزرار 

بأنفسهم.

سيحتاج بعض العمالء إىل دعم أكرث من غريهم.  تأكد من أنك 

تعرف مقدار ونوع الدعم الذي يفضله العميل.
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مامرسة القوة الداعمة بدالً من مامرسة القوة 

الطاغية

"القوة الطاغية" هي مامرسة "إصالح" األشياء عىل النحو الذي تراه 
أنت مناسبًا.  من الطبيعي أن يرغب مقدم الرعاية يف إصالح األمور 

 نيابة عن عميله.  حاول مقاومة الرغبة يف القيام بذلك دون أن 

تطلب ذلك.    

تعني "القوة الداعمة" أنك تدعم تفرد العميل واستقالليته من خالل 

سؤاله عام إذا كان يرغب يف الحصول عىل املساعدة ومقدارها ونوعها.  

حاول أال تفكر يف تقاسم املسؤوليات عىل أنه "السامح" للعميل أو 

"تركه" يفعل يشء ما.  "القوة مع" هو العمل الجامعي ودعم القرار 

املوجهني من قبل العميل.

بناء عالقات صحية

إن بناء عالقات حقيقية وصحية مع العمالء يجعل التفاعل الذي 

يتمحور حول الشخص أمرًا ممكًنا.وهذا ال يعني أن تصبح أفضل صديق 

لعميلك أو أن تفعل ما يرعبون فيه عندما يريدون ذلك.وتحتاج أيًضا 

 إىل الحفاظ عىل الحدود املهنية والنظر يف نطاق مامرستك.العمل

املُتسم بالشفافية والجدير بالثقة واالحرتام وحل املشكالت بطريقة 

بناءة.االستامع أوالً والصدق عند الرد هو أفضل سياسة.ملزيد من 

 املعلومات حول حل املشكالت، راجع حل املشكالت الفعال يف

الوحدة الثالثة يف الصفحة 43.

تسهيل العمل الجامعي

بصفتك مقدم رعاية، فأنت جزء من فريق يعمل مًعا لدعم العميل. 

حيث يختار كل عميل فريقه، وسيكون كل فريق مختلًفا. تقع عىل 

عاتقك مسؤولية معرفة فريق العميل الخاص بك والعمل معه )مبا يف 

ذلك الدعم العائيل وغري الرسمي(. وضع يف اعتبارك دور ومسؤوليات 

كل شخص يف الدعم. ساعد يف تسهيل تفاعل الفريق وتأكد من احتفاظ 

العميل بالسيطرة. 

انظر الوحدة الرابعة، الدرس األول: العميل يف الصفحة 57 ملزيد من 

املعلومات حول فرق الرعاية.

تخصيص رعايتك

يشري مصطلح "الرعاية املتمحورة حول الشخص" إىل أنك سرتغب يف 

تعديل مامرسة الرعاية الخاصة بك وفًقا الحتياجات وتفضيالت كل 

فرد. وعندما تتعرف عىل كل عميل وتبني عالقة معه، ستتعرف عىل 

أفضل السبل لدعمه. وعىل الرغم من أن املعرفة ال تكفي – يجب أن 

تقرر الترصف بناًء عىل تلك املعرفة. انتبه دامئًا إىل تأثري دعمك عىل 

العميل. وفكر )أثناء العمل مع عميلك(، فيام ينجح؟ وما ال ينجح؟ وقم 

بتكييف رعايتك مع تغري احتياجات وتفضيالت عمالئك. ضع يف اعتبارك 

أن كل شخص يتغري مبرور الوقت. وأحيانًا نغري رأينا مؤقتًا. قبل تقديم 

الدعم، أعد التأكيد مع عميلك عىل قبوله للدعم. وإذا تغريت تفضيالت 

واحتياجات العميل مبرور الوقت، فمن املهم إخطار مرشفك أو مدير 

حالة العميل حتى ميكن تحديث خطة الخدمة لتعكس احتياجات 

الرعاية الحالية.

الدفاع عن الشخص

يشمل دعم الشخص الدفاع عنه.بصفتك مقدم رعاية، فإنك تقيض الكثري 

من الوقت مع عميلك، وميكنك التعرف عليه جيًدا.لذا لديك دور مهم 

يف املساعدة عىل حامية صحتهم وسالمتهم وحقوقهم وراحتهم.وملزيد 

من املعلومات، راجع الوحدة الخامسة، الدرس األول: مقدم الرعاية 

املحرتف يف الصفحة 77.

شجع عميلك عىل الدفاع عن نفسه للحصول عىل خدمات رعاية عالية 

الجودة وعادلة.  دافع نيابة عنهم عندما يطلبون منك ذلك. ميكنك 

مساعدتهم يف الحفاظ عىل السيطرة عىل الخدمات الصحية، والتأكد

 من أن صوتهم مسموع يف مناقشات الفريق، والتأكد من مشاركتهم

 يف أنشطة هادفة، والعمل معهم للحصول عىل تفاعالت املجتمع

التي يقدرونها.    
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ملخص
لقد تعلمت العديد من املفاهيم املتعلقة بالرعاية التي تتمحور حول 

الشخص. وميكن تقسيمها إىل ثالث فئات رئيسية:  التعرف عىل األفراد، 

وتقدير األفراد، ودعم األفراد.    

نحن نشجعك عىل استكشاف فرص تدريب إضافية أثناء منوك مهنيًا. 

ونأمل أن تستمر يف التفكري يف هذه املفاهيم. وكذلك نأمل أن تختار 

نقطة فحص
حاول أن تجيب عىل هذه األسئلة برأيك وبكلامتك.  عند االنتهاء منها ناقش إجاباتك مع أحد زمالئك يف الدرس أو أي شخص آخر.

لخص الفلسفة املتمحورة حول الشخص بكلامتك الخاصة.  .1

أي من املفاهيم التي تتمحور حول الشخص لها أكرب قيمة بالنسبة لك كمقدم رعاية؟  وملاذا ؟  .2

أي من املفاهيم التي تتمحور حول الشخص هي األكرث أهمية بالنسبة للعميل؟ وملاذا ؟  .3

ما هو املفهوم الذي يتمحور حول الشخص والذي تطبقه بالفعل يف حياتك اليومية؟  كيف ميكن تطبيق ذلك؟  .4

ما هي التحديات أو العوائق التي تحول دون تقديم رعاية تتمحور حول الشخص؟  .5

اخرت مفهوًما واحًدا يتمحور حول الشخص وصف كيف ستطبقه يف تقدميك للرعاية.  .6

بنشاط تطبيقها عىل مامرسات تقديم الرعاية اليومية الخاصة بك. نيابة 

عن قسم الخدمات االجتامعية والصحية بأكمله، نحييك! نحن فخورون 

مبقدمي الرعاية الذين يركزون عىل األشخاص، ونفخر بالخدمة التي 

تقدمها لعمالئنا.
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الدرس الثاين

احرتام االختالف

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

فهم كيفية تقديم الرعاية املناسبة ثقافيا؛  .1

وصف كيف ميكن للخلفية الثقافية ومامرسات أسلوب الحياة   .2
والتقاليد أن تؤثر عىل الرعاية؛ و

استخدم طرقًا لتحديد وضامن احرتامها ومراعاتها عند  .3 
تقديم الرعاية.

مصطلحات رئيسية

التحيز: امليل أو االتجاه أو النزعة أو الشعور أو الرأي الذي ليس 

 بالرضورة صحيًحا. وتشمل األمثلة التحيز التأكيدي )امليل للبحث

 عن أدلة لدعم آرائنا( وتحيز التشابه )الرغبة يف إحاطة أنفسنا

بأشخاص مثلنا(.

متوافق الجنس )صفة(: شخص تتطابق هويته الجنسية مع الجنس 

املحدد له عند الوالدة.

العقيدة: نظام العقيدة الدينية أو اإلميان.

الثقافة: هي عادات ولغة ومامرسات مجموعة معينة من األفراد.

ويتضمن آراء حول الطعام واللباس والدين والعالقات األرسية واألدوار.

 العرق: مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون يف ثقافة ودين

ولغة وما إىل ذلك.

 التعبري عن الجنس: كيف يعرب اسم الشخص، والضامئر التي

 تصفه، ومالبسه وقصة شعره وسلوكه وصوته و / أو خصائص

جسمه عن جنسه.

الهوية الجنسية: إحساس الشخص الداخيل الراسخ بجنسه.

الرتاث: التقاليد والثقافة التي نرثها.
 

الُخنثى )صفة(: األشخاص الذين يظهر يف ترشيحهم و / أو علم الوراثة 

خصائص كل من الذكور واإلناث. 

اليقظة: إدراك أفكار الفرد أو عواطفه أو تجاربه عىل أساس اللحظة. 

 العرق: تقسيم اجتامعي لألشخاص بناًء عىل سامت جسدية معينة

مثل لون البرشة.

الدين: نظام من املعتقدات والشعائر والقواعد املستخدمة لعبادة إله 

أو مجموعة من اآللهة.

 الحديث املنمق: لغة ذات تأثري مقنع وغالبًا ما تفتقر إىل الصدق

أو املحتوى الهادف.

 التوجه الجنيس: انجذاب الشخص الجسدي والرومانيس والعاطفي

إىل أفراد من نفس الجنس و/أو الجنس اآلخر.

ملحة عامة
تقدير االختالفات يعني احرتام ثقافة العميل وخلفيته وشخصيته.  

ويجب أن يعمل مقدمو الرعاية عىل إدراك تحيزاتهم واتخاذ اإلجراءات 

للتغلب عليها حتى يتمكنوا من تقديم رعاية عادلة.
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الرعاية املناسبة ثقافًيا
غالبًا ما تشكل ثقافة الشخص كيفية رؤيته للعامل. فهي تساهم يف 

معرفتهم وتفضيالتهم ومعتقداتهم. وميكن أن تؤثر عىل الخيارات 

املتعلقة بالطعام وامللبس والروحانيات والتواصل. ويساعد توفري الرعاية 

املناسبة ثقافيًا العمالء عىل العيش بطريقة هادفة ومرضية. كام أنه 

يحسن جودة الرعاية ويؤدي إىل نتائج صحية أفضل.

لرعاية العمالء بطريقة مناسبة ثقافيًا، يجب عىل مقدمي الرعاية فهم 

االستقاللية الفريدة لكل عميل واحرتامها. ويحتاج مقدمو الرعاية أيًضا 

إىل فهم كيفية تأثري ثقافاتهم وبيئاتهم وهوياتهم عىل معتقداتهم 

وسلوكياتهم عند رعاية العميل.

الهوية والفردية

كل شخص هو فرد فريد وجدير باالهتامم. ويأيت هذا التفرد من حياة 

مليئة بالتجارب تأثرت بأشياء مثل: 

الساللة والعرق،  •

الخلفية الثقافية،  •

التنشئة واملعتقدات الدينية،  •

الجنس،  •

التوجه الجنيس،  •

الحالة االجتامعية،  •

التعليم،  •

الحالة االقتصادية،  •

املجموعات االجتامعية و  •

اإلعاقة الجسدية والعقلية و / أو الحسية.  •

تتقاطع كل هذه العوامل لتؤثر عىل: 

االمتيازات االجتامعية التي يتمتع بها الشخص أو التمييز  • 
الذي يتعرض له،

كيف يرون العامل،  •

بم يؤمنون ويقدرون،  •

ما يعتربونه طرقًا مقبولة للنظر والترصف، و  •

ما يعتربونه “طبيعيًا”.  •

تقاطع أشكال التمييز

التقاطع هو فكرة تداخل الثقافات والهويات. فقد تتعرض مجموعات 

معينة من األفراد للتمييز أكرث من غريهم. حيث يتفاقم هذا التفاوت 

عندما ينتمي الشخص إىل مجموعة من املجموعات املحرومة. قد 

يعاين بعض األشخاص من امتياز يف بعض املجاالت وحرمان يف مناطق 

أخرى. عىل سبيل املثال، قد تتعرض املرأة السوداء للتمييز مثل غريها 

من السود أو مثل غريها من النساء. كام أنها تعاين من مزيج فريد من 

التمييز كامرأة سوداء.
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التأمل الذايت الثقايف

يجلب مقدمو الرعاية هويتهم الخاصة وفرديتهم إىل عالقة تقديم الرعاية. فقبل أن تتمكن من تقدير واحرتام هوية وثقافة العميل، يجب أن تكون عىل 

دراية بكيفية تشكيل خلفيتك وخرباتك الحياتية نظرتك إىل العامل. فكر يف جوانب شخصيتك أدناه. بالنسبة لكل عنرص، ضع يف اعتبارك كيف ميكن أن 

يؤثر عىل معتقداتك وسلوكك وقيمك ومواقفك.

* هذا النشاط مقتبس من منوذج “املعالجة” يف تناول التعقيدات الثقافية يف املامرسة، بواسطة باميال أ. هايز.

التعرف عىل العميل

تعرف عىل كل عميل باعتباره شخصية مميزة.  ستساعد جهودك 

للتعرف عليها وفهمها عىل بناء الثقة واالحرتام. كام أنه سيساعد يف 

جعل العميل يشعر بالتقدير والقبول.

يخربك التعرف عىل العميل أيًضا بالسلوك الذي يعتربه محرتًما ومناسبًا. 

يساعدك هذا يف تجنب اإلساءة إىل عميل أو أي سوء تفاهم آخر - ال 

سيام عندما تبدأ العمل مًعا ألول مرة.

ملعرفة املزيد عن عميلك، اطرح أسئلة عىل أعضاء فريق الرعاية اآلخرين 

وانتبه إىل أي أدلة نابعة من كيفية ترصفهم ومالبسهم وعالقتهم 

باآلخرين و / أو العنارص ذات األهمية املعروضة يف غرفتهم أو منزلهم. 

ميكنك أيًضا طرح أسئلة عىل العميل مبارشًة. اعلم أن العميل قد يكون 

لديه وجهة نظر مختلفة عن أنواع األسئلة املحرتمة واملالمئة.

 
كيف ميكن أن تؤثر ثقافة العميل وخربته الحياتية ومعتقداته 

الدينية عىل اختياراته وتفضيالته يف الرعاية؟ ضع يف اعتبارك مواضيع 

مثل الطعام واملالبس والتواصل واللمس.

 الدين

 والروحانيات

 حالة

 اإلعاقة

العمر

 املجموعات

االجتامعية

 الهوية

الجنسية

 األصل

القومي

 تراث السكان

األصليني

أنت
 الهوية العرقية

واإلثنية

 الوضع

  االجتامعي

 التوجه واالقتصادي

الجنيس

الثانية  •  الدرس األول: مقدمة للرعاية املتمحورة حول الشخص الثاين: احرتام االختالف  •  الوحدة  الدرس 
2

ة 
ني

لثا
 ا

دة
ح

لو
ا



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

التواضع الثقايف

إن توفري الرعاية املناسبة ثقافيًا هو أكرث من مجرد معرفة ثقافات 

مختلفة. يف الواقع، ميكن أن يؤدي االعتامد عىل املعرفة وحدها إىل 

تكوين قوالب منطية وافرتاضات غري صحيحة.

اعمل عىل تحديد القوالب النمطية التي قد تحملها عن مجموعات من 

األشخاص. اطرح أسئلة حول تلك الصور النمطية وألزم نفسك بعدم 

استخدام القوالب النمطية للحكم عىل اآلخرين.

يعد التعرف عىل رعاية األشخاص من ثقافات متنوعة عملية تستمر 

مدى الحياة. لذا، كن متفتًحا دامئًا وكن عىل استعداد لالستامع والتعرف 

 عىل العمالء بوصفهم أفراد. تقبل بأن معرفتك ومعتقداتك ليست

 سوى طريقة واحدة لرؤية العامل وأن الطرق األخرى قد تكون

صالحة مثل طرقك.    

التحيز
التحيز هو وظيفة طبيعية ألذهاننا تساعدنا عىل فهم عاملنا املعقد. هو 

يسمح لنا باتخاذ قرارات رسيعة بناًء عىل كمية محدودة من املعلومات. 

ميكن أن تكون التحيزات إيجابية أو سلبية، إما واعية أو غري واعية.

تحدث ردود أفعالك ومشاعرك تجاه اآلخرين، ال سيّام األشخاص 

 املختلفني عنك، تلقائيًا بناًء عىل املعتقدات والقيم املستفادة من

ثقافتك وبيئتك وخرباتك الحياتية.    

ميكن أن يكون لدى التحيزات تأثرًي سلبيًا عميًقا عىل العالقات مع 

العميل / مقدم الرعاية باإلضافة إىل جودة الرعاية والنتائج الصحية. مع 

ذلك، هناك بعض الطرق للتغلب عىل التحيز، حتى لو كان فاقًدا للوعي.

22

التحيز الرصيح مقابل التحيز الضمني

يوجد تحيز رصيح عندما يكون الشخص مدركًا لتحيزه ومواقفه تجاه 

مجموعات معينة. تعد العنرصية السافرة والتعليقات العنرصية من 

أمثلة عىل التحيز الرصيح.

التحيز الضمني هو الالوعي. فنحن ال ندرك أن لدينا هذه املشاعر 

املنحازة. قد ال ندرك كيف تؤثر عىل أفعالنا ومواقفنا وقراراتنا. فقد 

يجعلك التحيز الضمني تفرتض أن الطبيب الذي مل تقابله هو رجل.

كل شخص لديه تحيزات ضمنية. تتطور عىل مدار حياتنا مام نراه 

ونسمعه ونشهده.  حتى األشخاص الذين يعتقدون أنه ليس لديهم تحيز 

لديهم تحيزات ضمنية.

تظهر األبحاث أن هناك تحيزًا ضمنيًا يف عموم سكان الواليات املتحدة. 

حيث يتعلق هذا التحيز بالجنس والعمر والتوجه الجنيس واإلثنية 

والعرق والدين واإلعاقة وغريها من العوامل. هذا التحيز يفضل 

 األشخاص البيض والشباب والقادرين والسويني والذكور

والراشدين والنحيفني.
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الثاين: احرتام االختالف الدرس  الثانية  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

اآلثار السلبية للتحيز الضمني

ميكن أن تؤثر التحيزات الضمنية عىل كيفية التحدث إىل العميل والنظر 

إليه والقيام باألشياء لصالحه. األمر الذي يؤدي إىل انخفاض جودة 

الرعاية ونتائج صحية أسوأ لألشخاص الذين قد يكون لديك تحيزات 

ضمنية سلبية تجاههم.

فيام ييل أمثلة عىل التفاوتات الصحية التي قد ارتبطت بالتحيز الضمني 

بني املتخصصني يف الرعاية الصحية: 

من املرجح أن ميوت األمريكيون اآلسيويون بسبب الرسطان أكرث   •
 من أي مجموعة سكانية أخرى، لكنهم أقل عرضة للتوصية

بفحص الرسطان.

النساء السود أقل حظًا إلجراء فحص رسطان عنق الرحم.  •

عىل الرغم من أن النساء يعانني من أمل مزمن أكرث وأكرث حساسية   •
لألمل، إال أن تقارير األمل لدى النساء ال تؤخذ عىل محمل الجد 

مقارنة بالرجال وتتلقى النساء عالًجا أقل حدة لألمل من الرجال.

يعاين املرىض األمريكيون من أصل أفريقي من معدالت وفيات   •
الرضع أعىل بكثري من البيض غري الالتينيني.

من املهم أن تكون عىل دراية وأن تتساءل عن كيفية تأثري معتقداتك 

وقيمك عىل تفاعالتك مع اآلخرين. تذكر أن االختالفات يف حد ذاتها 

ليست جيدة وال سيئة. لكن األساس هو كيفية التفاعل معهم.

ابق متيقظًا للعالمات التي تشري إىل أن التحيزات التي ال جدال فيها تؤثر 

عىل أفعالك مع العميل، من بينها: 

أحكام سلبية حول خيارات العميل ومنط حياته وما إىل ذلك؛  •

عرض التفضيالت الثقافية للعميل عىل أنها غري مهمة؛  •

عدم الصرب أو عدم االنفتاح عىل احتياجات العميل؛ أو   •

إلقاء النكات بشأن العميل.  •

التحيز يف بيئات الرعاية طويلة األمد

ميكن أن يؤدي التحيز الرصيح والضمني إىل التمييز والبلطجة وسوء 

املعاملة األخرى. لهذا السبب، قد يخفي بعض العمالء أجزاء معينة من 

هويتهم، مثل دينهم أو تراثهم أو توجههم الجنيس عن مقدمي الرعاية 

أو املقيمني اآلخرين. يتمثل جزء من دورك بصفتك مقدم رعاية يف 

املساعدة يف التأكد من أن كل عميل يشعر بالرتحيب واألمان.

تقليل التحيز الضمني

نظرًا ألن التحيز الضمني ميثل الالوعي، فمن الصعب تحديده وتقليله. 

 مع ذلك، هناك بعض الخطوات التي ميكنك اتخاذها للتخلص من

التحيز الضمني.

1.  اكتشاف تحيزاتك الضمنية عن طريق إجراء اختبارات االرتباط 
implicit.harvard.edu/implicit/ :الضمني

2.  مامرسة طرق لتقليل التوتر وزيادة اليقظة، مثل التأمل أو اليوجا 
أو التنفس املركّز. فكلام كنت أكرث اسرتخاًء، قل اعتامد عقلك عىل 

ردود الفعل الرسيعة والتلقائية.

االنتباه لنفسك يف حالة التنميط. فعندما تسمع خطابًا يقول إن   .3
القوالب النمطية للمجموعات أو األشخاص أو تجد نفسك تضع 

افرتاضات حول شخص ما بسبب ثقافته وعرقه وما إىل ذلك، 

حاول إعادة الرتكيز عىل الفرد وسامته الشخصية.

تحدي القوالب النمطية واالعرتاض عليها. اقض وقتًا يف التفكري   .4
أو تخيل األشخاص الذين يكرسون القوالب النمطية النموذجية 

املرتبطة مبجموعاتهم.

رؤية األشياء من وجهة نظرهم.  تخيل نفسك عضًوا يف   .5 
مجموعة مقولبة منطيًا.

ابحث عن الفرص للحصول عىل تفاعالت إيجابية ذات مغزى مع   .6
أشخاص من مجموعات أخرى. حيث تعمل التجربة الشخصية 

 مع املجموعات النمطية عىل تحسني مواقفنا وتفاعالتنا مع

تلك املجموعات.
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 احرتام الجنس

والهوية الجنسية
تعد امليول الجنسية والهوية الجندرية من مكونات إدراك املرء لذاته. 

توافر الحرية لنكون أنفسنا أمر رضوري لجودة الحياة.  قد يشعر أعضاء 

مجتمعات امليم أو مجتمع اإلل جي يب يت كيو من املثليني ومزدوجي 

الجنس واملتحولني جنسياً وأحرار الجنس بعدم األمان ملامرسة حياتهم 

بانفتاح. وقد يقوموا بإخفاء هوياتهم لحامية أنفسهم من سوء املعاملة. 

ميكنك كُمقِدم رعاية مساعدة كل عميل عىل الشعور باألمان والرتحاب 

من خالل اعرتافك الكامل بهويته. بنفس الطريقة التي تريد أنت أن 

تشعر بالرتحاب والقبول بغض النظر عن االختالفات.

 عدد السكان من مجتمع امليم

وتركيبتهم السكانية

يف عام 2020، كان حوايل 5.6% من السكان األمريكيني البالغني يُعرفوا 

أنفسهم كمثليني أو مزدوجي التوجه الجنيس أو متحولني جنسياً أو 

أي شئ آخر عدا مغايري الجنس. يعيش األشخاص من مجتمع امليم 

يف مجتمعات من جميع األحجام يف جميع أنحاء البالد. يعيش أعضاء 

مجتمعات امليم يف تجمعات من جميع األحجام يف أنحاء البالد.

قد ينتمي بعض العمالء الذين تعمل معهم إىل مجتمع امليم حتى إذا مل 

يفصحوا عن ذلك. من الرضوري أن تكون ُمرِحباً عمداً بجميع األفراد من 

مختلف امليول الجنسية والهويات الجندرية.

عدم املساواة يف العناية طويلة املدى

ميتاز أفراد مجتمعات امليم أو أل جي يب يت كيو بالقوة واملرونة 

االستثنائيتني. فقد نجحوا عىل مدار أجيال يف تخطي التفرقة والتجريم 

والتهميش من مجتمع التيار الرئييس. واليوم أصبح هناك عدد أكرب من 

مجتمع امليم قادر عىل الحياة بأمان يف العلن أو بانفتاح فيام يتعلق 

مبيولهم الجنسية وهويتهم الجندرية.

ومع ذلك، ال زال هذا املجتمع يتعرض للتفرقة وعدم التكافؤ يف مناحي 

عديدة للحياة. أحد أسباب امتناع البالغني األكرب سناً من مجتمع امليم 

عن اإلعالن عن ميولهم الجنسية هو أنهم يعانوا من التفرقة وسوء 

املعاملة يف العناية طويلة املدى.

 حسب روايات مراكز العناية طويلة املدى للبالغني األكرب سناً من

مجتمع امليم من مواقع العمل )2015(: 

23% من املستجيبني تعرضوا لتحرش لفظي أو جسدي من أحد النزالء   •
اآلخرين؛

14% تعرضوا لتحرش لفظي أو جسدي من العاملني؛  •

9% واجهوا رفض العاملني اإلشارة إىل نزيل متحول جنسياً باسمه  • 
أو ضمريه الصحيح؛

و6% تعرضوا لرفض العاملني ذوي الخربة توفري الخدمات أو الرعاية األساسية.  •

كمقدم رعاية، يجب عليك االلتزام مبعاملة الجميع مبساواة. وهذا يعني 

استيعاب املفاهيم والقضايا املتعلقة مبجتمع امليم والترصف بشكل يدعم 

الجميع سواء كان يُعرف نفسه كفرد من أفراد مجتمع امليم أم ال.
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أفضل املامرسات لخلق بيئة آمنة

من خالل دورك كمقدم رعاية، لديك القدرة عىل تقديم الدعم لتوفري حياة آمنة وذات جودة لكل عميل. هناك مامرسات معينة ميكنك اتباعها لتحرص 

عىل دعم جودة حياة العمالء املنتمني ملجتمع امليم.

ال تفعل

ال تفرتض أن أحدهم مغاير الجنس و/أو متوافق الجنس.

ال تفرتض أنه ميكنك معرفة ما اذا شخص ما ينتمي إىل مجتمع امليم 

من خالل تقييمك لشكله أو ترصفاته أو هيكل عائلته أو صوته أو 

طريق حديثه.

ال تتكلم عن امليول الجنسية أو الهوية الجندرية ألحدهم مع 

أشخاص آخرين.

ال تستخدم مصطلحات بشكل ازدرايئ أو سلبي أو تردد نكات 

معادية للمثلية أو التحول الجنيس.

ال تخطئ تحديد جندرية األشخاص من خالل تجاهل االسم أو 

 الضمري الذي منحوك إياه – هذا يعد سوء معاملة ويعزل

الشخص املذكور.

ال تفرتض أي افرتاضات عن عائلة الشخص أو نظام الدعم الخاص 

به. تجنب األسئلة التي تفرتض عالقات معينة مثل "هل هذه 

أختك؟"

ال تظهر الدهشة إذا قمت مبساعدة عميل عىل ارتداء مالبسه أو 

دخول الحامم أو االستحامم وكانت لديه صفات ترشيحية ال توافق 

فكرتك عن جندريته.

فعل

افرتض أن بعض العمالء الذين تعمل معهم من مجتمع امليم.

تذكر أن أفراد مجتمع امليم ميكن أن يكونوا متزوجني ولديهم 

رشيك حياة أو عزّاب أو لديهم أوالد.

احم رسية وخصوصية كل فرد.

تعلم واستخدم اللغة التي تحرتم امليول الجنسية والهوية الجندرية.

 احرتم كل شخص من خالل استخدام االسم أو الضمري الذي

أعطاك إياه.

تذكر أن هناك مدى واسع من العالقات. قد يكون لدي الشخص 

"زوجة" أو "زوج" أو "رشيك" أو "صديقة/صديقة حميمة" أو 
"رشيك سكن" عىل سبيل املثال.

اقبل أن األعضاء الجسدية ال تعرف الهوية الجندرية لإلنسان. كال 

من الرجل واملرأة ميكن أن يكون لهم أعضاء ترشيحية ذكرية أو 

أنثوية أو مزيج منهام )مثل املتحولني جنسياً أو البينجنسيني(.
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اللغة املحرتمة

اللغة تتطور ومعاين واستخدامات الكلامت تتغري مبرور الوقت. 

من املهم أن تعرف أي الكلامت تنم عن االحرتام عند التحدث عن 

األشخاص. هذا صحيح بصفة خاصة إذا كان هؤالء األشخاص تعرضوا يف 

السابق للتفرقة.

س – سحاقية: امرأة تنجذب شعورياً أو عاطفياً أو جنسياً لنساء 
أخريات.

م – مثيل: رجل ينجذب شعورياً أو عاطفياً أو جنسياً إىل رجال 
آخرين.وهو أيضاً مصطلح شامل ملجتمع امليم ككل.

ز- مزدوج الجنس: شخص ينجذب شعورياً أو عاطفياً أو جنسياً ألكرث 
من جندرية واحدة.

ت - متحول جنسياً: مصطلح شامل ملن تعد هويتهم الجندرية 
مختلفة عن الجنس املُنَسب إليهم عند الوالدة. التحول الجنيس هو 

وصف لهوية جندرية أكرث من كونه وصف مليل جنيس.املتحولون 

جنسياً قد ينتموا إىل أي ميل جنيس.

ح – حر الجنس “كوير”: مصطلح يستخدمه الناس للداللة عىل 

الهويات وامليول املَرِنة ويستخدم.عادة بالتبادل مع “إل جي يب يت 

كيو”. وقد كان مصطلح كوير يستخدم فيام سبق للتشهري وال يرتاح 

الجميع الستخدامه. ويف اإلنجليزية قد تكون داللة حرف “ك” أيضاً 

مبعنى “التساؤل” “questioning”. وهذا يعرب عمن يبحثون 

عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية.

 هناك كلامت أخرى عديدة تصف الهوية الجندرية وامليول

 الجنسية.هناك روابط توفر موارد ملساعدتك عىل تعلم 

 املصطلحاتاملحرتمة.وتشمل هذه:

  hrc.org/resources/glossary-of-terms و
lgbtq.wa.gov/data/general-information-and-definitions 

 
أكرث الطرق احرتاماً ملخاطبة شخص ما هي استخدام املصطلحات 

 واألسامء التي يستخدمها هو. انصت باهتامم واسأل باحرتام

ملعرفة الكلامت الصحيحة.

احرتام الهوية الجندرية

الهوية الجندرية لشخص ما هي املفهوم الداخيل لذاته كذكر أو أنثى 

أو خليط من االثنني أو ال يشء من االثنني.  الطريقة التي يعرب بها 

البرش عن هوياتهم الجندرية تختلف من شخص إىل آخر. تعد املالبس 

وطريقة تصفيف الشعر والصوت والترصفات طرق مختلفة للتعبري عن 

الهوية الجندرية. ولكنك ال تستطيع تحديد جندر شخص ما من خالل 

الطريقة التي يقدم بها نفسه.

احرتام الهوية الجندرية للعميل هي من أقوى األشياء التي يستطيع 

مقدم الرعاية تقدميها للعميل ليشعره باألمان واالحرتام. عىل مساعدي 

الرعاية املنزلية دعم اختيارات العميل من حيث املالبس وطريقة 

تصفيف الشعر واستخدام األسامء والضامئر التي يستخدمها والوعي 

مبدى تنوع الصفات الترشيحية لألشخاص املختلفني.

الترشيح والتحول الجنيس

املتحولون جنسياً لديهم هوية جندرية مختلفة عن تلك التي نُِسبت 

إليهم عند الوالدة تبعاً للصفات الترشيحية. قد يكونوا أجروا جراحات 

لتغيري أجسادهم املادية لتواِفق هويتهم الجندرية أو ال. هذا يعني، 

عىل سبيل املثال، سيدة متحولة جنسياً قد يكون لديها صفات ترشيحية 

ذكورية مثل العضو الذكري.

كمقدم رعاية، تحتاج إىل إدراك هذه االحتامالت ألنها قد تؤثر عىل 

احتياجات الرعاية للعميل. عىل سبيل املثال، رجل متحول جنسياً قد 

يحتاج إىل مساعدة للحصول عىل منتجات متعلقة بالحيض.  تذكر أال 

يكون لديك أي افرتاضات عن جسد العميل املادي واحتياجاته بناءاً عىل 

تعبريه الجندري.
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احرتام االختالف الثاين:  الدرس  الثانية  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

الضامئر

معظم األشخاص يستخدمون ضامئر تناسب الهوية الجندرية. ميكنك أن 

تسأل أحدهم بأدب )يفضل بشكل خاص( عن الضمري املناسب له ولكن 

دون أن تحاول أن تجربه عىل اإلفصاح. من الطرق التي تخلق بيئة 

ترحابية عندما تقابل أحدهم للمرة األوىل أن تطلب تعريف الضمري 

املناسب.    

تأكد من استخدام األسامء والضامئر التي يعطيك إياها العميل دامئاً، 

حتى يف عدم وجوده. هذا داللة عىل االحرتام والدعم لهويتهم الجنسية. 

إذا مل تكن تعرف أي الضامئر تستخدم لشخص ما، استخدام لفظ “هم” 

يعد محرتماً. ال تدعو شخص أبداً بضمري اليشء.

تتضمن الضامئر: 

هو/ الهاء/ هو ذاته  •

هي/ ها/ هي ذاتها  •

هم/ هم/ هم ذاتهم  •
 

قد تسمع أيضاً ضامئر أخرى: 

Ey/em/eir/eirs/emself  •

Ze/hir/hir/hirs/hirself  •
 

يف النهاية هناك لقب محايد جندرياً يحل محل السيد والسيدة واآلنسة 

وهو “Mx” )وينطق ميكس(

األخطاء

إذا قمت باستخدام اسم أو ضمري خاطئ، دون قصد، اعتذر بكل 

بساطة، صحح الخطأ واستمر، ثم تدرب وحدك لتفادي األمر يف املرة 

 القادمة.  معظم األشخاص سيقدرون محاوالتك إلظهار االحرتام حتى

إذا أخطأت. 

 للمزيد من املعلومات عن الضامئر واستخداماتها، 

uwm.edu/lgbtrc/support/gender-pronouns/ :انظر
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ملخص
ترتكز هوية وقيم كل شخص عىل خربات حياته. وتتأثر طريقة رؤيتنا 

للعامل ومعاملتنا لآلخرين بثقافاتنا وتفردنا.

نقطة فحص
حاول أن تجيب عىل هذه األسئلة برأيك وبكلامتك. عند االنتهاء منها ناقش إجاباتك مع أحد زمالئك يف الدرس أو أي شخص آخر.

ما هي أوجه ثقافتك أو خرباتك الحياتية التي تؤثر عىل قيمك إىل حد كبري؟  .1

أي من قيمك تؤثر عىل كيفية تقدميك للرعاية؟  .2

ما هي بعض التحديات املحتملة لتقديم رعاية مناسبة ثقافياً؟ وكيف ميكنك مواجهة هذه التحديات؟  .3

حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

عدد 3 طرق محددة ميكنك بها أن تعرف املزيد عن تفضيالت العميل الثقافية؟  .4

5. اذكر 3 طرق مختلفة للحد من التحيز املسترت؟

ما هي أهمية الرتحيب بجميع األفراد من جميع امليول الجنسية والهويات الجندرية، حتى إذا تظن أن ال تعمل مع أحد أفراد مجتمع امليم؟   .6

يجب عىل مقدمي الرعاية التفكري يف كيفية تأثري هوياتهم وثقافاتهم 

وقيمهم عىل الرعاية التي يقدمونها ومراقبة أنفسهم الستشعار أي تحيز 

مسترت أو أحكام خافية.

يجب عىل مقدمي الرعاية التعامل مع كل عميل بقبول واحرتام والسؤال 

عنه كشخص وتعديل رعايتهم لتالئم احتياجات العميل الخاصة.

28
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الثالثة الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

الوحدة الثالثة: التواصل

هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية اسرتاتيجيات فعالة للتواصل بطريقة محرتمة ومناسبة مع العمالء وأفراد األرسة وأعضاء فريق الرعاية.

الدرس األول: التواصل األسايس

الدرس الثاين: التغلب عىل تحديات التواصل
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الدرس األول

التواصل األسايس

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

إرشاك العميل وإظهار االحرتام له من خالل التواصل اللفظي   .1
وغري اللفظي.

االستامع بعناية وتحديد أن العميل، عندما يكون قادًرا، يفهم  .2 
ما قد أُبلغ به؛

التعرف عىل تواصل العميل واالستجابة له مبا يف ذلك عالمات  .3 
األمل أو االرتباك أو سوء الفهم؛

التعرف عىل مدى تأثري اإلشارات اللفظية وغري اللفظية عىل   .4
التواصل مع العميل وفريق الرعاية؛

استخدام االسرتاتيجيات للتغلب عىل الحواجز املشرتكة التي  .5 
تحول دون التواصل الفعال؛ و

استخدم طريقة فعالة لحل املشكالت.  .6

مصطلحات رئيسية

االستامع الفعال: طريقة استامع حيث يعطي املستمع للمتحدث 

انتباهه الكامل ويالحظ ليس فقط كلامته ولكن أيًضا اإلشارات غري 

اللفظية مثل لغة الجسد ونربة الصوت.

لغة الجسد: التواصل غري اللفظي من خالل اإلمياءات والحركات الواعية 

والالواعية.

العصف الذهني: خلق العديد من األفكار أو الحلول بحرية دون نقد 

أو تقييم.

التعاطف: القدرة عىل فهم وإظهار الحساسية تجاه مشاعر اآلخرين.

التعليقات: استجابتنا أو رد فعلنا عىل الرسائل التي نتلقاها.
 

التواصل غري اللفظي: التواصل بدون كلامت، مبا يف ذلك لغة الجسد 

واإلمياءات وتعبريات الوجه.

ملحة عامة
التواصل الجيد رضوري لتقديم الرعاية. إذ يساعدك عىل بناء الثقة 

واالحرتام مع العميل واألعضاء اآلخرين يف فريق رعايتهم.  كام يسمح 

لك بالحصول عىل املعلومات التي تحتاجها ألداء عملك بشكل جيد.

التواصل هو أكرث من مجرد تبادل لفظي. إنه يتضمن قيمنا وعواطفنا 

ومواقفنا وأفعالنا وعالقاتنا. تتأثر الطريقة التي نتواصل بها مباضينا 

وتختلف من شخص آلخر.    

قد يتعني عىل مساعد الرعاية املنزلية التغلب عىل تحديات التواصل. 

سيؤدي الحفاظ عىل ذهن متفتح واستخدام اسرتاتيجيات تواصل فعالة 

إىل تحسني الرعاية التي تقدمها وتجعل عملك أكرث إمتاًعا.

يتطلب األمر تواصالً واضًحا ومحرتًما كلام قدمت مساعدة الرعاية 

الشخصية.انظر التواصل وحقوق العمالء يف قوائم مراجعة املهارات يف 

الصفحة 420 ملزيد من املعلومات.    

كيف تحب التواصل؟    

ما هو املهم بالنسبة لك عندما تتحدث مع شخص ما؟   

 ما هي تحديات التواصل التي تعتقد أن مساعد الرعاية املنزلية

قد يواجهها؟
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االستامع
االستامع هو مهارة أساسية ملساعدي الرعاية املنزلية.  حيث يساعدك 

االستامع الفعال عىل التعرف عىل العميل واحتياجاته. عالوة عىل ذلك، 

يعد االستامع بحد ذاته أسلوبًا قويًا يف تقديم الرعاية. أن تصبح مستمًعا 

جيًدا يتطلب جهًدا ومامرسة. ويجب أن تكون لديك الرغبة يف التواصل مع 

 العميل وفهمه كإنسان. كن منفتًحا عىل األفكار الجديدة، وحافظ

 عىل سلوك االحرتام، وحاول رؤية األشياء من وجهة نظر مختلفة.  

ستساعدك أيًضا مهارات االستامع التي تطورها لتقديم الرعاية يف أجزاء 

أخرى من حياتك.    

 كيف تصف شخًصا بأنه مستمع جيد؟  ومن

هو املستمع السيئ؟

كيف تشعر عندما يستمع إليك شخص ما بعناية؟

التواصل األسايس الدرس األول:  الثالثة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

االستامع الفعال

االستامع الفعال هو طريقة للتواصل تركز عىل رسالة ومشاعر الشخص 

اآلخر.  وهذا أمر جيد لكل من املستمع واملتحدث.  حيث يساعدك 

االستامع الفعال عىل:

الرتابط مع الشخص اآلخر،  •

فهم رسالتهم بشكل أفضل،  •

التعرف عىل ما يريدون منك القيام به، و  •

إظهار االحرتام وتلقيه.  •

عندما تركز عىل االستامع إىل شخص ما، فإنه يشعر بالتقدير واألهمية. 

حيث يُظهر االستامع الفعال أنك تريد االنتباه والفهم. ومن املرجح أن 

يتحدث األفراد معك ويسمحون لك مبساعدتهم إذا شعروا أنك تستمع 

إليهم وتفهمهم حًقا.

يتطلب االستامع الفعال الطاقة واملامرسة والرتكيز. استمع برتكيز كبري 

 وحضور كامل. وانتبه ملحتوى حديث الشخص املتحدث ومشاعره

ولغة جسده.

التقييم الذايت لالستامع النشط

لدينا جميًعا مجاالت ميكننا تحسينها.  عند االستامع لآلخرين، قم بتقييم عدد مرات قيامك مبا ييل

)أجب عىل األسئلة باستخدام أحد الكلامت التالية “أبًدا” أو “أحيانًا” أو “غالبًا” أو “دامئًا”.(

1.    ترسح يف أحالم اليقظة أو تفكر يف أشياء أخرى بدالً من االستامع؟

2.   التفكري فيام ستقوله بدالً من االستامع؟   

3.   الحكم عىل الشخص أو حديثه بناًء عىل قيمك الخاصة؟   

4.   مقاطعة الشخص أو التحدث أثناء حديثه؟ 

5.   ترك عواطفك ترصف انتباهك عن االهتامم بالشخص اآلخر؟   
 

6.   التوقف عام تفعله لتستمع؟ 

7.   منح الشخص انتباهك الكامل؟   

8.   التأكد من أن لغة جسدك تظهر أنك تستمع )التواصل بالعني، اإلمياء برأسك، االنحناء نحو الشخص(؟

9.   التأكد من فهمك الكامل ملا قاله الشخص؟
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سبعة مفاتيح

 لتصبح مستمًعا نشطًا 

فعااًل

الصمت مفتاح! 
يف بعض األحيان، يكون االنتظار بهدوء هو أفضل يشء ميكنك القيام به. امنح الشخص 

اآلخر وقتًا للتفكري فيام يريد قوله.

انتبه ملشاعرك
 إذا كان لديك رد فعل عاطفي قوي ملا تسمعه، فتأكد من االستامع بعناية. خذ نفسا

 عميقا وأسرتخ. وعندما تكون عاطفيًا، ميكن أن تفوتك أجزاء مهمة مام يخربك به شخص

ما. كن عىل علم بلغة جسدك. من املحتمل أن ترسل رسائل سلبية إذا كنت مستاًء.

رؤية األشياء من وجهة نظر الشخص اآلخر. 
حاول أن تفهم األشياء من وجهة نظرهم.  فكر يف آرائهم وقيمهم وتجاربهم الحياتية 

وكيف ميكن أن يؤثر هذا السياق عىل فهمهم أو وجهة نظرهم.

أظهر للشخص أنك تريد سامعه.
 كن مواجًها للشخص اآلخر وحافظ عىل التواصل البرصي الجيد.  ضع جسمك يف

 مستوى العني حتى ال يضطروا إىل النظر إليك.  وحافظ عىل وضع مريح.  أومئ

برأسك وأضف تعليقات تخربهم أنك تستمع، مثل “أنا أرى” و “اهاا”.

امنح الشخص انتباهك الكامل.
ركز عىل الشخص اآلخر وحاول الحد من املشتتات.  إذا كان ذلك ممكًنا 

ومناسبًا، توقف عام تفعله.  واطلب اإلذن إليقاف تشغيل التلفزيون أو 

إغالق الباب.

تحىل بالصرب واالحرتام.
ال تقاطع الشخص اآلخر. امنحه وقتًا لالنتهاء قبل أن ترد عليه. اجعل املحادثة 

تستمر بنفس النسق!

تأكد من أنك فهمت الرسالة.
 بصفتك مستمًعا، ستكون هناك أوقات تشعر فيها باالرتباك أو بعدم التأكد من أنك

تفهم متاًما ما يحاول املتحدث توصيله.

فيام ييل طرق لتأكيد فهمك ملا يقوله املتحدث.

إعادة الصياغة: أعد صياغة أفكار املتحدث بكلامتك الخاصة.حيث سيساعد هذا يف التأكد من حصولك عىل الرسالة بالشكل الذي يقصدونه.  •
وال يتعني عليك املوافقة عىل ما يقولونه من أجل القيام بذلك بشكل فعال.

التوضيح: اطرح أسئلة واحصل عىل مزيد من املعلومات إذا كنت ال تفهم شيئًا ما.وال تنتظر وتخاطر بتحول حريتك إىل سوء فهم أكرب.استخدم   •
عبارات مثل “أنا مرتبك من هذه النقطة” أو “أحتاج إىل مزيد من املعلومات لفهم ما قلته” أو “هل ميكنك أن تريني؟”

املصادقة: إذا كان الشخص منزعًجا، فاستخدم كلامتك الخاصة لإلقرار مبشاعره.عىل سبيل املثال، ميكنك أن تقول “يبدو أنك محبط.”  •
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التعرف عىل التواصل غري اللفظي

الكلامت التي يتحدث بها األفراد )التواصل اللفظي( تعطينا جزًءا فقط 

من رسالتهم. لكن يف الواقع، ينقل األفراد الكثري من رسالتهم بطرق غري 

لفظية. يشمل التواصل غري اللفظي نربة الصوت، وتعبريات الوجه، ووضع 

الجسم، وحركة الجسم، واأللفاظ غري اللفظية مثل اآلهات والتنهدات.

هناك العديد من األسباب التي قد تجعل العميل ال يعرب عن مشاعره 

أو أفكاره شفهيًا. فقد يتجنبون موضوًعا ألنه محرج أو يصعب عليهم 

التحدث عنه. ويف بعض الحاالت، قد تجعل حالتهم التواصل اللفظي 

صعبًا أو مستحيالً. لذا يجب أن يتعلم مساعدو الرعاية املنزلية التعرف 

عىل التواصل غري اللفظي لكل عميل حتى يتمكنوا من تحديد احتياجات 

العميل واالستجابة بشكل مناسب. يعد تعلم كيفية التعرف عىل 

العالمات غري اللفظية لألمل واالرتباك من العميل أمرًا مهاًم بشكل خاص.

عالمات األمل

الشكاوى الصوتية غري اللفظية: اآلهات واألنني والرصخات  • 
والبكاء والشهقات والتنهدات

تعبريات الوجه: التجهم والجفول والنظرة الحزينة املقلقة والتعبري   •
الخائف أو املضطرب والحاجب املخدد والعيون الضيقة والرمش 

الرسيع واألسنان املُطبَقة والشفاه املشدودة وسقوط الفك

الدعامات: الشد والحامية وجمود العضالت، واالتكاء عىل األثاث   •
أو املعدات واإلمساك بهم للدعم والتغريات يف امليش وتفضيل 

املنطقة املصابة أثناء الحركة

القلق: التقلب املستمر أو التغيري يف الوضع والتأرجح وعدم   •
القدرة عىل الثبات وحركات اليد املتقطعة أو املستمرة/ التململ 

وإيقاع الحركة

التدليك: تدليك املناطق املصابة  •

التغيريات يف السلوك: االستثارة والتهيج واالرتباك والسلوك املقاوم   •
واألرق والتشاجر والغضب واالكتئاب واالنسحاب من األنشطة 

الشخصية، أو تغريات يف الشهية أو األنشطة املعتادة أو القدرة 

عىل أداء أنشطة الحياة اليومية
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عالمات االرتباك

تعابري الوجه: التجهم وتغري شكل الحواجب، وتشكل الخطوط  • 
بني الحاجبني، النظرة الفارغة

العالمات العاطفية: الهياج والقلق والخوف واإلحباط  •

العالمات السلوكية: الرتدد وعدم االنتباه وانعدام الحافز  • 
والهدوء واالنسحاب والعصبية واالنزعاج

العالمات الجسدية: التغيري أو الخلط، أو إدغام الكلامت أو   •
التوقف لفرتة طويلة أثناء الكالم واألرق

العالمات املعرفية: املكافحة من أجل الرتكيز والنسيان  • 
واملفاهيم الخاطئة، والتفكري غري املنظم، التقلب يف مستوى 

الوعي، ونقص الوعي باملكان أو الوقت

العالمات الصوتية: الغمغمة أو قول أشياء ال معنى لها  •

بعض التعبريات غري اللفظية هي سامت برشية عاملية.  ومع ذلك، ميكن 

أن تختلف تعابري الوجه واإلمياءات وردود الفعل الصوتية من ثقافة إىل 

أخرى.  عالوة عىل ذلك، تؤثر التحيزات الفردية الخاصة بنا عىل كيفية 

إدراكنا لألشخاص بناًء عىل الخصائص الجسدية. لذلك يجب أن تكون 

عىل دراية بالعالمات املذكورة أعاله، ولكن ال تفرتض أبًدا أن تفسرياتك 

صحيحة دون تأكيدها مع العميل.

االستامع بتعاطف

عادة عندما نستمع، نفكر يف األمر من وجهة نظرنا الخاصة.  ونسأل 

أنفسنا أسئلة مثل “هل هذا صحيح أم خطأ؟” هذا النوع من االستامع 

تقديري ومفيد جًدا لنا يف حياتنا اليومية.

يعني “االستامع بتعاطف” االستامع إىل شخص آخر والشعور مبشاعره، 

والتفهم متاًما من وجهة نظره. وهذا النوع من االستامع، بدون حكم أو 

نصيحة، ميكن أن يكون مفيًدا جًدا للشخص اآلخر.    

أي من هذه املحادثات هي مثال عىل االستامع بتعاطف؟

املحادثة أ

جييس: أنا ال أحب جاري.ألن كلبه ينبح طوال اليوم، وساحته 

األمامية مليئة بالفوىض.

فام: هذا فظيع.ملاذا ال تذهب وتخربه كيف تشعر؟رمبا سوف 

يعتني بها.

املحادثة ب

لويس: الطعام هنا فظيع.ال أستطيع أن آكل ما أريد.

 إدريس: يبدو ذلك محِبطًا.يبدو أن هذا سيُذهب املتعة من

وقت العشاء.

يف املحادثة األوىل، أصدر فام حكاًم بشأن مشكلة جييس، وقدم له 

النصيحة. هذا ليس مثاال عىل االستامع بتعاطف.  قد ال تكون نصيحة 

فام مفيدة لجييس، ومن خالل تقديم النصيحة، فإنها تأخذ الرتكيز بعيًدا 

عن مشاعر جييس. املحادثة "ب" هي مثال عىل االستامع بتعاطف ألن 

إدريس يحاول رؤية األشياء من وجهة نظر لويس ويركز عىل عواطفه.

العديد من املشكالت التي يواجهها األشخاص ليس لها حلول سهلة. 

وعىل الرغم من أنك غري قادر عىل حل هذه املشكالت، ميكنك املساعدة 

فقط من خالل االستامع ومحاولة الفهم. وعندما يعلم الناس أنك 

تستمع إليهم وتفهم مشاعرهم، فإنهم سيشعرون بتحسن. ميكن أن 

تساعدك هذه التجربة عىل تنمية الثقة والتواصل العاطفي.
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مترين عىل االستامع مع التعاطف

التعليامت: االستامع مع التعاطف يتطلب املامرسة.اقرأ العبارات أدناه واكتب رًدا تعاطفيًا لكل منها.أوالً، حدد املشاعر التي يشعر بها الشخص وأعد 

ذكرها.بعد ذلك، حدد شيئًا مهاًم لهذا الشخص بناًء عىل بيانه.

مثال: “أشعر وكأنني أُعامل بشكل غري عادل يف العمل.حيث يفضل رئييس املوظفني اآلخرين من خالل تكليفهم بعمل أكرث إثارة لالهتامم ويجعلني 

أقوم بنفس املهام مراًرا وتكراًرا ”.

      أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها: البد أن هذا محبط.

      أكد ما هو مهم معنويًا لهم: يبدو أنك تستمتع بالتحديات يف عملك.

1.   “أحاول توفري املال، لكن يبدو أن ذلك مستحيل.  لقد جربت الكثري من األشياء وال يبدو أن هناك شيئًا ينجح”.

أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها:  

أكد ما هو مهم معنويًا لهم:  

“أطفايل ال يفهمون ما أشعر به – ولن يستمعوا إيل.”   .2

أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها:  

أكد ما هو مهم معنويًا لهم:  

“ال أشعر بأين مستعد للتغيريات التي تحدث يف حيايت اآلن.”   .3

أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها:  

أكد ما هو مهم معنويًا لهم:  

“أحتاج أن يحدث هذا اآلن. ليس لدي وقت لالنتظار “.   .4

أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها:  

أكد ما هو مهم معنويًا لهم:  

“توقف عن محاولة مساعديت. أنا بخري مبفردي “.   .5

أعد صياغة املشاعر التي يشعرون بها:  

أكد ما هو مهم معنويًا لهم:   
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إدارة التواصل الخاص بك
باإلضافة إىل مهارات االستامع الجيدة، يتطلب التواصل الفعال أيًضا أن 

تكون مدركًا للطريقة التي تعرب بها عن نفسك. ففي الواقع، العديد من 

الرسائل التي ترسلها لآلخرين تكون من خالل لغة جسدك ونربة صوتك.  

وميكن أن تكون هذه مصادر ملشاكل التواصل يف العمل واملنزل.

إن الطريقة التي نتواصل بها من خالل لغة جسدنا هي نتيجة عادات 

تشكلت عىل مدى العمر – سواء كنت مدركًا أم ال. وأن تصبح أكرث وعيًا 

بلغة جسدك ونربة صوتك هي الخطوة األوىل يف تحديد وتحسني عادات 

التواصل الخاصة بك.

 االستخدام الفعال للغة الجسد

يف تقديم الرعاية

تنقل لغة الجسد عواطفك واملعنى الداخيل وراء كلامتك. لذا تأكد من 

أن لغة جسدك تنقل االحرتام وتجذب العميل.

قد يكون من الصعب إخفاء العواطف.  وقد يلتقط اآلخرون أي مشاعر 

قوية تشعر بها - حتى لو كنت تعتقد أنك تقوم بعمل جيد إلخفائها. 

 وال يستغرق األمر سوى لحظة لتوصيل املشاعر مثل الغضب أو امللل

أو االشمئزاز أو عدم االحرتام.

تذكر أن لغة الجسد تختلف من ثقافة إىل أخرى. وميكن أن يساعدك 

التعرف عىل التوقعات الثقافية للسكان الذين تهتم بهم عىل تجنب 

سوء الفهم.  وسيؤدي ذلك أيًضا إىل تحسني جودة الرعاية التي تقدمها.

اإلمياءات

يجب أن تكون إمياءاتك مسرتخية وأال تشتت االنتباه.  •

استخدم اإلمياءات السلسة وإمياءات راحة اليد املفتوحة.  •

تجنب اإلمياءات التي تنقل التوتر أو عدم االحرتام  • 
)عىل سبيل املثال، الرضب بقدميك، والنقر بأظافرك، وما إىل ذلك(.

الوضعيات

اضبط وضعيتك لتظهر بوضع يبدو طبيعي وودود وواثق.  •

قف عىل مسافة مريحة من الشخص اآلخر )بطول ذراع تقريبًا(.   •
يعتمد مقدار املسافة املريحة عىل الشخص. إذا شككت يف مقدار 

املسافة، اسأله!

تعابري الوجه

استخدم تعابري وجه لطيفة وهادئة وودية.  •

طابق تعابري وجهك مع الكلامت املنطوقة.  •

ابتسم )إذا كان ذلك مناسبًا(.  •

 افحص نفسك بشكل متكرر خالل اليوم لرتى مدى التوتر الذي تشعر

 به داخلك. وإذا الحظت ِضيًقا أو توترًا يف تعابري وجهك، فمن املحتمل 

أنك قد تنقل شعورك بالتوتر أو االستياء أو الضغط العصبي لآلخرين. 

 لذا أرِخ عضالت جبهتك والعضالت حول عينيك وفمك. وميكن أن

يكون أخذ عدة أنفاس عميقة أسلوب جيد ومهدئ.
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التواصل البرصي

يساعدك التواصل الجيد بالعني عىل الرتابط مع شخص آخر، وإظهار 

صدقك وانفتاحك، وجذب انتباه اآلخرين. يف العديد من الثقافات، 

يعترب الحفاظ عىل التواصل البرصي أثناء التحدث مع شخص ما أمرًا 

محرتًما ويظهر االنتباه واالهتامم.  ويف ثقافات أخرى، تعترب عالمة عىل 

عدم االحرتام والعدوان.

قم بالتواصل املناسب بالعني مع الشخص اآلخر )ثقافتهم تؤثر  • 
عىل ما هو مناسب لهم(.

وكلام أمكن، اجلس أو قف عىل نفس مستوى عني الشخص   • 
الذي تتحدث إليه.   

 يف املرة القادمة التي تتحدث فيها إىل شخص ما، حلل

لغة جسدك:

ما هي اإلمياءات التي تستخدمها؟  ماذا يقصدون؟

ما هي وضعيتك؟  وكيف ترتبط مبشاعرك؟

كيف تحرك وجهك وأنت تشعر بالعواطف؟

ما مقدار الشعور بالراحة عند التواصل بالعني؟

االستخدام الفعال للكلامت املنطوقة

تأكد من أن الكلامت التي تستخدمها ونربة صوتك مدروسة وتأكد من 

إظهار االحرتام للشخص اآلخر.

فكر فيام تريد قوله قبل أن تتحدث.  •

استخدم كلامت بسيطة ومصطلحات شائعة تكون متأكد من أن   •
الشخص اآلخر يفهمها.

حدد نقطة واحدة يف كل مرة.  •

تجنب الكالم امللتوي واملشتت – اجعل نقاطك حادة وواضحة.  •

انطق كل كلمة بوضوح دون غمغمة.  •

تجنب استخدام الكلامت العامية أو اإلهانات.  •

نربة الصوت

استخدم نربة محرتمة وهادئة.  •

ال تتحدث إىل العميل بنغامت قد تستخدمها مع طفل.  •

استخدم النطاق املتوسط ملستوى صوتك.  •

رسعة الكالم

تحدث برسعة مريحة للشخص اآلخر.  قد يحتاج منك العميل   •
إىل التحدث ببطء حيث قد يحتاج إىل مزيد من الوقت ملعالجة 

املعلومات. وعندما تشعر بالشك، اسأله. “هل أتحدث برسعة 

كبرية؟ سأكون سعيًدا أن أتباطأ”.   

حجم الصوت

يجب أن يكون العميل قادًرا عىل سامعك بسهولة دون إجهاد.  •

ال تتحدث بصوت عاٍل. قد يبدو هذا ُملًحا أو مزعًجا.  •

ليس عليك دامئًا استخدام الكلامت. ففي بعض األحيان، عدم قول يشء 

ميكن أن يكون أفضل ترصف. وقد تكون إمياءة العناية البسيطة أفضل 

رسالة ميكنك توصيلها.
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مطابقة لغة جسدك مع ما تقوله

يؤمن األفراد بك ويثقون بك عندما تنقل كلامتك ولغة جسدك ونربة 

صوتك نفس الشعور. وعندما ال تتطابق رسائلك، قد يصبح املستمع 

مرتبًكا أو مرتابًا. وقد يرونك غري جدير بالثقة أو غري أمني. وميكن أن 

يرض هذا بعالقة العمل مع العميل أو أعضاء فريق الرعاية اآلخرين.   

تخيل أنك تريد أن تُظهر لشخص ما أنك سعيد مبساعدته.  ما تركيبة 

 الكلامت ونربة الصوت ولغة الجسد التي ميكنك استخدامها لتوصيل

هذه الرسالة؟

38

التأكد من أنهم فهموا رسالتك

ليك تتواصل بشكل فعال مع العميل أو أعضاء فريق الرعاية اآلخرين، 

يحتاج املستمع إىل فهم رسالتك بالطريقة التي تقصدها. هناك ثالث 

طرق للتأكد من فهم رسالتك بشكل صحيح. أنت بحاجه إىل:

االنتباه إىل كيفية تلقيهم رسالتك )االستجابة(،  .1

التواصل بالطرق التي تناسب العميل بشكل أفضل، و  .2

املحاولة مرة أخرى إذا بدا أن العميل قد أساء فهم الرسالة.  .3

االستجابة

ابحث عن االستجابات للتأكد من أن املستمع يفهم رسالتك بشكل 

صحيح.

راقب لغة جسد الشخص. هل ترى نظرة محرية أم إمياءة فهم؟   •
حيث متنحك لغة الجسد مالحظات مهمة. ومهارات املالحظة 

الجيدة مهمة هنا.

اسأل الشخص عن أي تعليقات: “هل لديك أي أسئلة؟”  •

انتبه إىل رد العميل اللفظي. هل يتوافق مع نوع الرد الذي   •
 توقعته؟ وهل يتطابق مع لغة جسدهم التي يتواصلون من

خاللها معك؟

التواصل بالطرق األفضل للعميل

عندما تتعرف عىل األشخاص الذين تدعمهم، ستتعرف عىل ما هو 

مهم لهم وكيف يحبون التواصل.  وإذا كنت تتواصل بالطريقة التي 

يفضلونها، فسيكون من األسهل عليهم فهمك. وسيساعدك هذا عىل 

تجنب سوء التواصل واالرتباك وخلق عالقة جيدة. 

ملعرفة كيف يحب العميل التواصل:

استمع للكلامت والعبارات التي يستخدمها.  •

انتبه إىل كيفية تعامل العميل مع املعلومات الجديدة. هل يريد   •
تدوينها وتجربتها وقراءتها وسامعها وما إىل ذلك؟

اسأله مبارشة، “هل من األفضل أن أكتب لك هذا أم يجب أن   •
أذكرك قبل أن أغادر؟”

حاول وحاول مرة أخرى

يف بعض األحيان تفشل محاولتنا األوىل يف التواصل. ومع ذلك، من املهم 

أال تستسلم.  فالتواصل الجيد مينع األخطاء وسوء الفهم، ويساعدنا عىل 

بناء عالقات إيجابية. استمر يف تجربة طرق جديدة للتواصل حتى تجد 

طريقة مناسبة.
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 مارس هذه املهارات يف تواصلك اليومي.  عندما تشعر

أنك أتقنت مهارة ما، قم بإزالتها من القامئة.

   حركايت وتعبريات وجهي تخلق شعوًرا باالنفتاح واالحرتام.

   وضعي يبدو طبيعيًا وودوًدا وواثقا.

   تواصيل البرصي مناسب.

   الكلامت التي أختارها مدروسة، ومفهومة من قبل العميل.

   نربة صويت هادئة، مع رسعة وحجم مناسبني للعميل.

   لغة جسدي تطابق رسالتي.

	    أتأكد من أن العميل يفهم رسالتي بالطريقة التي
أعنيها بها.

قامئة مراجعة عمليات التواصل

 الحواجز التي تحول دون

التواصل الفعال
عوائق التواصل الفعال هي املواقف أو السلوكيات التي تجعل التواصل 

أكرث صعوبة.  وميكن لهذه العوائق أن تعوق التواصل مع العميل أو 

أعضاء فريق الرعاية اآلخرين.

املعوقات البيئية

املعوقات البيئية هي عوامل التشتيت والتوقفات واالنقطاعات 

واملشكالت الفيزيائية التي تتداخل مع التواصل.  تتضمن بعض األمثلة 

ما ييل:

ضجيج عايل من التلفاز والراديو وما إىل ذلك،  •

أشخاص آخرون يدخلون ويخرجون من الغرفة،  •

رنني الهواتف أو األزيز، و  •

درجة حرارة غري مريحة أو تهوية سيئة.  •

تقليل املعوقات البيئية

اخرت وقتًا يناسب عميلك بشكل أفضل )عىل سبيل املثال، عندما   •
يكون مستيقظًا متاًما ومتنبًها ومرتاًحا(.

اخفض مستوى صوت التلفزيون أو الراديو )استأذن بأدب(.  •

إسكات هاتفك الخلوي أثناء إجراء محادثة مع عميل.  •

تأكد من أن البيئة مريحة )درجة الحرارة واإلضاءة والضوضاء إلخ(.  •

انتقل إىل مكان آخر حيث يوجد عدد أقل من عوامل اإللهاء أو   •
االنقطاعات أو حيث يوجد مزيد من الخصوصية.

التواصل من خالل األقنعة

قد يكون التواصل أثناء ارتداء األقنعة تحديًا لكل من العمالء ومساعدي 

الرعاية املنزلية. ميكن أن يساعد جذب انتباه العميل أوالً، والتحدث 

ببطء ووضوح، واستخدام لغة الجسد.
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العادات السيئة أثناء املحادثات

العادات السيئة أثناء املحادثات هي سلوكيات تعوق عىل الفور التواصل 

الجيد أو تتداخل معه. وهناك ثالث عادات سيئة شائعة يف املحادثة 

 وهي فرض وجهة نظرك وتقديم النصائح بدون داعي والتجاهل.

  ويجب أن تكون عىل دراية بهذه العادات أثناء العمل مع عميل 
أو غريه من أعضاء فريق الرعاية.

فرض وجهة نظرك

عندما تفرض وجهة نظرك عىل املتحدث، غالبًا ما ينتهي األمر بالشخص 

اآلخر بالشعور بأنه يحتاج للدفاع عن نفسه والشعور بسوء الفهم، كام 

لو كنت قد تجاوزت آرائه. ميكنك فرض وجهة نظرك بعدة طرق:

الحكم: “مل يكن هذا ليحدث لو مل تترصف بهذا الشكل...”  •

املنابذة باأللقاب: “أنت تترصف كطفل.”  •

الطلب: “اذهب وافعل هذا اآلن!”  •

التهديد:“إذا مل تفعل هذا، فلن أساعدك”.  •

استخدام لغة مسيئة    •

تعترب الترصفات اللفظية أو غري اللفظية التي تهدد أو تهني أو 

 تضايق أو تجرب أو تخيف أو تعزل أو تحبس أو تعاقب شخًصا

بالًغا ضعيًفا بشكل غري معقول مبثابة إساءة نفسية.قد يشمل 

 االعتداء العقيل السخرية أو الرصاخ أو السب.انظر

 الوحدة 5: مقدم الرعاية يف الصفحة 101 للحصول عىل

معلومات حول منع اإلساءة وسوء املعاملة
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تقديم النصائح بدون داعي

يتم تقديم النصائح بدون داعي عندما تتدخل تلقائيًا لحل “مشكلة” 

العميل. عىل الرغم من رغبتك يف املساعدة، ميكنك يف الواقع جعل 

األمور أسوأ.  وقد ال يعتقد العميل أن هناك مشكلة، أو قد يكون فهمك 

لها غري كامل.  ميكن أن ينتهي األمر بالعميل بالشعور باالستياء أو 

اإلحباط. لذا تجنب قول أشياء مثل، “لو كنت مكانك، لفعلت...” أو 

“ملاذا ال تحل املشكلة بهذا الشكل؟”

التجنب

التجنب هو عندما تقوم بتغيري املوضوع ألنك غري مرتاح أو تشعر بامللل 

أو أنك ال تريد التحدث عن يشء ما. ويعد تغيري املوضوع أو تحويل 

االنتباه إىل نفسك أمثلة عىل تجنب املحادثة. لذا تجنب قول أشياء مثل، 

“دعني أخربك عن يشء مشابه حدث يل...” أو “حسًنا، يكفي الحديث 
عن ذلك، أو هل شاهدت هذا الربنامج عىل التلفزيون الليلة املاضية؟”    

ملاذا من املهم االستمرار يف الرتكيز عىل العميل بدالً من تحويل 

االنتباه إىل نفسك؟

متى تتاح لك، بصفتك مقدم الرعاية، فرصة للتعبري عن نفسك؟

كيف ترتبط هذه العادات السيئة يف املحادثات باالستامع بتعاطف؟

فكر يف شخص تعرفه ويصعب التحدث معه.  كيف ميكنهم تحسني 

مهارات التواصل لديهم؟

هل لديك أي عادات تخاطبية سيئة تود تغيريها؟
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 التنقل بني عمليات

التواصل الصعبة
عىل الرغم من أن الخالف مع اآلخرين قد يكون غري مريح، إال أن الرصاع 

نفسه ليس سيئًا دامئًا. ميكن أن يكون الرصاع إيجابيًا عندما يساعد الناس:

توضيح املشكالت والقضايا املهمة،  •

حل مشكلة ما،  •

إطالق املشاعر بطريقة صحية، و  •

الوصول إىل مكان من الثقة والتفاهم.  •

ميكن للنزاع أو املشكالت التي مل تُحل أو تُعامل بشكل سيئ أن تكون 

 ضارة بل وخطرية لك أو لرفاهية العميل العاطفية و / أو الجسدية.

 مع ذلك، يساعد التواصل الجيد ومهارات االستامع النشط يف

حاالت النزاع أو املشكالت.

التعامل مع السلوكيات الصعبة

ميكن للسلوكيات الصعبة لدى اآلخرين أن تجعل حياتك بائسة إذا 

سمحت لهم بذلك ونظرًا ألنه ال ميكنك تغيري الشخص اآلخر، فتعلم 

الرتكيز عىل تغيري الطريقة التي تستجيب بها له. مارس هذه الخطوات 

عندما تواجه سلوكيات صعبة:

مارس هذه الخطوات عندما تواجه سلوكيات صعبة:

توقف عن التفاعل السلبي.  .1

كن هادئًا ومتوازنًا.  .2

اتخذ قراًرا واعيًا بالطريقة التي تريد أن ترد بها.  .3

قد تحتوي خطة خدمة العميل عىل تعليامت للتعامل مع السلوك 

الصعب.  وثق دامئًا أي تغيريات يف سلوك العميل وأبلغ عنها حتى 

تظل خطة الخدمة محدثة.

1. توقف عن رد الفعل

ردود الفعل هي أفعال عاطفية تحدث دون تفكري.  فعندما نواجه 

الكالم السلبي، تحركنا غريزتنا الطبيعية نحو التفاعل معها. هذا فقط 

يجعل املشكلة أكرب. درب نفسك عىل التعرف عىل رد فعلك واتبع هذه 

الخطوات إليقاف ردود أفعالك السلبية التلقائية:

توقف وانتظر لحظات قليلة.  .1

خذ نفسني أو ثالثة أنفاس عميقة.  .2

ذكّر نفسك أنك قادر عىل السيطرة.  .3

استمر يف الرتكيز عىل تحقيق ما تريد.  .4
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2. كن هادئًا ومتوازنًا.

مبجرد إيقاف رد فعلك التلقايئ، فإن الخطوة التالية هي تهدئة نفسك 

وأن تكون متوازنًا.  فهناك مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بذلك. 

 تدرب حتى تتمكن من استخدامها بنجاح عندما تكون يف أمس

الحاجة إليها:

خذ أنفاًسا عميقة قليلة.  •

عد إىل عرشة.  •

افصل نفسك عن مشاعر املوقف.  •

أدرك أن األمر ال يتعلق بك.  •

ركز عىل السلوكيات التي متثل تحديًا وليس الشخص.  •

كرر عبارة إيجابية لنفسك )عىل سبيل املثال، “أنا هادئ وراكز”(.  •

تخيل مشهًدا أو شخًصا أو تجربة متنحك شعوًرا بالهدوء.  •

إذا كنت ال تزال غري قادر عىل تهدئة نفسك وتكون متوازنًا، فخذ وقتًا 

قصريًا من الوقت )إن أمكن، يف حالتك( أو اطلب املساعدة. من األفضل 

أن تبتعد لبضع دقائق وأن تستجمع شتات نفسك بدالً من املخاطرة برد 

الفعل وجعل املوقف أسوأ.
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 3.   اتخذ قراًرا واعًيا بالطريقة التي
تريد أن ترد بها.

االستجابة هي العمل مصحوبًا بالتفكري. فأنت تكون مستعًدا لالستجابة 

عندما يكون تنفسك طبيعيًا، وعىل دراية بنفسك ولديك فكرة عام يجب 

عليك فعله. حاول االستجابة لسبب السلوك السلبي بدالً من السلوك 

ذاته. فيام ييل بعض األسباب املحتملة للبحث عنها:

املشكالت الجسدية مثل األمل وعدم الراحة والجفاف والتعب   •
واإلمساك والجوع أو العطش 

إذا كنت قلًقا بشأن الحالة الطبية للعميل، فاتصل دامئًا بالعضو 

املناسب يف فريق الرعاية.  احصل عىل مساعدة!

املشكالت البيئية، مثل درجة الحرارة أو الضوضاء أو اإلضاءة أو   •
انعدام الخصويصة

املحفزات العاطفية، مثل االضطراب يف الروتني أو االكتئاب أو   •
تكبد خسارة مؤخرًا أو الصعوبات التي تواجهها مع اآلخرين

تذكر أن السلوك الصعب عىل األرجح ال يتعلق بك. فوراء كل سلوك 

صعب شخص محتاج. ال تأخذ األمر عىل محمل شخيص وابذل قصارى 

جهدك ملقابلة أشخاص أينام كانوا. إذا كان بإمكانك االستجابة للحاجة، 

بدالً من السلوك السلبي، فقد تتمكن من حل النزاع بطريقة إيجابية.

 أخريًا، تأكد من االعتناء بنفسك أثناء وبعد املواقف الصعبة. كن صبوًرا

 مع نفسك. انظر إىل كل تبادل صعب باعتباره درًسا يف كيفية التعامل

 مع اآلخرين وتذكر أنك لست وحدك. ميكنك دامئًا طلب املساعدة

عندما تحتاجها  

فكر يف موقف صعب مررت به مع شخص ما أو يف حياتك أو 

وظيفتك.      

•  ما هي بعض املشاعر التي شعرت بها؟      

ماذا فعلت لتهدأ حتى تتمكن من الرتكيز عىل   •   
التعامل مع املوقف؟       

•  هل كان هناك سبب جسدي أو بيئي أو عاطفي؟

كيف كان بإمكانك التعامل مع املوقف بشكل   •   
مختلف للحصول عىل نتيجة أكرث إيجابية؟   
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 نصائح للتعامل مع السلوكيات

الصعبة املحددة

قد يواجه بعض مقدمي الرعاية مواقف يصبح فيها سلوك العميل 

الصعب أكرث تطرفًا. ميكن أن تشمل هذه السلوكيات الصعبة أشياء مثل 

أن يصبح العميل غاضبًا أو عنيًفا أو غري الئق جنسيًا أو غري محرتم.

قد يكون هذا بسبب عدة عوامل.

مرضهم أو حالتهم  •

اآلثار الجانبية لألدوية  •

العوامل البيئية )عىل سبيل املثال، الكثري من الضوضاء  • 
أو عوامل التشتيت(

للحصول عىل إسرتاتيجيات أكرث تفصيالً، راجع نصائح حول التعامل مع 

السلوكيات الصعبة يف دليل املوارد يف الصفحة 339. 

حل املشكالت الفعال
يعد حل املشكالت الفعال مهارة أساسية ملساعدي الرعاية املنزلية.  تتبع 

طريقة حل املشكالت هذه أربع خطوات وهي:

فهم املشكلة.  .1

العصف الذهني للحلول املمكنة.  .2

اخرت حالً، ضع خطة، وافعلها!   .3

احصل عىل تعليقات حول كيفية عملها.  .4

عندما تصبح أكرث وعيًا بهذه الخطوات، ميكنك استخدامها لحل العديد 

من املشكالت التي تظهر يف العمل.

الخطوة رقم# 1 - افهم املشكلة

ما هي املشكلة الحقيقية وما الذي يسببها؟ اجمع املعلومات وفكر فيام 

يحدث. توقف وحدد ما ييل:

ماذا يحدث،  •

متى يحدث هذا،  •

مع من يحدث هذا، و  •

ملاذا يحدث؟  •

استمر يف السؤال عن “ملاذا” حتى تصل إىل جذر املشكلة.

أشياء يجب تذكرها

كن منفتح الذهن.  •

كن دقيًقا قدر اإلمكان.  •

أشياء يجب تجنبها

ال تحاول حل مشكلة قبل الحصول عىل فهم جيد ملاهية   •
املشكلة.

حاول أال تتفاعل عاطفيًا مع مشكلة عىل الفور.  •

ال تركز عىل أحد أعراض املشكلة بدالً من سبب املشكلة.  •
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حل املشكالت مع اآلخرين

يحتاج كل شخص معني إىل مشاركة وجهة نظره وتصوره للمشكلة. 

حيث يتمثل الهدف من هذه املشاركة يف التوصل إىل اتفاق مشرتك حول 

ماهية املشكلة. كام أنها تعمل بطريقة أفضل إذا نُظر إىل املشكلة عىل 

أنها يشء يجب حله مًعا، وليس معركة يجب كسبها. يف كثري من األحيان، 

سيُعاد تحديد املشكلة أو حتى حلها أثناء مناقشتها.

 الخطوة رقم# 2 - العصف الذهني

للحلول املمكنة

للوصول إىل أفضل حل، فكر يف العديد من الخيارات املمكنة. يعد 

العصف الذهني أحد أفضل الطرق للقيام بذلك. فإذا كانت املشكلة 

تتعلق باآلخرين، فأدرجهم يف عملية العصف الذهني.  توصلوا إىل أكرب 

عدد ممكن من الحلول مًعا. حتى األفكار السخيفة ميكن أن تكون بذور 

الحل الرائع.

أشياء يجب تذكرها

كن مبدًعا عند التوصل إىل خيارات.  •

ال تتوقف عند أول خيارين - استمر يف التفكري.  •

احرتم كل األفكار، فهذا ليس الوقت املناسب لتقييمها. أشياء يجب   •
تجنبها

أشياء يجب تجنبها

ال تتوقف عن العصف الذهني بعد خيار أو خيارين:  •

ضع قامئة بأكرب عدد ممكن.  •

الخطوة رقم# 3 - اخرت حالً، ضع خطة، وافعلها!

انظر إىل إيجابيات وسلبيات كل خيار قبل اتخاذ القرار. اخرت ما تعتقد 

أنه الخيار األفضل وخطط لكيفية القيام بذلك. قد يكون الخيار األفضل 

واضًحا أو أنه سيتعني عليك تحديد الحل األفضل لحل املشكلة.

اختيار الحل مًعا

عندما يتعلق حل مشكلة بأشخاص آخرين، اتفق عىل املعايري التي 

ستُستخدم لتحديد الحل الذي يجب تجربته. ميكن أن يشمل ذلك إجراء 

تصويت والسامح بقاعدة األغلبية واالتفاق عىل أن املجموعة بأكملها 

يجب أن تتوصل إىل توافق يف اآلراء أو تقييم وتصنيف كل فكرة مقابل 

قامئة محددة من املعايري.

اخرت خياًرا / حالً عادالً ومفيًدا للجميع ويركز عىل الحل األفضل. هذا 

من شأنه أن يساعد املجموعة عىل تجنب املنافسة حيث يفوز أقوى 

شخص. تأكد من أن الجميع عىل دراية بالخطوات أو اإلجراءات التي 

يتعني عليهم اتخاذها لحل املشكلة. عىل أن يلتزم كل شخص باتخاذ 

هذه اإلجراءات.

أشياء يجب تذكرها

اجعل تفضيالت العميل واحتياجاته هي األولوية.  •

فكر يف املوارد املتاحة لديك )الوقت واملال ورغبة اآلخرين والطاقة   •
الالزمة إلنجازها(.

فكر يف كيفية تأثري الخطة والحل عىل اآلخرين.  •

أشياء يجب تجنبها

ال تحدد الحل األسهل ملجرد أنه يتطلب جهًدا أقل.  •

ال تتجاهل أي من آثار الخطة والحل.  •

ال تتخطى الخطوات عند وضع الخطة.  •

الخطوة رقم# 4 - الحصول عىل تعليقات

تتضمن الخطوة األخرية يف حل املشكالت الحصول عىل تعليقات. اسأل 

نفسك واألشخاص املعنيني عن كيفية عمل الحل. إذا كانت هناك حاجة 

إلجراء تغيريات، فابحث عن خيارات العصف الذهني وجرب حالً 

 مختلًفا. ال تفرتض أن املشكلة ستظل دامئًا محلولة مبجرد وضع

الخطة موضع التنفيذ.
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ملخص
تعد مهارات التواصل الجيدة رضورية لتوفري رعاية مناسبة وعالية الجودة. 

بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، عليك أن تكون قادًرا عىل إرشاك العمالء 

والعائلة وأعضاء فريق الرعاية بتعاطف واحرتام.  كام يجب االنتباه إىل 

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابة.

ما هو تعريف التعاطف؟  .1

كم عدد العنارص الرئيسية املوجودة يف االستامع النشط؟  ارشح ثالثة منهم.  .2

أعط أربعة أمثلة للتواصل غري اللفظي تظهر األمل أو االرتباك.  .3

اذكر ثالث طرق للتأكد من أن العميل فهمك بصورة صحيحة؟  .4

ما هو الفرق بني رد الفعل واالستجابة؟  .5

ما هي الخطوات األربع لحل املشكالت بشكل فعال؟  .6

 لغة الجسد والتأكد من أن الجميع يفهم بعضهم البعض.  ستكون 

هناك أيام جيدة وأيام سيئة وسيتعني عليك التحيل باملرونة والتكيف. 

 تذكر أن تعتني بنفسك وأن تفخر بالعمل الذي تقوم به واطلب

املساعدة عندما تحتاجها.

التواصل األسايس الدرس األول:  الثالثة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
3

ة 
لث

لثا
 ا

دة
ح

لو
ا



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

46

الدرس الثاين

التغلب عىل التحديات

أهداف التعلم

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد األعراض الشائعة املرتبطة بفقدان السمع.  .1

التعرف عىل عالمات ضعف السمع أو التغريات عن الحالة   .2
األساسية؛

تذكر متى وملن تقوم باإلبالغ عندما تتغري القدرة السمعية   .3
للعميل؛

استخدام االسرتاتيجيات للتواصل مع العميل الذي يعاين من   .4
ضعف السمع؛ و

استخدام االسرتاتيجيات للتغلب عىل صعوبات التواصل.  .5

مصطلحات رئيسية

الحالة األساسية: حالة العميل املعتادة ومستوى القدرة )الجسدية 

والعاطفية والعقلية والسلوكية واالجتامعية(

اإلعاقة: ضعف يتطلب التعديل أو املساعدة يف مهمة أو وظيفة.قد 

تكون اإلعاقة مؤقتة أو دامئة.

االضطراب: حالة طبية تؤدي إىل إرضار بالعقل أو الجسم.

فقدان السمع: انخفاض يف القدرة عىل سامع األصوات؛ الصمم.

الضعف: خلل أو فقدان جزيئ أو كامل أو فقدان لوظيفة جزء أو عضو 

أو جهاز من الجسم.

ملحة عامة
يعيش بعض العمالء يف ظروف تجعل التواصل أكرث صعوبة. وبصفتك 

مقدم رعاية طويلة األمد، فإن جزًءا من مسؤوليتك يتمثل يف مراقبة 

التغيريات يف الحالة واإلبالغ عنها.  لذلك، يجب أن تكون عىل دراية 

بهذه الظروف الشائعة. كام سيعدك فهمها للتواصل مع العمالء الذين 

لديهم هذه الظروف أو يطورونها.
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فقدان أو ضعف السمع
وفًقا للباحثني، فإن ما يقرب من 25 يف املائة من األشخاص الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 65 و74 عاًما و50 يف املائة ممن يبلغون 75 عاًما أو 

أكرث يعانون من ضعف السمع. قد ربطت الدراسات فقدان السمع 

بصعوبات امليش والسقوط والعزلة االجتامعية. مام يعزز من رضورة 

تحديد مقدمي الرعاية للموعد الذي قد يعاين فيه العميل من ضعف 

السمع وقد يحتاج إىل إجراء تقييم احرتايف.

إرشادات اإلبالغ

لإلبالغ عن التغيريات يف حالة العميل بشكل فعال، الحظ قدراتهم 

البدنية واملعرفية ومقارنتها بالسناريو املرجعي الخاص بهم.حيث تشمل 

املصادر الجيدة ملعلومات الحالة األساسية العميل وخطة خدمتهم 

وبقية فريق رعايتهم.يجب عليك التوثيق واإلبالغ عند مالحظة أي 

تغيريات يف حالة العميل.كذلك عندما تصيب العميل مشكلة جديدة أو 

تكون لديه احتياجات رعاية شخصية مل تُلبى أو تُوثق يف خطة الخدمة.

ملزيد من املعلومات حول التوثيق وإعداد التقارير، راجع الوحدة 

الخامسة: مقدم الرعاية يف الصفحة 86.

العالمات املحتملة لفقدان السمع أو تغيري يف 

الحالة األساسية

ميكن لألشخاص الذين يعانون من ضعف السمع القيام مبا ييل.

زيادة مستوى الصوت عىل أجهزة الصوت / الفيديو  •

اإلبالغ عن رنني يف آذانهم  •

التحدث بصوت أعىل  •

عدم االستجابة للصوت  •

عدم القدرة عىل سامع صوتك أو مواجهة مشكلة يف سامع   •
األصوات عالية النربة

عدم القدرة عىل التمييز بني الصوت والضوضاء الخلفية أو عندما   •
يتحدث شخصان يف وقت واحد

إساءة فهم التواصل، ال سيّام إذا كانت هناك صعوبة يف التنقل،   •
عىل سبيل املثال، عدم القدرة عىل االلتفات إىل املتحدث أثناء 

الجلوس عىل كريس متحرك

مطالبة املتحدث تكرار نفس اليشء عدة مرات  •

مطالبة املتحدث أن يتكلم ببطء ووضوح وبصوت أعىل  •

سحب الفعل  •

تفويت سامع الكلامت كلها أو جزء منها  •

التظاهر فقط بالفهم عند التحدث إليه  •

عدم القدرة عىل سامع املتصل عىل الهاتف  •

تفويت سامع التنبيهات، مثل مؤقت املطبخ  •

عدم القدرة عىل سامع شخص آخر يف غرفة أخرى  •

الصعوبة يف متابعة ما يقال  •

اإلبالغ عن املكاملات الهاتفية املفقودة  •

ال تسمع األفراد يطرقون عىل الباب  •

التحديات التغلب عىل  الثاين:  الدرس  الثالثة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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حل مشكلة فقدان أو ضعف السمع

عندما تالحظ أنت أو العميل عالمات ضعف السمع أو فقدانه، فهناك 

العديد من األشياء التي ميكنك القيام بها للمساعدة.

الحظ ما إذا كان العميل يرتدي مساعًدا سمعيًا - تأكد من أنه قيد   •
التشغيل وأنه نظيف ويعمل جيًدا وأنه يحتوي عىل بطاريات.

راجع خطة الخدمة ملعرفة أي فقدان مؤقت أو فقدان دائم  • 
لسمع العميل.

تحقق من تاريخ آخر فحص للعميل من قبل مقدم الرعاية   •
الطبية. ناقش مع العميل ما إذا كان يرغب يف الرتتيب إلجراء 

فحص مقدم الرعاية الطبية )عىل سبيل املثال، طبيب الرعاية 

األولية، أخصايئ سمع(. اعتامًدا عىل مكان عملك، قد تكون هناك 

طرق مختلفة للرتتيب إلجراء فحص مقدم الرعاية الطبية.

ناقش مالحظاتك مع العميل وفريق رعايته.  •

مساعدة العمالء الذين يعانون من ضعف أو 

فقدان السمع

استخدم تقنية املساعدة عىل السمع مثل املساعدات السمعية   •
)تتيح فعالية حرية تحريك الذراع يف البيئات الصاخبة

وجه العميل نحو التسميات التوضيحية املوجودة عىل الهواتف   •
والتلفزيون.

أبطئ املحادثة وركز عىل موضوع واحد يف كل مرة.  •

حدد أصوات الخلفية واعمل مع العميل لتقليل املشتتات  • 
 أو التخلص منها.

شجع العميل عىل مطالبة اآلخرين بتغيري السلوك  • 
)عىل سبيل املثال، اطلب من املتحدثني مواجهتهم(.

التواصل مع عميل يعاين من صعوبة يف السمع

اجذب انتباه العميل شفهيًا أو باللمس )عىل سبيل املثال، اضغط   •
عىل الشخص برفق عىل كتفه أو ذراعه(.

واجه العميل مبارشة وأبعد يديك عن وجهك. تأكد من وجود   •
ضوء كاٍف حتى يتمكن العميل من رؤية وجهك بسهولة.

تحدث ببطء وصغ كلامتك بعناية.  •

استخدم جمل قصرية وبسيطة.  •

قلل ضوضاء الخلفية واإللهاء قدر اإلمكان.  •

استخدم اإلمياءات وتعبريات الوجه للمساعدة يف توضيح كالمك.  •

تحقق للتأكد من أن العميل قد فهم ما قلته قبل االنتقال.  •

تجنب مضغ العلكة أو األكل أو وجود أي يشء يف فمك عندما   •
تتحدث.

 مزيد من املعلومات حول تقنية املساعدة

عىل السمع

بصفتك مقدم رعاية طويلة األمد، فأنت بحاجة إىل معرفة الحقائق حول 

املساعدات السمعية واملوارد املتاحة.راجع فقدان السمع يف دليل املوارد 

يف صفحة 336 ملزيد من املعلومات.
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التغلب عىل صعوبات التواصل
ميكن أن تحدث صعوبات التواصل بسبب العديد من العوامل، من بينها 

االضطرابات أو اإلصابة أو املرض. هذه العوامل من شأنها أن تجعل 

التواصل والفهم أكرث صعوبة لكل من العميل ومقدم الرعاية.

ملساعدة العميل يف التغلب عىل هذه التحديات، عليك التحيل بالصرب 

واملرونة واستخدام كل مهارات التواصل الجيدة لديك. قم بعملك 

بتعاطف واحرتام وتذكر أن العميل يبذل قصارى جهده.

الصعوبة يف الكالم

هناك العديد من الظروف التي ميكن أن تجعل الكالم صعبًا أو 

مستحيالً. حاول القيام مبا ييل.

قلل ضوضاء الخلفية ومشتتات االنتباه.  •

اطرح األسئلة بطريقة تتيح للعميل الرد بكلمة واحدة أو  • 
إمياءات يد أو إمياءة رأس.

اعطهم خيارات واضحة ولكن ليس الكثري من الخيارات.  •

امنحهم متسًعا من الوقت للتفكري والفهم.  •

راقب شفاههم وإمياءاتهم ملساعدتك عىل فهم رسالتهم.  •

كن صبوًرا. إذا كنت ال تفهم، اسأل مرة أخرى  •

الدالئل البرصية مفيدة.  استخدم الصور أو الدعائم. احمل  • 
ورقة وقلم رصاص.

حدد مدة محادثاتك حتى ال يتعب العميل  •

إذا شعر العميل باإلحباط، ففكر يف التغيري إىل نشاط آخر.  •

ال تتظاهر بالفهم.  •

 راجع أدوات التواصل يف دليل املوارد يف الصفحة 309 للحصول

عىل طرق تفصيلية للتغلب عىل هذا التحدي.
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الضعف اإلدرايك

ميكن أن يؤثر الضعف اإلدرايك عىل قدرتنا عىل إرسال الرسائل واستالمها 

وفهمها. عليك أن تكون حريًصا بشأن ماهية وكيفية التواصل مع 

شخص يعاين من ضعف إدرايك.  فقد يشعر باإلحباط والغضب والقلق 

وانخفاض تقدير الذات واالكتئاب.

تحدث ببطء بنربة صوت هادئة وخفيفة ومنخفضة.  •

اطرح سؤاالً واحًدا يف كل مرة وانتظر الرد.  كرر األسئلة إذا لزم   •
األمر.

استخدم جمل وعبارات موجزة وإيجابية.  ميكن أن يكون تكرار   •
املعلومات مفيًدا.

استخدم توجيهات بسيطة بخطوة واحدة.  •

ارشح كيفية إكامل مهمة باإلضافة إىل رشحها.  •

قدم إشارات للمساعدة يف عمليات االنتقال )عىل سبيل املثال،  • 
“يف غضون خمس دقائق، سنذهب لتناول الغداء”(.

عزز املعلومات املدعومة بالصور أو الصور املرئية األخرى.  •

أرشك العميل يف املحادثات املتعلقة به، إذا كان ذلك مناسبًا.  • 
ال تتحدث أبًدا كام لو أن العميل غري موجود.

تذكر أن الشخص الذي يعاين من قيود معرفية غالبًا ما يكون   •
حساًسا للغة ونربة الجسد. تحكم يف مشاعرك السلبية.
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الخرف

ينتج الخرف عن مرض أو إصابة أو علة تدمر خاليا الدماغ. فمع تقدم 

الخرف، يصبح التواصل أكرث صعوبة.

قد ال يتذكرك الشخص.  قدم نفسك يف كل مرة تقرتب منه. ميكن   •
 أن يكون ارتداء شارة االسم مفيًدا ملن يحتاج إىل القليل

من املساعدة يف تذكر اسمك.

قد ال يعرفون مكانهم أو يف أي جزء من حياتهم. تجنب ذكر   •
الوقت )قل “حان وقت األكل” بدالً من” إنها الساعة الثامنة 

صباًحا”.( ركز محادثتك عىل واقعهم.  فقد يؤدي إعادة توجيههم 

إىل واقعك إىل مزيد من االرتباك وانعدام الثقة ورمبا الغضب.

قد يروون نفس القصة أو يسألون نفس السؤال بشكل متكرر.  • 
كن صبوًرا.

أظهر لهم أنك تستمع.  كن ساكًنا، وابَق مركزًا وأظهر االهتامم   •
والدعم.

انتبه ملشاعر الشخص وعواطفه. استخدم حواسك لفهم ما يتواصل   •
معه الشخص.

يكون الشخص املصاب بالخرف أكرث حساسية للشعور والعواطف   •
والتواصل غري اللفظي. انتبه لتواصلك غري اللفظي. فكن حذرا مام 

تقوله وكيف تقوله.

استخدم نربة ودودة وتجنب رفع صوتك. كن لطيًفا وابتسم   • 
وكن إيجابيًا.

تحدث ببطء ووضوح. اطرح أسئلة يُجاب عليها بـ “نعم” أو  • 
“ال”. امنحهم الوقت لطرح األسئلة والرد.

قد ال يفهم الشخص كل ما يقال ولكن من املهم الحفاظ عىل   •
كرامته واحرتام ذاته.

تأكد من أن البيئة املحيطة هادئة ومريحة وساكنة.  •

50

إصابات الدماغ الرضية

ميكن أن تؤثر إصابة الدماغ عىل مهارات التواصل.  إذ ال تتشابه إصابتني 

للدماغ وقد تختلف تحديات التواصل.  تكمن الصعوبة األكرث شيوًعا 

لألفراد املصابني بإصابة دماغية يف التواصل االجتامعي. األمر الذي قد 

يؤدي إىل حدوث مشكالت يف تكوين العالقات والحفاظ عليها والتواصل 

الفعال مع مقدمي الرعاية.

تواصل بوضوح.  فقد ال يفهمون لغة جسدك وتعبريات وجهك.    •
ِصف لهم مشاعرك بشكل مبارش وواضح.

امنحهم الوقت للتفكري وتنظيم أفكارهم.  •

تأكد من فهم رسالتك.  شجعهم عىل طرح األسئلة للتوضيح.  •

يواجه بعض الناجني من إصابات الدماغ الرضية صعوبة يف تبادل   •
األدوار يف املحادثة.  قاطع بأدب واطلب فرصة للتحدث.

تأكد من أنك تفهم رسالتهم.  اطلب منهم أن يعيدوا ما يقولونه   •
إن مل تفهم.

قد يواجه بعض الناجني صعوبة يف استخدام التواصل غري اللفظي أو ال 

يدركون كيف تؤثر أفعالهم الجسدية عىل اآلخرين. ال تعتمد عىل لغة 

الجسد واسأل مبارشة عام يشعر به الشخص.  اطلب من الشخص بأدب 

تغيري سلوكه الجسدي إذا لزم األمر.

3
حدة الثالثة 
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اإلعاقة

اإلعاقة هي أي حالة يف الجسم أو العقل تتطلب تعديالً أو مساعدة 

ألنشطة معينة. هناك أنواع عديدة من اإلعاقات، وتعترب تجربة كل 

شخص واحتياجاته حالة فريدة من نوعها.

عامل الشخص كام تفعل مع أي شخص بالغ آخر.  •

ال تخف من طرح األسئلة عندما ال تكون متأكًدا مام يجب   • 
عليك فعله.

ترصف عىل طبيعتك. استخدم نربة صوت عادية وإمياءات. اسرتخ.   •
ال تشعر بالحرج إذا كنت تستخدم عبارات شائعة مثل “هل تريد 

أن متيش” أو “أمتنى لو كنت قد رأيت ذلك؟” والتي قد تتعلق 

بإعاقة الشخص.

ال تتحدث باستخفاف مع شخص ذي إعاقة. ِقس وترية وتعقيد   •
ومفردات كالمك وفًقا لخطابهم.

إذا كنت تواجه مشكلة يف الفهم، فال تلمح برأسك أو تتظاهر بأنك   •
تفهم. واطلب من الشخص أن يكرر ما قاله. إذا كنت ال تزال غري 

قادر عىل فهم الشخص بعد املحاولة، فاطلب منه تدوين ما يقوله 

أو إيجاد طريقة أخرى للتواصل.

ال تفرتض من نفسك احتياج شخًصا ما إىل املساعدة فقط ألنه   •
يعاين من إعاقة. أرسع طريقة ملعرفة ما إذا كان شخص ما بحاجة 

إىل املساعدة هي سؤالهم. وإذا كانوا يريدون املساعدة، اسألهم 

عن كيفية الترصف قبل أن تترصف.

تحدث واطرح األسئلة مبارشة إىل الشخص ذي اإلعاقة، وليس إىل   •
شخص آخر قد يكون برفقته.

عند اإلشارة إىل إعاقة شخص ما، انتبه للغة التي تستخدمها. قل   •
“شخص ذو إعاقة” بدالً من “شخص معاق”.

إذا استمرت املحادثة ألكرث من بضع دقائق وكان الشخص بحاجة   •
إىل الجلوس أو استخدام كريس متحرك، اجلس أو انحن للتواصل 

معه عىل مستوى العني.

العمل مع املرتجمني الفوريني

قد يحتاج مساعدو الرعاية املنزلية إىل التواصل مع العميل من خالل 

مرتجم فوري. وستساعد النصائح التالية يف إظهار االحرتام للعميل.

تحدث بنربة وحجم صوت عاديني.  •

تحدث بعبارات قصرية وتوقف قليالً ملنح املرتجم وقتًا للرتجمة.  •

تحدث مبارشة إىل العميل باستخدام عبارات مثل “كيف حالِك؟”   •
بدالً من سؤال املرتجم الفوري “كيف حالها؟”

انظر إىل العميل أثناء التحدث وليس إىل املرتجم.  •

اعرتف بعميلك بلغة جسدك.  •

3
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ملخص
ميكن أن يؤدي ضعف السمع وقصور وظائف الجسم األخرى إىل زيادة 

صعوبة التواصل اللفظي وغري اللفظي. بصفتك مقدم رعاية، تقع عىل 

عاتقك مسؤولية معرفة واتباع سياسة التوثيق يف محيطك. من خالل 

استخدام اسرتاتيجيات التواصل الفعالة يف التعامل مع اضطرابات طبية 

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابة.

ما هو التغيري من األساس؟  .1

أعط أربع عالمات محتملة لفقدان السمع أو ضعف السمع.  .2

ماذا يجب أن تفعل إذا الحظت عالمات فقدان أو ضعف السمع؟  .3

أين ميكنك أنت و / أو العميل الحصول عىل مزيد من املعلومات حول تقنيات املساعدة السمعية؟  .4

قدم ثالث اسرتاتيجيات للتواصل الجيد مع شخص مصاب بالخرف.  .5

 معينة، ستتمكن من زيادة تواصلك مع األفراد الذين ترعاهم. فكل

 فرد يستحق أن يتم التواصل معه بوضوح واحرتام وبدون حكم

  استخدم املهارات الوجدانية والتعاطف وكن عىل استعداد لسامع

ما يقوله الشخص.

الثالثة
حدة 

الو
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مراجعة الوحدة
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

ما هي فوائد استخدام مهارات االستامع النشط؟   .1

االستامع الفعال يساعدنا عىل الفهم. أ. 

االستامع الفعال يجعل عالقتنا الشخصية أقوى. ب. 

االستامع الفعال يشء محرتم. ج. 

جميع ما سبق د. 

أنت توصل كل يشء من خالل الكلامت التي تتحدثها.  .2

  خطأ   صحيح  	

العميل منزعج، ولست متأكًدا من أنك فهمت ما يقوله لك. يجب عليك:   .3

عدم االهتامم باألمر. وإذا كان مهاًم فإنه سيقوله مرة أخرى بعد ذلك. أ. 

أعد صياغة أفكاره األساسية بكلامتك الخاصة الختبار مدى فهمك. ب. 

أخربه أنك لن تستمع له حتى يهدأ. ج. 

عند مواجهة سلوكيات صعبة من اآلخرين، فمن األفضل أن:   .4

تتفاعل بطريقة مامثلة. أ. 

تبقى هادئًا ومتوازنًا. ب. 

تدافع عن نفسك وتقاوم. ج. 

ما هي الخطوة األوىل لحل املشكالت بشكل فعال؟   .5

حلول العصف الذهني. أ. 

التأكد من أنك تفهم سبب املشكلة. ب. 

تجريب الحل األول الذي تفكر فيه. ج. 

جزء من وظيفتك كمساعد رعاية منزلية هو مراقبة عالمات فقدان السمع أو ضعفه.  .6

  خطأ   صحيح  	

يالحظ معظم األفراد عندما يسوء سمعهم.  .7

  خطأ   صحيح  	

إذا الحظت عالمات فقدان أو ضعف السمع، فيجب عليك إبالغ العميل وفريق رعايته بذلك.  .8

  خطأ   صحيح  	

هناك العديد من أنواع صعوبات التواصل املختلفة، لكن ميكن ملهارات االستامع النشط الجيدة أن تساعدك دامئًا.  .9

  خطأ   صحيح  	
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السيدة جونز هي عميلة تبلغ من العمر 78 عاًما تعاين من الخرف ومرض االنسداد الرئوي املزمن. ولديها صعوبة يف فهم سبب حاجتها إىل   
استخدام خزان األكسجني الخاص بها وتنزع أنابيبها عدة مرات يوميًا. عادة ما تكون متعاونة عندما يقوم مقدمو الرعاية بإعادة إدخال األنابيب. 

 لكن عندما ذهب مايكل اليوم، وهو مقدم رعاية آخر يف مرافق الرعاية الدامئة، ملساعدتها، أخذت تنظر بعيًدا وتبيك وترصخ بأنها ال تريده

بالقرب منها.

فهم املشكلة 

ما الذي يجعلك تعتقد أن هناك مشكلة؟ تذكر أن تفكر يف التايل: 
 

ماذا يحدث   •  
 

متى يحدث ذلك   •  
 

مع من يحدث ذلك   •  
 

ملاذا يحدث ذلك   •  

يف جملة واحدة، ِصف املشكلة التي تعتقد أنها تحتاج إىل حل. 

54

الثالثة
حدة 

الو



الوحدة الرابعة: العمالء وحقوقهم

55

هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية اسرتاتيجيات رعاية تتمحور حول الشخص لتعزيز وحامية الحقوق القانونية وحقوق اإلنسان للعميل.

الدرس األول: العميل

الدرس الثاين: حقوق املقيم والعميل

الرابعة الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

العميل

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

وصف أهمية وتأثري الرعاية التي تتمحور حول العميل عىل   .1
استقاللية العميل وحقه يف تقرير املصري ونوعية حياته؛

وصف دور فريق الرعاية ودور عامل الرعاية طويلة األمد يف   .2
فريق الرعاية؛ و

تذكر الغرض من خطة الخدمة وكيفية إنشائها وتعديلها.  .3

مصطلحات رئيسية

منزل عائيل للبالغني )AFH(: منزل سكني يف الحي مرخص لرعاية 

 شخصني إىل ستة أشخاص )ميكن للمنازل املؤهلة التقدم لسعة تصل

إىل مثانية أشخاص(.

التقييم: جمع املعلومات لتحديد الرعاية والخدمات التي يحتاجها 

العميل ويريده وكيف ومتى يريد تلقي املساعدة.

 منشأة الرعاية الدامئة )ALF(: منشأة سكنية أكرب مرخصة لرعاية

سبعة أشخاص أو أكرث.

 بيئة الرعاية: حيث يعيش العميل، مثل منزل عائيل للبالغني، أو

 منشأة رعاية دامئة، أو منشأة خدمات محّسنة، أو منزله الخاص

أو شقته الخاصة.

فريق الرعاية: كل من يدعم العميل، مبا يف ذلك املهنيون واألصدقاء 

والعائلة والعميل نفسه.

منشأة الخدمات املحّسنة: مرافق سكنية تسع ملا يصل إىل ستة عرش 

شخًصا مع موظفني متخصصني وخدمات مكثفة تركز عىل التدخالت 

السلوكية.

 اإلعاقات الوظيفية: حالة جسدية أو معرفية أو عاطفية أو عقلية

 ناتجة عن مرض أو إعاقة يف النمو أو سبب كيميايئ تُضعف قدرة 

الشخص عىل العيش بشكل مستقل.

حق تقرير املصري: قدرة الشخص عىل التحكم فيام يفعله وما يحدث 

له.

خطة الخدمة أو خطة الرعاية: دليل أو خريطة للرعاية والخدمات 

التي يريدها العميل ويحتاجها، مبا يف ذلك كيف ومتى ينبغي تقديم 

الخدمات ومن سيقدمها.يف منشأة الرعاية الدامئة، تسمى هذه الوثيقة 

"اتفاقية الخدمة املتفاوض عليها".

ملحة عامة
 تساعد الرعاية طويلة األمد البالغني ذوي اإلعاقات الوظيفية عىل

 العيش بشكل مستقل يف منازلهم أو يف بيئة رعاية تشبه املنزل.

الرعاية التي تتمحور حول العميل رضورية لجودة حياة العميل 

 ورفاهيته.  حيث يدعم مساعدو الرعاية املنزلية حق العميل يف

تقرير مصريه وخياراته.

 يحتاج كل عميل إىل أنواع ومقادير مختلفة من الدعم. لذا يُجرى

 تقييم لتحديد االحتياجات الفردية للعميل. يتفاوض العميل وبقية 

فريق رعايته عىل خطة خدمة تنظم رعاية العميل. ويتبع مساعد 

 الرعاية املنزلية خطة خدمة العميل وتفضيالته لتقديم الرعاية

والدعم املناسبني.  

      ما هي املشاعر التي ستشعر بها إذا فقدت القدرة عىل القيام

باألنشطة التي تستمتع بها؟

57
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العمالء
يتلقى أكرث من 70 ألف بالغ خدمات رعاية طويلة األمد ودعاًم يف 

واشنطن، مع إضافة املزيد كل عام. ويشمل هذا العدد املتزايد من 

السكان أشخاًصا لديهم تجارب حياة وثقافات وأعراق ولغات وهويات 

جنسانية وقدرات متنوعة. يحتاج هؤالء الكبار إىل بعض املساعدات 

بسبب التحديات الوظيفية والجسدية و / أو العقلية التي يواجهونها يف 

رعاية أنفسهم. ويساعدهم الدعم الذي يتلقونه من مقدمي الرعاية يف 

الحفاظ عىل أعىل مستوى من االستقالل لديهم.

املصطلحات: "عميل" أم "مقيم؟"

كثريًا ما يستخدم قسم الخدمات االجتامعية والصحية مصطلح 

"العميل" لألشخاص الذين يتلقون رعاية طويلة األمد. أما يف البيئات 
السكنية، مثل املنازل العائلية للبالغني أو مرافق الرعاية الدامئة، أو 

مرافق الخدمات املحّسنة، غالبًا ما يُستخدم كلمة "مقيم".

قد تسمع مصطلحات أخرى مثل "متلقي الرعاية" أو "مشارك 

الخدمة" أو "املستهلك".  ويؤثر اختيارك للكلامت عىل األشخاص الذين 

تدعمهم وعىل عائالتهم.  اسألهم عام يفضلونه واستخدم املصطلح 

األنسب يف بيئة الرعاية الخاصة بك. 

 كيف ميكن أن يؤثر اختيارنا للكلامت عىل اآلخرين؟حاول

 ربط إجابتك مبا تعلمته يف الوحدة الثانية: الرعاية املتمحورة

حول الشخص يف الصفحة 14

بيئة الرعاية

يفضل معظم األفراد العيش والتقدم يف العمر يف منازلهم ومجتمعاتهم. 

ويريدون البقاء عىل مقربة من عائالتهم وأصدقائهم وحيواناتهم األليفة 

واملشاركة يف أنشطة مفيدة. ويعتمد نوع بيئة الرعاية الذي يختاره 

العميل عىل الخدمات والدعم الذي يحتاجه.

ميكن للعمالء تلقي املساعدة من مساعدي الرعاية املنزلية يف العديد 

من األماكن املختلفة، مبا يف ذلك:

منزلهم أو شقتهم الفردية،   •

منزل عائيل للبالغني،  •

مرافق الرعاية الدامئة، أو  •

مرافق الخدمات املحسنة.  •

فرق الرعاية

بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، فأنت جزء من الفريق الذي يدعم 

 رفاهية العميل.  وتشمل هذه املجموعة أيًضا العميل نفسه وأي

شخص آخر يختاره العميل، مثل:

أقارب العميل،  •

أصدقائه،  •

أطباء،  •

ممرضات،  •

ممثلني رسميني،  •

أخصائيني اجتامعيني و  •

مديري الحالة.    •

هل ميكنك التفكري يف أشخاص آخرين قد يكونون جزًءا من فريق 

رعاية شخص ما؟

يعمل فريق الرعاية مًعا لتوفري رعاية تتمحور حول الشخص بناًء عىل 

اختيارات العميل ونقاط القوة واألهداف.

الرعاية واختيار العميل

أينام يعيش العميل، فسيكون لديه خيارات بشأن الرعاية والخدمات 

التي يتلقاها. حتى العمالء الذين يعانون من حاالت معرفية تحد من 

قدرتهم عىل توجيه رعايتهم بالكامل قد يكونون قادرين عىل اتخاذ 

بعض الخيارات.  والهدف من الرعاية طويلة األمد التي تتمحور حول 

الشخص هو دعم استقاللية العميل واحرتام تفضيالته.
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خطط الخدمة

عندما يبدأ الشخص يف تلقي خدمات الرعاية طويلة األمد، يُجرى تقييم 

لتحديد احتياجاته وتفضيالته.  ويعمل مدير الحالة أو املرشف مع العميل 

وبقية فريق الرعاية لتطوير خطة خدمة )تسمى أيًضا خطة الرعاية 

املتفاوض عليها(.

خطة الخدمة هي رشح مفصل الحتياجات العميل والخدمات التي 

سيحصل عليها.  وبشكل عام، تحدد خطة الخدمة:

ما املهام التي يريدها العميل ويحتاج إىل دعم لها؛  .1

من سيدعمهم يف كل مهمة؛ و  .2

كيف ومتى يريد العميل إنجاز املهمة.  .3

فريق الرعاية مسؤول عن تحديث خطة خدمة العميل.  وميكن أن تتغري 

احتياجات العميل مبرور الوقت، وقد يريدون أو يحتاجون إىل دعم أكرث 

أو أقل.  وتتمثل إحدى مسؤوليات مساعد الرعاية املنزلية يف اإلبالغ عن 

هذه التغيريات إىل بقية فريق الرعاية.

اقرأ ملفات تعريف العميل أدناه.

ما نوع الخدمات والدعم الذي قد يحتاجه كل فرد؟

ما هي االعتبارات التي تتمحور حول الشخص والتي يحتاج مقدمو 

الرعاية إىل معرفتها؟

يبلغ جيف من العمر 33 عاًما 

ويعيش يف منزله مع والدته.

تعمل والدته أياًما، بينام يظل 

جيف وحيًدا يف املنزل.

يعاين جيف من شلل دماغي 

ويستخدم كرسًيا آلًيا للتنقل.

يعمل من املنزل ويستمتع بالعديد 

من الهوايات.

ديزي تبلغ من العمر 65 عاًما.  

تويف مؤخًرا رشيكها الذي عاش 

معها 40 عاًما، وانتقلت إىل منزل 

عائيل للبالغني قبل بضعة أسابيع.

تعيش مع قيود جسدية، وتحتاج 

 إىل مساعدة يف التنقل، خاصة 

عند الذهاب لالستحامم.

ديزي امرأة متحولة جنسًيا، 

وتفضل مقدمات الرعاية 

للمساعدة يف العناية الشخصية.

 زينب عمرها 69 سنة.  عاشت 

يف منشأة رعاية دامئة ملدة عامني.

 إنها مصابة بالخرف التدريجي، 

 مام يجعلها تنىس مكانها ومن 

هم األشخاص من حولها.

تعيش زينب أيًضا مع العديد من 

 األمراض املزمنة التي تتعامل 

معها باألدوية اليومية.

برنارد يبلغ من العمر 80 عاًما.  

يف العام املايض، كرس وركه 

ومعصمه يف سقوط.  وانتقل 

 مؤخًرا من دار لرعاية املسنني 

إىل منشأة رعاية دامئة.

منذ ذلك الحني، يعاين برنارد من 

زيادة االكتئاب والقلق.

يعاين برنارد من انتفاخ الرئة، لكنه 

اختار االستمرار يف التدخني.

يفضل برنارد التواصل باللغة 

 اإلسبانية، لكنه يتحدث 

اإلنجليزية أيًضا.
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الشيخوخة والصحة
كل شخص يعاين من التغيريات أثناء تقدمهم يف العمر.  ويعاين بعض 

األشخاص من هذه التغيريات يف وقت أقرب من غريهم. حيث تؤثر 

جيناتنا وأسلوب حياتنا وتغذيتنا وإجهادنا ومامرسة الرياضة والحالة 

 العقلية والصحة السلوكية والبيئة املادية واألمراض عىل كيفية 

تقدمنا يف العمر.

 راجع وصفة الشيخوخة الصحية يف دليل املوارد يف الصفحة 277 

ملزيد من املعلومات.

فهم عملية الشيخوخة

 هناك العديد من املفاهيم الخاطئة الشائعة حول عملية 

 الشيخوخة الطبيعية. عىل سبيل املثال، قد يعتقد بعض األفراد 

أن جميع كبار السن:

مرىض،  •

وحيدين وحزاىن،  •

منخفيض املعرفة،  •

غري منتجني،  •

معتمدين كليًا عىل اآلخرين، و  •

ضعاف وذوي بنية هشة.  •

لكن ال يشء من هذه ينطبق عىل الجميع. ميكن أن تسبب حاالت 

 سوء الفهم هذه رضًرا إذا منعوا الشخص من الحصول عىل الرعاية 

و / أو الدعم الرضوريني.  قد يحدث هذا عندما يتجاهل مقدمو 
 الرعاية الحاالت التي ميكن عالجها ويفرتضون أنها نتائج ال مفر 

منها للشيخوخة.

ما االفرتاضات األخرى التي يفرتضها الناس عادة بشأن كبار السن؟

ما هي بعض الحاالت التي ميكن عالجها والتي يعاين منها الناس مع 

تقدمهم يف العمر؟

راقب املواقف التي تحتاج إىل فحص من قبل مقدم الرعاية الصحية 

للعميل. شجع العميل عىل الحصول عىل املشورة الطبية املتخصصة 

عندما يحتاج إليها. قم بتوثيق وإبالغ أي مخاوف قد تكون لديك 

بشأن أحد العمالء إىل الشخص املناسب يف بيئة رعايتك.

التغريات الجسدية الشائعة املرتبطة بالشيخوخة

بينام مير كل شخص بتغيريات مختلفة مع تقدمه يف العمر، هناك بعض 

التغيريات الشائعة التي يشاركها العديد من األشخاص:

البرص: فقدان الرؤية املحيطية )الجانبية( وانخفاض قدرة الحكم   •
عىل العمق.انخفاض وضوح األلوان )عىل سبيل املثال، الباستيل 

 واألزرق(.الحاجة ملزيد من الضوء.يكون من الصعب 

تحمل الوهج.

السمع: فقدان السمع، وخاصة األصوات العالية الحدة.انخفاض   •
القدرة عىل متييز األصوات عندما يكون هناك ضوضاء يف الخلفية 

ويصبح فصل الكلامت أكرث صعوبة.

الشم والتذوق: انخفاض القدرة عىل الشم والتذوق.  •

اللمس: انخفاض الحساسية لألمل واللمس ودرجة الحرارة القصوى.  •

الكىل واملثانة: زيادة وترية التبول.يتقلص كل من الكىل واملثانة   •
وتصبحان أقل كفاءة.

العظام: يف وقت ما حول سن 35، تفقد العظام املعادن بشكل   •
أرسع من استبدالها.قد ينخفض الطول، وقد تضعف العظام مع 

زيادة خطر اإلصابة بالكسور، وقد تزداد وضعية الجسم سوًءا.

العميل الدرس األول:  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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القلب: يثخن مع تقدم العمر.تقل كفاءة ضخ الدم.  •

الرئتني: يف وقت ما يف سن العرشين تقريبًا، تبدأ أنسجة الرئة   •
بفقدان مرونتها، وتبدأ عضالت القفص الصدري يف االنكامش.

يصبح التنفس أقل عمًقا وتقل القدرة عىل السعال.

العضالت: تنخفض الكتلة العضلية، خاصة مع عدم   • 
مامرسة الرياضة.

الجلد: يصبح الجلد أرق ويصبح أكرث جفافا وتجعدا.  • 
يُشفى بشكل أبطأ.

األظافر: تنمو ببطء أكرث وتصبح أكرث سمًكا.  •

الهضم: يتم امتصاص بعض الفيتامينات بشكل أبطأ، ويصبح   •
الجهاز الهضمي بطيء.قد يكون اإلمساك مشكلة أكرب.

الجهاز العصبي: تصبح ردود الفعل أبطأ، ويكون الشخص أقل   •
ثباتًا عىل القدمني، وقد يصبح السقوط مشكلة.قد ينام األفراد 

وقت أقل وبشكل أقل عمًقا وقد يستيقظون أكرث يف الليل.

األمراض والحاالت الشائعة

يعيش معظم كبار السن مع حالة صحية مزمنة أو أكرث.  من بني كبار 

 السن الذين يعانون من أمراض أو حاالت مزمنة، فإن ما ييل هو 

األكرث شيوًعا.

ارتفاع ضغط الدم  •

السكتة الدماغية  •

ارتفاع نسبة الكوليسرتول  •

التهاب املفاصل  •

أمراض القلب  •

داء السكري  •

الفشل الكلوي املزمن  •

السكتة القلبية  •

االكتئاب  •

مرض الزهامير أو أشكال أخرى من الخرف  •

االنسداد الرئوي املزمن  •

الضمور البقعي  •

قد تؤثر هذه األمراض والحاالت، باإلضافة إىل األمراض الشائعة األخرى، 

عىل األشخاص الذين تُقِدم لهم الرعاية. لذلك، من املهم أن تكون عىل 

دراية بها.

راجع قسم األمراض والحاالت الشائعة يف الصفحة 356 ملزيد من 

املعلومات حول هذه األمثلة.

الذاكرة والشيخوخة

معظم األفراد يعانون من نسيان األسامء أو املواعيد أو األشياء البسيطة 

مثل املكان الذي تركوا فيه مفاتيحهم.

يختلف فقدان الذاكرة عن النسيان وليس جزًءا طبيعيًا من عملية 

الشيخوخة. وميكن أن يشمل فقدان الذاكرة:

عدم القدرة عىل تذكر األحداث املهمة )مثل حفالت الزفاف   •
العائلية أو األشخاص املألوفني أو األماكن(؛

نسيان كيفية القيام باملهام املألوفة )مثل فتح الباب مبفتاح(؛  •

تكرار العبارات أو القصص يف نفس املحادثة؛ و  •

صعوبة تحديد الخيارات.  •

يرتبط فقدان الذاكرة بأمراض معينة وميكن أن يكون دامئًا مثل 

مرض الزهامير. وميكن أن يكون فقدان الذاكرة أيًضا مؤقتًا وينتج عن 

الجفاف واألمراض وردود الفعل تجاه األدوية واالكتئاب و / أو التوتر.

انظر الخرف يف األمراض والحاالت الشائعة يف الصفحة 364 للحصول عىل 

معلومات حول الخرف والهذيان.
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ملخص
تساعد خدمات الرعاية طويلة األمد البالغني يف الحفاظ عىل استقالليتهم 

ونوعية حياتهم.  باعتبارك جزًءا من فريق رعاية العميل، ستزود العميل 

بالدعم الذي يحتاجه.  حيث ستمّكن الرعاية املتمحورة حول العميل 

التي تقدمها العمالء من العيش بكرامة وتقرير املصري.

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ما هي فوائد دعم استقاللية العميل؟  .1

من الذي ينشئ خطة خدمات العميل؟  .2

من يختار أعضاء فريق رعاية العميل؟  .3

متى تتغري خطة خدمات العميل؟  .4

هل ميثل فقدان الذاكرة جزًءا طبيعيًا من عملية الشيخوخة؟  .5

العميل الدرس األول:  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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الدرس الثاين

حقوق املقيم والعميل

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

االعرتاف بالحقوق القانونية وحقوق اإلنسان للعميل عىل أنها   .1
محمية مبوجب القانون الفيدرايل وقانون الوالية؛

اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز وحامية حقوق العميل املتمثلة   .2
يف الرسية والكرامة والخصوصية والبيئة الخالية من القيود؛ و

تشجيع ودعم أقىص استقاللية للعميل عند تقديم الرعاية.  .3

مصطلحات رئيسية

االعتداء )القانون املنقح لواشنطن 74.34.020(:  فعل متعمد 

أو موقف سلبي يؤدي إىل إصابة أو احتجاز غري معقول أو ترهيب 

أو عقاب شخص بالغ ضعيف، ويشمل االعتداء الجنيس واالعتداء 

العقيل واالعتداء الجسدي واالستغالل الشخيص لشخص بالغ ضعيف 

واالستخدام غري السليم لضبط النفس ضد شخص بالغ ضعيف.

التوجيهات املسبقة: وثيقة مكتوبة برغبات الشخص فيام يتعلق بالرعاية الطبية 
يف حالة عدم قدرته عىل اتخاذ قرارات بنفسه.

اإلنعاش القلبي الرئوي )CPR(:  الضغط اليدوي عىل الصدر والتهوية 

يف محاولة إلعادة تشغيل قلب الشخص.

رسية: معلومات خاصة ورسية ال يجوز مشاركتها ما مل يكن ذلك 

رضوريًا لرعاية العميل.

التظلم: شكوى رسمية.

الويص: شخص مخول من قبل املحكمة بالترصف واتخاذ القرارات مبا 

يخدم مصلحة العميل العاجز.

الشخص العاجز: غري قادر عىل الترصف أو اتخاذ أو نقل قرارات سليمة 

)أي أن الشخص غري قادر عىل اتخاذ قرارات بشأن رعايته(.

العزلة غري الطوعية: جعل الشخص يبقى مبفرده ضد إرادته وهو شكل 

من أشكال اإلساءة العقلية.

أمني املظامل: الشخص الذي يدافع عن حقوق العمالء يف مرافق الرعاية 

طويلة األمد.

القيود: غرض أو طريقة لتقييد الحركة من أجل االنضباط أو الراحة. 

الشخص البالغ املستضعف )القانون املنقح لواشنطن 74.34.020(: 
شخص يبلغ من العمر ستني عاًما أو أكرث ولديه عجز وظيفي أو عقيل أو جسدي 

لرعاية نفسه أو نفسها أو ُوجد عاجزًا مبوجب الفصل 11.88 من القانون املنقح 

لواشنطن أو من لديه إعاقة يف النمو عىل النحو املحدد يف القانون املنقح لواشنطن 

71A.10.020 ؛ أو قُبل يف أي منشأة أو تلقي خدمات من هيئات الصحة املنزلية 
أو رعاية املسنني أو الرعاية املنزلية املرخصة أو املطلوب ترخيصها مبوجب الفصل 

70.127 من القانون املنقح لواشنطن أو تلقي الخدمات من مزود فردي أو من 
يوجه بنفسه رعايته ويتلقى خدمات من مساعد شخيص مبوجب الفصل 74.39 

من القانون املنقح لواشنطن.
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ملحة عامة
تعتمد نوعية حياة اإلنسان عىل حريته يف مامرسة حقوقه األساسية. 

يتمثل جزء من وظيفتك بصفتك مساعد رعاية منزلية يف حامية حقوق 

األشخاص الذين تدعمهم. فقد يكون من الصعب تحقيق التوازن بني 

 حقوق العميل وسالمته ورفاهيته. أنت بحاجة إىل فهم حقوقهم 

وتعلم الطرق املناسبة لدعمهم.

 ملاذا تعتقد أنه من املهم جًدا بالنسبة لك حامية حقوق 

البالغني املستضعفني؟

الحقوق األساسية
يتمتع جميع األشخاص بحقوق إنسانية ومدنية وقانونية بغض النظر 

عن أي مرض أو إعاقة أو حالة.  يحتفظون بحقوقهم عندما ينتقلون 

إىل منشأة سكنية و / أو يرشعون يف تلقي خدمات رعاية طويلة األمد.  

تحمي القوانني الفيدرالية وقوانني الوالية عىل وجه التحديد حقوق 

البالغني املستضعفني.

تعزز الرعاية املتمحورة حول الشخص هذه الحقوق من خالل منح 

االختيار والتحكم للشخص الذي يتلقى الدعم.  من خالل معرفة حقوق 

العمالء وتعزيزها وحاميتها، فإنك تساعدهم يف الحفاظ عىل السالمة 

واالستقاللية واحرتام الذات والكرامة.

التحرر من االعتداء واإلهامل

 للعمالء الحق يف أن يعيشوا متحررين من االعتداء.  لألسف، غالبًا 

ما يكون البالغون املستضعفون ضحايا االعتداء. ففي كل عام، تحقق 

خدمات حامية البالغني وهيئات االمتثال للمنشأة يف أكرث من 39,000 

تقرير عن االعتداء واإلهامل.

بصفتك أحد مساعدي الرعاية املنزلية، يجب عليك فهم االعتداءات 

والتعرف عليها واإلبالغ عنها ومنعها.راجع الوحدة الخامسة، الدرس 

 الثاين: اإلبالغ اإللزامي ومنع سوء املعاملة يف الصفحة 101 للحصول 

عىل حقائق حول االعتداء ومسؤولياتك.

تقرير املصري

ميكن أن يحد فقدان املنزل و / أو العمل و / أو القوة و / أو الوظيفة 

و / أو الصحة من إحساس الشخص بالحرية واالستقاللية. إذ تعتمد 
 رفاهية العميل ونوعية حياته عىل استمراره يف اتخاذ القرارات 

املتعلقة بحياته اليومية.

يحق لجميع العمالء التحكم يف قرارات حياتهم، مبا يف ذلك الحق يف:

توجيه خطة الخدمات الخاصة بهم والتغريات التي تطرأ عليها؛  •

رفض العالج أو األدوية أو الخدمات؛  •

اختيار أنشطتهم وجداولهم الزمنية ومالبسهم وتصفيفة شعرهم؛  •

املشاركة يف األنشطة الدينية والسياسية واملدنية والرتفيهية وغريها   •
من األنشطة االجتامعية؛

يقررون من يريدون قضاء الوقت معهم ومتى؛  •

ماذا يريدون أن يأكلوا ومتى؛ و  •

رفض أداء الخدمات لآلخرين مثل األعامل املنزلية أو   • 
أعامل الحديقة.

يدعم مساعدو الرعاية املنزلية هذه الحقوق من خالل معرفة تفضيالت 

العميل واحرتام خياراتهم.  حيث ميكنك التعرف عىل تفضيالت العميل 

من خطة الخدمات والتواصل معهم.

 قد يتخذ العميل يف بعض األحيان خياًرا ال توافق عليه شخصيًا.  

 مع ذلك، ما مل يطلبوا منك القيام بيشء غري مناسب أو غري آمن، 

يجب عليك احرتام خياراتهم واتباعها.

املقيم والعميل حقوق  الثاين:  الدرس  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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املوازنة بني حق العميل يف االختيار وأمانه

للعمالء الحق يف اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، حتى لو مل تكن هذه 

الخيارات هي األكرث صحة أو أكرث أمانًا.  ضع يف اعتبارك هذه األمثلة:

 
مثال 1: ساشا مصابة بداء السكري، وتريد تناول كيس من الحلوى 

عىل الغداء.

 مثال 2: داين مل يستحم منذ عدة أيام وال يريد االستحامم 

اليوم أيًضا.

عندما يكون االختيار الشخيص للعميل غري صحي أو غري آمن ألنفسهم 

أو لآلخرين، اتبع الخطوات التالية:

ارشح للعميل سبب قلقك.  .1

قدم بدائل آمنة ميكن أن تلبي رغبة العميل مع السامح له   .2
باتخاذ القرار النهايئ.

أبلغ عن مخاوفك إىل الشخص املناسب يف إعداد رعايتك )سرتد   .3
اإلشارة إىل تفضيل العميل يف خطة الخدمات(.

وثق مخاوفك وما الذي فعلته ومن أبلغت عنه.  .4

كيف ميكنك اتباع هذه اإلرشادات لتحقيق التوازن بني االختيار 

واألمان يف أمثلة ساشا وداين؟

إذا كنت قلًقا من أن ترصفات العميل تعرضه أو اآلخرين لخطر 

محدق، فاتصل برقم 911.

حق العميل يف اتخاذ قرارات الرعاية الصحية

يف والية واشنطن، يحق لجميع البالغني اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن 

الرعاية الطبية.  قبل تلقي العالج، يجب عىل العميل فهم الغرض 

والفوائد والبدائل واملخاطر املحتملة. التي يرشحها مقدم الرعاية 

 الصحية له. من ثم يقرر العميل ما إذا كان يريد العالج أم ال. 

تسمى هذه العملية “املوافقة املسبقة”.

 ترشح خطة خدمة العميل الخدمات والعالج التي وافق العميل 

 عىل تلقيها.  مع ذلك، يحق للعميل قبول أو اختيار عدم تلقي 

أي عالج يف أي وقت.

الحق يف رفض تناول العالج

 يحق للعمالء رفض تناول العالج أو األدوية أو الخدمات يف أي وقت. 

ال يستطيع أحد إجبار العميل عىل فعل أي يشء ال يريد القيام به.

إذا رفض العميل تناول العالج أو األدوية أو الخدمات، فاتبع اإلرشادات 

الخاصة مبوازنة االختيار واألمان )ارشح مخاوفك وقدم بدائل آمنة 

وارشع يف اإلبالغ والتوثيق(.

ملزيد من املعلومات حول اختيار العميل عدم تناول الدواء، راجع 

 الوحدة الحادية عرش، الدرس الثاين: املساعدة الدوائية وإعطاء الدواء 

يف الصفحة 245.

بيئة خالية من القيود

جميع األفراد لديهم الحق اإلنساين والقانوين يف العيش يف مأمن 

من القيود والعزلة غري الطوعية.  تعترب القيود الجسدية / اآللية 

 والكيميائية، والعزلة غري الطوعية من املخاطر وميكن أن تسبب 

أرضاًرا جسيمة. هناك العديد من البدائل اآلمنة للقيود.

ينص القانون املنقح لواشنطن 70.129.120 عىل أن للعميل الحق 

يف التحرر من القيود الجسدية و / أو الكيميائية يف دار العجزة أو 

املنازل العائلية للبالغني.

 يرسد القانون املنقح لواشنطن من 10650-76-388 حتى

 10665-76-388 قواعد محددة حول القيود يف املنازل 
العائلية للبالغني.

 يوفر القانون املنقح لواشنطن 0140-107-388 و

 0420-107-388 قواعد محددة حول استخدام القيود 
يف مرافق الخدمات املحسنة.
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القيود الجسدية / اآللية

 ميثل أي يشء مينع أو يحد من حركة العميل أو الوصول إىل جسده 

قيًدا جسديًا. تتضمن أمثلة القيود الجسدية ما ييل:

ربطة عنق أو حزام أو سرتة تستخدم ملنع العميل من الخروج من   •
الرسير أو الكريس؛

املالبس التي ال يستطيع العميل خلعها بشكل مستقل )مثل الجزء   •
العلوي من األزرار يف الخلف ملنع العميل من خلعها(؛

كريس استلقاء أو استلقاء أو أريكة أو رسير ال يستطيع العميل   •
الخروج منه؛

قضبان الرسير التي ال ميكن خفضها بشكل مستقل أو استخدامها   •
إلبقاء العميل يف الرسير؛ أو

“صواين حجر” عىل كريس متحرك.  •

تشمل القيود الجسدية األخرى ما ييل:

إمساك يد شخص ضد إرادته؛  •

معانقة شخص لتقييد تحركاته؛ أو  •

مسك ساقي الشخص أو ذراعيه ملنعه من النهوض من الرسير.  •

القيود الكيميائية

القيود الكيميائية هي األدوية التي تتحكم يف الحالة املزاجية أو الحالة 

العقلية أو السلوك، ولكنها ال تعالج الحاالت الطبية. فقد ميثل أي دواء 

أو مادة )حتى لو وصفها الطبيب( قيًدا كيميائيًا إذا أُعطيت:

يف حالة عدم وجود أعراض أو مؤرشات الستخدامه؛  •

يف جرعات كبرية للغاية؛  •

من أجل راحة مقدمي الرعاية أو املوظفني اآلخرين؛ أو  •

دون مراقبة مناسبة أو كافية.  •

العزلة غري الطوعية

تحدث العزلة أو العزلة غري الطوعية عندما تحرص الحواجز الشخص يف 

مساحة معينة ضد إرادته. تتضمن أمثلة العزلة غري الطوعية عىل سبيل 

املثال ال الحرص:

حبس العميل يف غرفته؛ أو  •

إجبار العميل عىل البقاء يف الرسير رغاًم عنه.  •

املقيم والعميل حقوق  الثاين:  الدرس  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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عندما يصري يشء ما قيًدا عىل النفس

ميكن لألجهزة الطبية، مثل أحزمة الكتف عىل كريس متحرك، أن تساعد 

يف حامية العمالء من اإلصابة.  مع ذلك، ميكن أن تصبح أيًضا قيوًدا إذا 

أيسء استخدامها. يصبح يشء ما قيًدا عندما مينع العميل من مامرسة 

إرادته الحرة.  ضع يف اعتبارك هذه األمثلة:

 
مثال 1: يستمتع العميل بالجلوس عىل كرسيه املفضل ولكنه ال 

يستطيع الخروج منه بدون مساعدة.يراقب مقدم الرعاية العميل 

وهو متاح ملساعدته عىل النهوض من الكريس.

مثال 2: يرتك مقدم الرعاية العميل يف الكريس دون مراقبة ويذهب 

ألداء مهام أخرى.العميل عالق يف الكريس وغري قادر عىل الخروج 

عندما يريد.

يف املثال 1، الكريس ال ميثل قيًدا. مقدم الرعاية متاح ملساعدة العميل 

عىل مامرسة حريته يف االختيار. أما يف املثال 2، فهو ميثل قيًدا جسديًا. 

إذ مينع العميل من التحرك بحرية. مام يتسبب يف اإلرضار بالعميل 

وانتهاك حقوقه ويعترب اعتداء. 

مخاطر القيود

خالفًا لالعتقاد الشائع، فإن القيود ال تقوم مبا ييل:

تقليل السقوط أو منع اإلصابات؛  •

جعل العمالء يشعرون مبزيد من األمان والحامية؛  •

منع الدعاوى القضائية أو دعاوى سوء الترصف؛ أو  •

جعل تقديم الرعاية أكرث كفاءة وأقل إثارة للقلق للموظفني.  •

 يف الواقع، تعترب القيود خطرية وتسبب أذى جسديًا وعاطفيًا، 

مبا يف ذلك:

زيادة سلس البول و / أو اإلمساك املزمن؛  •

إصابات الضغط وغريها من مخاطر عدم الحركة؛  •

اإلصابة أو الوفاة املحتملة من عميل يحاول إزالة قيد ما أو   •
التخلص منه؛

زيادة الشعور باليأس والخوف والقلق والذعر واالكتئاب والغضب   •
واإلذالل؛

تغيريات يف السلوك واملزاج؛  •

انخفاض التواصل االجتامعي وفقدان االستقاللية؛  •

زيادة االنفعاالت واالرتباك؛  •

اإلفراط يف التخدير )الشعور بالتعب والرتنح طوال الوقت(؛ و  •

الشعور بالدوار وزيادة خطر السقوط وكسور الورك.  •

بدائل القيود

ال متثل القيود الحل للمشكالت والسلوكيات الصعبة. بدالً من ذلك، 

يجب أن يعمل فريق الرعاية عىل تحديد األسباب الكامنة وراء املشكلة.  

بعد ذلك، تتناول اسرتاتيجيات الرعاية االحتياجات الفردية للعميل دون 

استخدام القيود.

ترد أدناه بعض األمثلة عىل بدائل القيود. ففي بعض الحاالت، قد 

 يحتاج املحرتفون املتخصصون يف حل سلوك معني و / أو مخاوف

تتعلق بالسالمة إىل تقديم املساعدة.

تشمل أمثلة البدائل الجسدية ما ييل:

تقييم األمل واألدوية املستخدمة بشكل صحيح لتخفيف اآلالم؛  •

إجراء التدليك لتهدئة وتهدئة الشخص املضطرب أو القلق؛ و  •

التطبيق املناسب واستخدام الكرايس املتحركة )ليس كحرص أو   •
للحد من الحركة(.

من أمثلة األنشطة ما ييل:

الروتني اليومي املنظم؛  •

امليش أو السري برسعة يف منطقة آمنة مثل فناء مغلق؛  •

متارين بدنية منظمة؛  •

لوحة نشاط تتناسب مع حجر العميل؛  •

املوسيقى؛ و  •

القراءة.  •

تتضمن أمثلة التعديالت البيئية ما ييل:

إنذارات الباب والسوار والخروج الصامتة )ميكن أن تكون   •
الصفارات الصاخبة مخيفة أو مزعجة(؛

عالمات ورشيط حاجز أصفر؛  •

زيادة اإلضاءة أو تقليلها حسب الحاجة للعميل؛ و  •

انخفاض مستوى الضوضاء.  •
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الرسية والخصوصية

للعمالء الحق يف التمتع بالخصوصية الشخصية ورسية سجالتهم 

الشخصية والرسيرية.  فبصفتك مقدم رعاية، قد تعرف معلومات 

خاصة ورسية للغاية عن العميل. تقع عىل عاتقك مسؤولية حامية 

خصوصية العميل والحفاظ عىل أمان معلوماته الشخصية والرسية.

حامية خصوصية العميل

هناك عدة طرق ميكنك من خاللها حامية حق العميل يف الخصوصية. 

تتضمن بعض األمثلة ما ييل:

الطرق عىل الباب وسامح العميل بدخول غرفته؛  •

التأكد من عدم تعرض العميل للرأي العام أثناء العناية الشخصية؛  •

عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تسجيالت للعمالء؛ و  •

التأكد من أن العميل يتمتع بالخصوصية أثناء التواصل )مثل   •
الزيارات واالجتامعات والهاتف والربيد(.

الحفاظ عىل رسية املعلومات

يحق للعمالء الحفاظ عىل رسية سجالتهم الرسيرية والشخصية. 

يتضمن ذلك معلومات حول ترتيبات املعيشة والعالج الطبي والشؤون 

املالية والعناية الشخصية. ينبغي عىل جميع أعضاء فريق الرعاية اتباع 

قوانني الرسية واألخالقيات املهنية عند مناقشة العمالء. 

حامية حق العميل يف الخصوصية والرسية هو أساس عالقتك املهنية. 

فعندما تحتاج إىل مشاركة معلومات رسية مع أعضاء فريق الرعاية 

اآلخرين، تأكد من:

مشاركة ما هو مطلوب فقط وما هو يف مصلحة العميل؛  •

عدم الرثثرة؛ و  •

عدم إجراء املناقشة يف مكان عام حيث قد يسمع اآلخرون.  •
 

ال يجوز لك مشاركة املعلومات الرسية مع اآلخرين خارج فريق 

الرعاية دون إذن كتايب من العميل. إذا طلب منك شخص ما خارج 

فريق الرعاية مشاركة معلومات رسية، فاقرتح عليه سؤال العميل. إذا 

استمر الشخص يف سؤالك، فارشح أنه ال ميكنك التحدث عن شؤون 

العميل الخاصة.

ال تتحدث أبًدا عن عميل ما خارج العمل حتى لو مل تستخدم اسمه. 

حتى املحادثات غري الرسمية ميكن أن تعرض خصوصية العميل للخطر.

)HIPAA( قانون نقل التأمني الصحي واملساءلة

قانون نقل التأمني الصحي واملساءلة هو قانون اتحادي ينظم 

استخدام املعلومات الصحية واالفصاح عنها. حيث يحمي هذا القانون 

املعلومات الصحية للشخص مع جعلها يف متناول مقدمي الرعاية 

الصحية. سرياجع صاحب العمل معك ما تحتاج ملعرفته حول لوائح 

قانون نقل التأمني الصحي واملساءلة بخصوص عملك.

املرتجمون الفوريون والرتجامت

يحق للعمالء الحصول عىل خدمات الرتجمة / الرتجمة الفورية بدون 

تكلفة وبدون تأخري كبري.

املقيم والعميل حقوق  الثاين:  الدرس  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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حقوق املقيمني
يتمتع األشخاص الذين يعيشون يف مرافق الرعاية طويلة األمد بحقوق 

إقامة إضافية. حيث تضمن هذه الحقوق املحددة حصول املقيمني عىل 

الرعاية بطريقة تحافظ عىل نوعية حياتهم أو تعززها. كام يتمتع جميع 

املقيمني بالحق يف املجاملة والكرامة مع االعرتاف الكامل بفرديتهم 

وهويتهم.

حامية الحقوق األساسية

يحق للمقيمني االستمرار يف التمتع بحقوقهم املدنية والقانونية 

األساسية. حيث ال يفقدون أي حقوق عندما ينتقلون إىل منشأة ما. كام 

يحق لجميع املقيمني مامرسة حقوقهم بحرية دون تدخل أو إجبار أو 

متييز أو عقاب.

الحق يف الحصول عىل املعلومات

يحق للمقيمني معرفة املعلومات املتعلقة بأنفسهم واملنشأة التي 

يعيشون فيها. التي يتعني عليها أن تقدم هذه املعلومات بلغة يفهمها 

املقيم.  يجب أن يتلقى املقيمون معلومات معينة قبل انتقالهم:

حقوقهم بوصفهم مقيمني يف املنشأة؛  •

قواعد ولوائح املنشأة؛  •

توافر وتكلفة الخدمات واألصناف واألنشطة؛ و  •

كيفية التواصل مع أمني املظامل وتقديم شكوى إىل الوكالة   •
الحكومية املناسبة.

يجب عىل املرافق إخطار املقيمني بالتغيريات التي تؤثر عليهم، والتي 

من بينها:

التغيريات يف التوفر أو الرسوم الخاصة بالخدمة أو العنارص أو   •
األنشطة؛ و

التغيريات يف قواعد املنشأة.  •

 يحق للمقيمني أيًضا الحصول عىل بعض سجالت املنشأة. التي

تشمل ما ييل:

التقارير من آخر فحص، مبا يف ذلك خطط التصحيح؛ و  •

سجالت عن أنفسهم مبا يف ذلك السجالت الرسيرية  • 
)يف غضون 24 ساعة(.

 
بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، كيف ميكنك دعم حق العميل يف 

الحصول عىل املعلومات؟

الراحة واألمان

للمقيمني الحق يف التمتع ببيئة آمنة ونظيفة ومريحة وشبيهة باملنزل. 

يجب أن تكون املنشأة قادرة بدورها عىل تلبية احتياجاتهم واحرتام 

تفضيالتهم قدر اإلمكان. كام يحق لهم التمتع بالخصوصية يف غرفتهم 

أو وحدتهم، مبا يف ذلك القدرة عىل إغالق أبوابهم.

يحق للمقيمني البقاء يف املنشأة وعدم نقلهم أو خروجهم من 

 املستشفى دون إبداء أسباب مناسبة وتلقي إخطار مدته 30 يوًما

ما مل تكن هناك حالة عاجلة تتطلب وقتًا أقل.
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التواصل والزيارة

يقرر املقيم من يتفاعل معه ولديه الحق يف املشاركة يف اجتامعات 

املقيمني.

يجب أن تسمح املنشأة للزوار الذين يريد املقيم رؤيتهم عندما يريد 

ذلك. إذا اعتقدت املنشأة أن الزائر يعرض اآلخرين للخطر، فيجب أن 

تعمل املنشأة مع املقيم عىل خطة للحفاظ عىل سالمة اآلخرين. قبل 

إجراء أي تغيري ينتهك حقوق املقيم، يجب عىل املنشأة أوالً تجربة 

الدعم اإليجايب ملعالجة املشكلة. إذا مل تنجح هذه اإلجراءات، يجب أن 

تحصل املنشأة عىل موافقة املقيم قبل منع حضور الزوار.  هذا يشمل 

العائلة واألصدقاء وأطباءهم أو غريهم من مقدمي الرعاية الصحية 

وممثيل وكاالت الحامية ، أو أمناء املظامل. كام يحق للمقيم السامح 

ألمناء املظامل بفحص سجلهم الرسيري.

للتأكد من أن املقيمني لديهم فرصة للتواصل، فلديهم الحق يف:

إرسال واستقبال الربيد غري املفتوح؛  •

الحصول عىل الورق والقلم الرصاص واألظرف والطوابع  • 
)عىل نفقتهم الخاصة(؛ و

الوصول إىل الهاتف والخصوصية أثناء استخدامه.  •

املمتلكات والشؤون املالية

يحق للمقيمني االحتفاظ مبمتلكاتهم الشخصية واستخدامها بطريقة 

آمنة ومعقولة. بينام يجب أن تعامل املنشأة ممتلكات املقيم باحرتام.

يحق للمقيمني االحتفاظ بأموالهم الخاصة وإدارتها. يجب أال تطلب 

املنشأة من املقيمني إيداع أموالهم الشخصية لديها.

املظامل

يحق للمقيمني تقديم شكاوى رسمية حول الخدمات أو نقص 

الخدمات. بينام يحظر عىل املنشأة معاقبة أي مقيم عىل تقديم 

شكوى أو بالغ.

يحق لعمالء برنامج ميديكيد الحصول عىل جلسة استامع إدارية عندما 

ال يوافقون عىل قرار يتعلق بالخدمات التي يتلقونها من خالل قسم 

الخدمات االجتامعية والصحية.

 
السيناريو: أحد املقيمني يشتيك لك بشأن الرعاية التي يتلقونها.

ما الذي ميكنك فعله لدعم استقاللية املقيمني وحامية حقوقهم 

القانونية؟

 فكر يف إجراءين أو ثالثة إجراءات مختلفة ميكنك اتخاذها

وناقش إجاباتك.

والعميل املقيم  الثاين: حقوق  الدرس  الرابعة  •   الوحدة  الثالثة  •  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الحامية القانونية
العمالء لديهم الخيارات القانونية والوصول إىل املنظامت التي تحمي 

حقوقهم. يجب أن يكون مساعدو الرعاية املنزلية عىل دراية بهذه 

املوارد وفهمها.

التوجيهات املسبقة

متثل التوجيهات املسبقة مستندات قانونية تحمي حق العميل يف 

 اتخاذ قراراته الخاصة.   هناك عدة أنواع من التوجيهات املسبقة

يف والية واشنطن ولكل منها وظيفة مختلفة:

ترشح الوصايا املعيشية أو توجيهات الرعاية الصحية قرارات   •
الرعاية الصحية للعميل يف حالة إصابته بالعجز.

تخول التوكيالت الرسمية شخًصا آخر التخاذ القرارات أو الترصف   •
نيابة عن العميل.

تعرب الهدايا الترشيحية عن رغبة العميل يف التربع بكل أو جزء   •
من جسده للزرع أو العالج أو البحث أو التعليم عند وفاته.

 متثل هذه املستندات رغبات العميل وال ميكن إعدادها أو إلغاؤه

ا إال من خالله.

الوصايا املعيشية

تحدد الوصية املعيشية رغبة العميل يف تلقي أو حجب إجراءات 

الحفاظ عىل الحياة. فإذا أصبح العميل عاجزًا، فستخرب وصيته 

املعيشية مقدمي الرعاية الصحية باإلجراء الذي يقومون به وال 

يوافقون عليه. عىل سبيل املثال، قد تخرب الوصية املعيشية مقدم 

الرعاية الصحية أن العميل يرفض دعم الحياة أو التهوية االصطناعية. 

تسمى الوصايا املعيشية أحيانًا توجيهات الرعاية الصحية.

التوكيل الرسمي

مينح مستند التوكيل الرسمي اإلذن القانوين لشخص آخر التخاذ 

القرارات أو الترصف نيابة عن العميل. حيث يتحكم العميل يف كل 

يشء يتعلق بالتوكيل الرسمي الخاص به ومينح املستند إذنًا محدًدا 

للغاية. كام يختار العميل ما ميكن للشخص املخول القيام به ومتى 

ميكن اتخاذ قرارات التوكيل الرسمي. عادًة ما تكون توكيالت الرعاية 

الصحية والتوكيالت املالية مستندات منفصلة.

التوكيل الرسمي الدائم

يُفعل التوكيل الرسمي البسيط فقط عندما يكون العميل قادًرا عىل 

اتخاذ قراراته الخاصة. ينتهي عندما يصبح العميل عاجزًا. بينام يُفعل 

التوكيل الرسمي الدائم )أو يظل( نشطًا عندما يصبح العميل غري قادر 

عىل اتخاذ القرارات.

التوكيل الرسمي الدائم للرعاية الصحية

يخول التوكيل الرسمي الدائم للرعاية الصحية شخًصا آخر التخاذ 

القرارات الطبية للعميل. قد تشمل هذه القرارات اختيار العالجات أو 

األدوية أو الرعاية يف آخر مراحل الحياة. وعادًة ما يختار العمالء أحد 

أفراد العائلة أو صديًقا مقربًا لهذا الدور املهم. قد يتضمن التوكيل 

الرسمي الدائم للرعاية الصحية تعليامت ملساعدة الشخص املخول يف 

متابعة رغبات العميل.
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األوصياء

إذا كان العميل البالغ عاجزًا، فيمكن للويص القانوين أن يتحمل 

مسؤولية مصالحه. وقد يطلب أحد األقارب أو األصدقاء أو منشأة 

الرعاية أو مدير الحالة من املحكمة تعيني ويص قانوين. وبعد إجراءات 

ومراجعة تفصيلية، يوقع القايض أوراق تعيني ويل األمر.

األوصياء مسؤولون عن الترصف مبا يحقق مصلحة العميل. وهم يتبعون 

رغبات العميل ويقومون باالختيارات التي كان من املمكن أن يتخذها 

العميل بنفسه. وقد يكون للويص أيًضا سلطة تتجاوز قرارات الرعاية 

الصحية، مبا يف ذلك ممتلكات العميل و/أو دخله و/أو موارده املالية.

قد تحتاج إىل معرفة كيف ومتى تتصل باألوصياء عىل العميل. سيعتمد 

هذا عىل نوع الوصاية ومكان الرعاية الذي تعمل فيه.

األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة

ال يعد منوذج األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة توجيًها مسبًقا. 

إنه ملخص لرغبات العمالء فيام يتعلق بعالج الحفاظ عىل الحياة 

املحدد يف توجيهاتهم املسبقة. وميكن للعمالء الذين يعانون من مرض 

مزمن واحد أو أكرث، أو الذين هم يف املراحل األخرية من مرض يهدد 

الحياة، تحضري منوذج األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة. ويعمل 

العميل )أو ممثله القانوين( مع مزود طبي الستكامله والتوقيع عليه.

HIPAA PERMITS DISCLOSURE OF POLST TO OTHER HEALTH CARE PROVIDERS AS NECESSARY

MEDICAL CONDITIONS / INDIVIDUAL GOALS:

This is a medical order. It must be completed with a medical professional. Completing a POLST is always voluntary.

IMPORTANT: See page 2 for complete instructions.

AGENCY INFO / PHONE (if applicable)

SEND ORIGINAL FORM WITH INDIVIDUAL WHENEVER TRANSFERRED OR DISCHARGED

A
CHECK

ONE

Use of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR): When the individual has NO pulse and is not breathing.

When the individual has NO pulse and is not breathing.

YES  – Attempt Resuscitation / CPR  (choose FULL TREATMENT in Section B)

NO  – Do Not Attempt Resuscitation (DNAR) / Allow Natural Death

B
CHECK

ONE

Level of Medical Interventions: When the individual has a pulse and/or is breathing.

When the individual has a pulse and/or is breathing.

Any of these treatment levels may be paired with DNAR / Allow Natural Death above.

FULL TREATMENT – Primary goal is prolonging life by all medically e� ective means. Use intubation, advanced airway 

interventions, mechanical ventilation, and cardioversion as indicated. Includes care described below. 

Transfer to hospital if indicated. Includes intensive care.

SELECTIVE TREATMENT – Primary goal is treating medical conditions while avoiding invasive measures whenever 

possible. Use medical treatment, IV � uids and medications, and cardiac monitor as indicated. Do not intubate. May use less 

invasive airway support (e.g., CPAP, BiPAP, high-� ow oxygen). Includes care described below. 

Transfer to hospital if indicated. Avoid intensive care if possible.

COMFORT-FOCUSED TREATMENT – Primary goal is maximizing comfort. Relieve pain and su� ering with medication 

by any route as needed. Use oxygen, oral suction, and manual treatment of airway obstruction as needed for comfort. 

Individual prefers no transfer to hospital. EMS: consider contacting medical control to determine if transport is indicated to 

provide adequate comfort.

Additional orders (e.g., blood products, dialysis):

C Signatures: A legal medical decision maker (see page 2) may sign on behalf of an adult who is not able to make a choice. 

An individual who makes their own choice can ask a trusted adult to sign on their behalf, or clinician signature(s) can su�  ce as 

witnesses to verbal consent. A guardian or parent must sign for a person under the age of 18. Multiple parent/decision maker 

signatures are allowed but not required. Virtual, remote, and verbal consents and orders are addressed on page 2.

Discussed with:

 Individual         Parent(s) of minor 

Guardian with health care authority 

Legal health care agent(s) by DPOA-HC

Other medical decision maker by 7.70.065 RCW

SIGNATURE(S) – INDIVIDUAL OR LEGAL MEDICAL DECISION MAKER(S) (mandatory)

PRINT – NAME OF INDIVIDUAL OR LEGAL MEDICAL DECISION MAKER(S) (mandatory)

Individual has:     Durable Power of Attorney for Health Care      Health Care Directive (Living Will)

Encourage all advance care planning documents to accompany POLST.

LAST NAME   /   FIRST NAME   /   MIDDLE NAME/INITIAL

DATE OF BIRTH                                  
GENDER (optional) PRONOUNS (optional)

GENDER (optional) PRONOUNS (optional)

/                   /

SIGNATURE – MD/DO/ARNP/PA-C (mandatory)

PRINT – NAME OF MD/DO/ARNP/PA-C (mandatory)

DATE (mandatory)

PHONE

DATE (mandatory)

PHONE

RELATIONSHIP

All copies, digital images, faxes of signed POLST forms are valid. 

See page 2 for preferences regarding medically assisted nutrition. 

For more information on POLST, visit www.wsma.org/POLST.

REV 04/2021

Page 1

When not in cardiopulmonary 

arrest, go to Section B.

متثل استامرة األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة املوقعة رغبات 

 العميل وأوامر الطبيب. وتعطي تعليامت لألطباء وطاقم الطوارئ الطبي

 يف حالة الطوارئ الطبية. حيث يرشح العالجات التي يريدها العميل،

وما إذا كان سيبدأ اإلنعاش القلبي الرئوي أم ال.

يف والية واشنطن، يُطبع هذا النموذج عادًة عىل ورق أخرض فاتح، عىل 

الرغم من قبول األلوان األخرى. النسخ املصورة والفاكسات لنامذج األوامر 

املحمولة لعالجات استدامة الحياة املوقعة هي أيًضا قانونية وصالحة.

 انظر منوذج األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة يف دليل املوارد

يف الصفحة 278 للحصول عىل مثال.

ال تحاول اإلنعاش

“ال تحاول اإلنعاش” هو طلب العميل لرفض اإلنعاش القلبي الرئوي إذا 
 توقف قلبه أو تنفسه. ميكن كتابة ذلك بأمر من الطبيب أو يف القسم

 أ من استامرة األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة املوقعة.

 وميكن ملساعدي الرعاية املنزلية احرتام رغبات العميل املوثقة فيام

يتعلق باإلنعاش القلبي الرئوي. تأكد من أنك تعرف وتتبع سياسات 

 وإجراءات منشأتك / رشكتك بشأن ما يجب فعله إذا وجدت عميالً

ال يتنفس / ال ينبض.

 
ملاذا قد ال يرغب الشخص يف إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي؟

االستجابة للطوارئ الطبية

بشكل عام، إذا كانت هناك حالة طوارئ، فيجب عليك التواصل برقم 

911.  ومع ذلك، قد يكون لبيئة الرعاية الخاصة بك إجراءات طوارئ 
إضافية.  لذا يجب أن تفهم سياسات وإجراءات الطوارئ يف بيئة الرعاية 

حيث تعمل.

يتلقى بعض العمالء رعاية املسنني. ويجب أن تتضمن خطة رعاية املسنني 

الخاصة بهم من يجب االتصال به يف حالة الطوارئ. لذا تأكد من أنك 

تعرف كيفية االستجابة لحاالت الطوارئ لكل عميل عىل حدة قبل حدوثها.

تعرف عىل السياسات املتعلقة بالتوجيهات املسبقة واالستجابة للطوارئ 

لبيئة الرعاية الخاصة بك. وقد تحتاج إىل تقديم مستندات العميل إىل 

 موظفي خدمات الطوارئ الطبية عند وصولهم. ويف هذه الحالة، تأكد

 من أنك تعرف مكان العثور عىل منوذج األوامر املحمولة لعالجات

 استدامة الحياة الخاص بالعميل والتوجيهات املسبقة إذا كان لديهم

هذه املستندات.

انظر الوحدة الثانية عرش، الدرس الثاين: تجاوز الفقد والحزن يف الصفحة 

267 ملزيد من املعلومات حول العمل مع رعاية املسنني.
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 برنامج أمني املظامل للرعاية طويلة األمد 

بوالية واشنطن

يحمي برنامج أمني املظامل للرعاية طويلة األمد يف والية واشنطن 

حقوق وكرامة ورفاهية األفراد يف مرافق الرعاية طويلة األمد.

برنامج أمني املظامل للرعاية طويلة األمد مطلوب مبوجب قانون كبار 

السن األمرييك الفيدرايل. ولديه ثالث مسؤوليات أساسية:

العمل عىل حل شكاوى املقيمني؛  •

مراقبة وكاالت الرقابة الحكومية؛ و  •

التعليق عىل قوانني ولوائح الدولة املقرتحة.  •

هناك شبكة من 13 مكتبًا محليًا عرب والية واشنطن. ويزور أمناء 

املظامل املتطوعون واملوظفون اآلالف من املرافق لضامن احرتام حقوق 

املقيمني. وهذه الخدمات مجانية ورسية.

واجبات أمني املظامل

يدافع أمني املظامل عن حقوق األفراد يف مرافق الرعاية طويلة األمد 

)القانون املنقح لواشنطن 70.129(. ويقوم أمني املظامل: 

بالعمل مع املقيمني والعائالت وموظفي املنشأة لتلبية احتياجات   •
واهتاممات األشخاص الذين يعيشون هناك؛

بسامع واملساعدة عىل حل الشكاوى واملخاوف؛  •

مبراقبة القوانني واللوائح والسياسات التي تؤثر عىل املقيمني؛  •

بتوفري التعليم العام لتعزيز فهم أفضل للقوانني واللوائح واملعايري   •
التي تحكم مرافق الرعاية طويلة األمد؛ و

باملساعدة يف إنشاء مجلس للمقيمني أو مجلس عائيل.  •

الوصول إىل برنامج أمني املظامل:

األشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل برنامج أمني املظامل يشمل:

املقيمني يف دور رعاية املسنني، ومرافق الرعاية الدامئة، واملنازل   •
العائلية للبالغني، ومرافق الخدمات املحسنة، ودور املحاربني 

القدامى؛

أقارب وأصدقاء املقيمني يف مرافق الرعاية طويلة األمد؛  •

مديرو وموظفو دور رعاية املسنني، ومرافق الرعاية الدامئة،   •
واملنازل العائلية للبالغني، ومرافق الخدمات املحسنة، ودور 

املحاربني القدامى؛

أي مجموعة أو فرد معني برفاهية املقيمني يف مرافق الرعاية   •
طويلة األمد؛ و

املجتمع ككل.  •

ملزيد من املعلومات أو للعثور عىل مكتب أمناء املظامل املحيل، تفضل 

بزيارة waombudsman.org أو اتصل بالرقم 1-800-562-6028

للحصول عىل معلومات حول مكتب أمناء املظامل إلعاقات النمو، قم 

.www.ddombuds.org بزيارة
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جمعية حقوق ذوي اإلعاقة بواشنطن

“ جمعية حقوق ذوي اإلعاقة بواشنطن” هي جمعية خاصة غري ربحية 
تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مستوى الوالية. مهمة الجمعية 

هي تعزيز الكرامة واملساواة وحق تقرير املصري لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

حيث يقدمون خدمات مجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك:

معلومات حقوق ذوي اإلعاقة؛  •

املساعدة التقنية لقضايا اإلعاقة؛  •

معلومات عامة حول الحقوق القانونية؛  •

اسرتاتيجيات حول كيفية أن تصبح مدافًعا قويًا عن النفس؛  •

أوراق معلومات حول العديد من املوضوعات لتمكني األفراد ذوي   •
اإلعاقة من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل؛

تعليم وتدريب املجتمع؛ و  •

الخدمات القانونية النتهاكات حقوق ذوي اإلعاقة.  •

اتصل بجمعية حقوق ذوي اإلعاقة بواشنطن عىل 1-800-562-2702 

.disabilityrightswa.org أو قم بزيارة

ملخص
يحق لجميع العمالء العيش يف مأمن من سوء املعاملة واإلهامل 

والقيود. ولديهم الحق يف اتخاذ قرارات بشأن حياتهم واتخاذ قرارات 

بشأن رعايتهم الصحية. حامية رسية وخصوصية العميل أمر رضوري 

لرفاهيته وكرامته. يتمتع املقيمني باملرافق بحقوق إضافية خاصة 

بالعيش يف رعاية موظفي املنشأة.

التوجيهات املسبقة تحمي قانونًا حق العميل يف اتخاذ القرارات 

إذا أصبح عاجزًا. ويعمل أمناء املظامل عىل حامية حقوق املقيمني. 

وبصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، فأنت أيًضا مدافع مهم عن العمالء 

وحقوقهم.
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نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ما هي الحقوق التي يفقدها الشخص عندما يبدأ يف تلقي خدمات الرعاية طويلة األمد؟  .1

اذكر ثالثة حقوق لألشخاص الذين يعيشون يف مرافق سكنية.  .2

اذكر طريقتني ميكنك من خاللهام تعزيز خصوصية العميل.  .3

متى تصبح قطعة املالبس قيًدا آليًا؟  .4

ما الخطوات التي يجب عليك اتباعها عندما يريد العميل اتخاذ قرار غري صحي أو غري آمن؟  .5

مبن ميكنك التواصل إذا كنت تعتقد بأن حقوق العميل انتُهكت؟  .6
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مراجعة الوحدة
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

طبيب العميل مسؤول عن إجراء أي تغيريات عىل خطة خدمة العميل.  .1

  صحيح   خطأ  	

للعميل الحق القانوين يف:   .2

إخبار مقدم الرعاية عاًم يرتديه. أ. 

ارتداء مالبس شخص آخر دون إذنه. ب. 

اختيار ما يرتديه. ج 

عندما يجب مشاركة معلومات رسية مع أعضاء فريق الرعاية اآلخرين حول أحد العمالء، يجب عليك:   .3

الحصول عىل إذن كتايب من العميل قبل القيام بذلك. أ. 

مشاركة ما هو مطلوب فقط ويف مصلحة العميل. ب. 

التحدث فقط عن ذلك خارج بيئة العمل. ج 

ميكن ملقدمي الرعاية جعل العميل يأخذ أدويته إذا كان تركها يشكل تهديًدا عىل حياته.  .4

  صحيح   خطأ  	

هناك حالة طبية طارئة، وتم االتصال برقم 911، وعميلك لديه توجيهات مسبقة. يجب عىل مقدمي الرعاية:  .5

إعطائهم ملوظفي خدمة الطوارئ الطبية عند وصولهم. أ. 

إعطائهم ملوظفي خدمة الطوارئ فقط إذا طلبوا منك ذلك. ب. 

إعطائهم ملوظفي خدمة الطوارئ إذا تذكروا ذلك. ج. 

يطلب منك العميل أن تفعل شيئًا تشعر أنه قد يعرض سالمته للخطر. يجب عليك:   .6

ترشح سبب قلقك وقدم بديالً أكرث أمانًا. أ. 

تخرب العميل أنك لن تفعل ذلك وابتعد بأدب. ب. 

تفعل ما يطلبه العميل دون أي سؤال. ج. 

السيد ستيفنز يعاين من مرض الزهامير ويجد باستمرار طرقًا للخروج والتجول بالخارج. يجب عليك:   .7

أن تتصل وتبلغ عن ذلك إىل قسم الخدمات االجتامعية والصحية. أ. 

منعه من الخروج من الباب عندما تراه يقرتب منه. ب. 

تشجيعه عىل استخدام منبه الباب يف املكان الذي يعيش فيه. ج. 

يجب استخدام القيود ملنع العميل من السقوط من الرسير.  .8

  صحيح   خطأ  	
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الوحدة الخامسة: مقدم الرعاية

هدف التعلم
سيُظهر مساعدو الرعاية املنزلية فهمهم لدورهم كمقدمي رعاية وُمبلغني إلزاميني عن سوء املعاملة والتخيل واإلهامل واالستغالل املايل.

الدرس األول: مقدم الرعاية املحرتف

الدرس الثاين: اإلبالغ اإللزامي ومنع سوء املعاملة

الخامسة الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

مقدم الرعاية املحرتف

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تذكر واجبات الوظيفة األساسية ومتطلبات مساعد الرعاية   .1
املنزلية؛

استخدام خطة خدمة توفر رعاية مناسبة ومخصصة لفرد وتعزز   .2
حقوق العميل وكرامته وخصوصيته؛

دعم اختيارات العميل؛  .3

استخدام االسرتاتيجيات املناسبة لتشجيع ودعم أقىص قدر من   .4
االستقاللية عند تقديم الرعاية؛

تحديد التغيريات يف الحالة األساسية الجسدية والعقلية   .5
والعاطفية للعميل من خالل املالحظة؛

تقديم تقارير عن التغيريات يف الحالة األساسية واملخاوف إىل   .6
أعضاء فريق الرعاية املناسبني؛ و

استخدم االسرتاتيجيات للحفاظ عىل الحدود املهنية.  .7

مصطلحات رئيسية

أنشطة الحياة اليومية: أنشطة العناية الشخصية اليومية مبا يف 

ذلك االستحامم، والحركة من وإىل الرسير، وتناول الطعام، والنظافة 

الشخصية، واملساعدة يف تناول األدوية، وامليش / التنقل، والتنقالت، 

واستخدام املرحاض.

الدفاع: التحدث أو اتخاذ إجراء من أجل شخص آخر.

مامرسات الرعاية الشائعة: املامرسات العامة التي يستخدمها مقدمو 

الرعاية أثناء الرعاية الشخصية لتعزيز حقوق العميل وكرامته وراحته 

وسالمته.

األنشطة املساعدة يف الحياة اليومية: مهام روتينية يف املنزل أو يف 

املجتمع مثل الطهي والتسوق والتنظيف ودفع الفواتري.

املراقبة: املراقبة الدقيقة أو اإلرشاف عىل شخص أو موقف.

 التفويض من قبل املمرضات )القانون املنقح لواشنطن

112A-0550 -388(: عندما تنقل )تعلم( ممرضة مسجلة مرخصة 
مهمة محددة لعميل فردي إىل عامل رعاية طويلة األمد مؤهل.يُسمح 

بالتفويض من قبل املمرضات فقط يف بعض أماكن الرعاية

املالحظة: مشاهدة أو االستامع إىل أو مالحظة تفاصيل مهمة حول 

الحالة الجسدية والعقلية والعاطفية للعميل.

خدمات العناية الشخصية: املهام التي تتم ملساعدة العميل يف أنشطة 

الحياة اليومية واألنشطة املساعدة يف الحياة اليومية.

الحدود املهنية: حدود مناسبة يف عالقة العمل. 

 األعضاء الصناعية: جزء اصطناعي من الجسم مثل الساق أو الذراع

أو الثدي أو العني.

ملحة عامة
بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، فأنت تقوم بتحسني جودة حياة 

العميل من خالل الرعاية التي تتمحور حول الفرد.  فأنت تساعد 

العميل يف أنشطة الحياة اليومية واألنشطة املساعدة يف الحياة اليومية 

وفًقا الحتياجاته وتفضيالته.  وتحمي خصوصية العميل وكرامته وسالمته 

يف جميع األوقات.

أنت عضو أسايس يف فريق رعاية العميل.  حيث يعتمدون عىل 

مالحظاتك وتقاريرك لضامن استمرار تلقي العميل للرعاية املناسبة.

ميكنك التعرف عىل نقاط قوة العميل واحتياجاته من خطة الخدمة 

أو خطة الرعاية املتفاوض عليها.  ويجب عليك أيًضا التعرف عىل 

العميل كشخص واحرتام اختياراته وتفضيالته.  إن تعاطفك ومسؤوليتك 

واحرتافك أمر بالغ األهمية لرفاهيتهم وسالمتهم.  

برأيك

      ما هي مسؤولية مساعد الرعاية املنزلية األكرث تحديًا؟

واألكرث مكافأة؟  وملاذا؟ 
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مقدم الرعاية املحرتف
مساعد الرعاية املنزلية هو مقدم رعاية محرتف.  ويجب أن تفهم 

مسؤولياتك وأن متتلك املعرفة واملهارات الالزمة ألدائها بشكل جيد.  

حيث سيؤثر عملك بشكل مبارش عىل جودة حياة ورفاهية األشخاص 

الذين تدعمهم.

تقديم العناية الشخصية حسب توجيهات خطة الخدمة   .1
وتفضيالت العميل.

اتبع مامرسات الرعاية الشائعة لتعزيز وحامية حقوق العميل   .2
وكرامته وخصوصيته وسالمته.

مراقبة وتوثيق واإلبالغ عن التغيريات يف سلوك العميل و/أو   .3
حالته.

اتبع معايري عالية من السلوك املهني، مبا يف ذلك الحفاظ عىل   .4
الحدود املهنية.

االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ.   .5

 ستعتمد واجباتك املحددة عىل بيئة الرعاية الخاصة بك.اطلع عىل

 أدوار مساعدي الرعاية املنزلية يف بيئات الرعاية املختلفة يف دليل

املوارد يف الصفحة 276 ملزيد من املعلومات.

تقديم العناية الشخصية
مهام الرعاية الشخصية هي األنشطة الروتينية التي نقوم بها لالعتناء 

بأنفسنا.  وهي تشمل االستحامم واألكل ومهام الرعاية الذاتية األخرى 

التي تحافظ عىل نظافتنا وصحتنا وسالمتنا.  ويدعم مساعد الرعاية 

املنزلية استقاللية العميل من خالل املساعدة يف هذه األنواع من مهام 

العناية الشخصية.

لكل شخص نقاط قوته وتفضيالته واحتياجاته.  وقد يرغب بعض 

العمالء يف الحصول عىل دعمك فقط يف مهام مثل االستحامم وارتداء 

املالبس وتناول أدويتهم.  وقد يحتاج اآلخرون إىل مزيد من املساعدة 

يف تناول الطعام، واستخدام املرحاض، واالستدارة يف الرسير.  لذا 

مسؤوليتك هي حامية استقاللية العميل وخصوصيته وكرامته وأنت 

تساعده يف تلبية احتياجاته الفردية.

خدمات الرعاية الشخصية

يتلقى العميل خدمات رعاية شخصية محددة حسب احتياجاته 

وتفضيالته.

 
سؤال متريني

تخيل أنك بحاجة إىل شخص آخر ملساعدتك يف استخدام الحامم 

وارتداء مالبسك.  ما مدى أهمية جودة هذه الرعاية لحياتك؟
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)ADLs( أنشطة الحياة اليومية

أنشطة الحياة اليومية هي املهام التي نقوم بها لتلبية االحتياجات األساسية يف حياتنا اليومية.  سيحتاج العميل إىل مستوى معني من الدعم مع هذه األنواع 

من املهام.  وقد ال يتم تنفيذ بعض املهام بواسطة مساعد الرعاية املنزلية دون تفويض من املمرضة. 

انظر الوحدة الحادية عرش، الدرس األول: الرعاية املوجهة ذاتيًا والتفويض من قبل املمرضات يف الصفحة 277 ملزيد من املعلومات.

أخذ حامم / دش لكامل الجسم، أو االستحامم باستخدام اإلسفنجة، أو االنتقال لداخل / خارج حوض 

االستحامم / الدش.

االنتقال من وضعية استلقاء ألخرى، والتحول من جانب إىل آخر، وضبط وضع أجسامهم أثناء وجودهم يف 

الرسير.

يشمل النطاق السلبي للحركة، وتطبيقات الضامدات )يتطلب التفويض من قبل املمرضة( ومراهم أو غسول 

الجسم )قد يتطلب التفويض من قبل املمرضة(، والعناية بالقدمني لتهذيب أو تقليم أظافر القدمني ووضع 

غسول القدمني

يرجى العلم أن العناية بالجسم ال تشمل:

العناية بالقدم أو األظافر للعمالء الذين يعانون من مرض السكري أو ضعف الدورة الدموية؛ و  •

تغيري األربطة أو الضامدات عند الحاجة إىل تطبيق إجراءات معقمة.  •

لبس جميع املالبس وربطها وخلعها، مبا يف ذلك تركيب األطراف االصطناعية.

 األكل والرشب، بغض النظر عن املهارة. يشمل األكل أي طريقة لتلقي التغذية مثل الفم أو األنبوب 

)الذي قد يتطلب التفويض من قبل املمرضة(.

االنتقال إىل، والعودة من، مواقع خارج بيئة املعيشة املبارشة مثل الباحة أو الرشفة أو الفناء الخلفي أو 

 صندوق الربيد أو الجار املجاور، إلخ. وقد يشمل ذلك امليش أو استخدام كريس متحرك أو سكوتر.  يُطلق

عليه أيًضا “التميش”.

االنتقال إىل، والعودة من، مواقع خارج بيئة املعيشة املبارشة مثل الباحة أو الرشفة أو الفناء الخلفي أو 

 صندوق الربيد أو الجار املجاور، إلخ. وقد يشمل ذلك امليش أو استخدام كريس متحرك أو سكوتر. 

يُطلق عليه أيًضا “التميش”.

تلقي األدوية أو املستحرضات أو املكمالت العشبية بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.  وتتطلب بعض إدارة 

األدوية التفويض من قبل املمرضة.

استخدام غرفة املرحاض أو املرحاض املتنقل أو املبولة أو مبولة الرسير، والجلوس عىل املرحاض أو القيام من 

عليه، وتنظيف منطقة الِعجان، وتغيري الفوط، والتعامل مع الفغر أو القسطرة، وتعديل املالبس.

التنقل بني األسطح )عىل سبيل املثال إىل / ومن الرسير أو الكريس أو الكريس املتحرك أو كريس االستحامم(.  

وقد يشمل ذلك الحث عىل ذلك أو املساعدة اليدوية أو املصاعد اآللية.

الحفاظ عىل النظافة الشخصية، مبا يف ذلك متشيط الشعر، وتنظيف األسنان، والعناية بطقم األسنان، ووضع 

املكياج، وغسل / تجفيف الوجه، واليدين، والعناية بالحيض.

االستحامم

الحركة يف الرسير

العناية بالجسم

الضامد

تناول الطعام

الحركة يف الغرفة وبيئة 

املعيشة املبارشة

الحركة خارج بيئة املعيشة 

الحالية، مبا يف ذلك الخروج يف 

الهواء الطلق

إعطاء األدوية

استخدام املرحاض

التنقل

النظافة الشخصية
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)IADLs( األنشطة املساعدة يف الحياة اليومية

األنشطة املساعدة يف الحياة اليومية هي أنشطة روتينية تدور حول املنزل أو يف املجتمع.  فقد يعاون بعض مساعدي الرعاية املنزلية أيًضا يف هذه املهام 

املنزلية.

تخطيط الوجبات والطهي وتجميع املكونات وإعداد الطعام واألواين والتنظيف بعد الوجبات.

أداء األعامل العادية يف املنزل )مثل غسل األطباق والتنظيف وترتيب الرسير وترتيب املكان والغسيل.

 التسوق لرشاء الطعام واملستلزمات الطبية واألدوات املنزلية لتلبية احتياجات العميل الصحية والغذائية.

هذا يشمل التسوق مع العميل أو من أجله.

 تقسيم الخشب أو تكديسه أو حمله )عندما يستخدم العميل الخشب باعتباره مصدر وحيد للوقود للتدفئة

و / أو الطهي(.

االنتقال بالسيارة إىل مكتب طبي أو عيادة يف املنطقة املحلية للحصول عىل التشخيص الطبي أو العالج. يشمل 

ذلك العميل الذي يقود سيارة أو ينتقل بصفته راكبًا يف سيارة أو حافلة أو سيارة أجرة.

دفع الفواتري وموازنة دفرت الشيكات وإدارة املصاريف املعيشية. 

عىل الرغم من أنك قد ترى هذا مدرًجا يف خطة رعاية قسم الخدمات االجتامعية والصحية، إال أن هذه املهمة 

ينفذها عادًة عائلة أو أصدقاء العميل. حيث ال يدفع القسم ملقدمي الرعاية نظري املساعدة يف إدارة الشؤون 

املالية.

 استقبال أو إجراء مكاملات هاتفية، مبا يف ذلك استخدام األجهزة املساعدة مثل األرقام الكبرية عىل الهاتف

أو التضخيم حسب الحاجة.

إعداد الوجبة

األعامل املنزلية العادية

التسوق األسايس

اإلمداد بالخشب

الذهاب إىل الخدمات الطبية

إدارة الشؤون املالية

استخدام الهاتف
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خطط الخدمة

عندما يبدأ الشخص يف تلقي خدمات الرعاية طويلة األمد، يحدد 

 التقييم احتياجات الدعم الخاصة به.  حيث يستخدم فريق الرعاية

)مبا يف ذلك العميل( التقييم لتطوير خطة خدمات أو خطة رعاية 
متفاوض.  عليها متنحك هذه الخطة معلومات حول العميل وإرشادات 

ملسؤولياتك يف تقديم الرعاية.

تتضمن جميع خطط الخدمات تفاصيل حول العميل والرعاية التي 

ستقدمها، مثل

تفضيالت العميل فيام يتعلق بالرعاية واألنشطة والقضايا الشخصية   •
األخرى؛

حالة العميل واالحتياجات الخاصة واألعراض السلوكية و / أو   •
األمراض؛

متى وكيف ستقدم املساعدة بناًء عىل احتياجات العميل وصحته   •
وتفضيالته وسالمته؛

كيف يُعطى دواء العميل؛ و  •

كيف يتواصل العميل.  •

قد تتضمن خطة الخدمات أيًضا معلومات االتصال ألعضاء فريق الرعاية 

أو التوجيهات املسبقة للعميل.

مستوى الدعم

يحتاج كل عميل إىل مستوى مختلف من الدعم فيام يتعلق مبهام 

العناية الشخصية.  حيث تُدرج قامئة املهام ومقدار الدعم الذي يحتاجه 

العميل يف خطة الخدمات الخاصة بهم.

إذا كان لدى عميلك خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية 

والصحية )تفاصيل التقييم وملخص الخدمات(، فستخربك مبقدار الدعم 

الذي يحتاجه العميل إلكامل كل مهمة بأمان.  هناك خمسة مستويات 

من الدعم يف خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية 

والصحية:

مستقل: ال توجد مخاوف تتعلق بالسالمة وال يحتاج العميل إىل   •
أي مساعدة أو تذكري بهذه املهمة املحددة.

اإلرشاف: ميكن للعميل إكامل املهمة بأمان، لكنك سرتاقبها للتأكد.  •
قد تحتاج إىل تذكري العميل أو تدريبه عند إكامل املهمة.ال يشمل 

اإلرشاف أي دعم عميل.

املساعدة املحدودة: يشرتك العميل بشكل كبري يف املهمة ولكنه   •
 يحتاج إىل بعض املساعدة العملية.فقد تساعد يف توجيه أيديهم

 أو أذرعهم أثناء إكامل املهمة.ال تشمل املساعدة املحدودة أي

دعم لتحمل األثقال.

املساعدة املكثفة: يحتاج العميل إىل دعم تحمل الوزن أو  • 
مساعدة كاملة خالل أجزاء من املهمة.ستحتاج إىل دعم وزن 

العميل أو إكامل أجزاء من املهمة نيابة عنه.

االعتامد الكيل: ال يستطيع العميل املشاركة يف أي جزء من   • 
املهمة.ستحتاج إىل القيام بجميع أجزاء املهمة للعميل.

مستويات الدعم هذه خاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحي.  

فقد تختلف مستويات الدعم اعتامًدا عىل بيئة الرعاية وأدوات خطة 

الخدمات التي تستخدمها.

 
تحقق من خطة الخدمات

انظر مثال خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية 

والصحية )تفاصيل التقييم وملخص الخدمات( يف دليل املوارد 

يف الصفحة 280.ما هو مستوى الدعم الذي يحتاجه العميل 

الستخدام املرحاض؟

انظر مثال اتفاقية الخدمات املتفاوض عليها يف دليل املوارد يف 

الصفحة 303. كيف يختلف تفسري االحتياجات والتفضيالت حول 

استخدام املرحاض عن خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات 

االجتامعية والصحية؟
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خطط الخدمات وبيئات الرعاية

قد يكون لخطة الخدمات اسم مختلف يف مكان الرعاية الخاص بك.  

بعض األسامء األخرى هي “خطة رعاية متفاوض عليها” أو “اتفاقية 

خدمات متفاوض عليها” أو “خطة رعاية”. 

يعتمد مكان العثور عىل خطة الخدمات أيًضا عىل مكان الرعاية 

الخاصة بك.  فعادة ما تحتفظ املنازل العائلية للبالغني ومرافق املعيشة 

املساعدة ومرافق الخدمات املحسنة بخطة الخدمات يف مخطط املقيم.  

إذا كان مكان عملك يحتوي عىل سجالت صحية إلكرتونية، فقد تكون 

خطة الخدمات متاحة عىل جهاز لوحي أو كمبيوتر.  أما إذا كنت تدعم 

شخًصا ما يف منزله، فقد تتلقى فقط قامئة باملهام

 
أين ميكنك العثور عىل خطة الخدمات للشخص الذي تدعمه يف 

مكان عملك؟

فهم تفضيالت العميل

يحق لألشخاص اتخاذ قرارات بشأن الرعاية التي يتلقونها.  ال توجد 

خطة خدمة تحتوي عىل جميع التفاصيل التي ستحتاجها لتقديم الدعم 

املناسب.  بل يجب عليك أيًضا التواصل مع العميل حول كل مهمة 

تقوم بها. 

خطة الخدمات ليست سوى مستند وقد تتغري احتياجات العميل 

وتفضيالته مبرور الوقت.  تواصل مع العميل بانتظام للتأكد من أنك 

تدعمه بالطريقة التي يفضلها.  وثق أي تغيريات وأبلغ عنها.

التواصل مع العميل

 يواجه بعض العمالء صعوبة يف التحدث أو ال يتحدثون عىل اإلطالق

 أو يستخدمون طرقًا أخرى للتواصل )لغة اإلشارة أو األجهزة املساعدة

أو اإلمياءات(. 

تحتوي خطة الخدمات عىل معلومات حول كيفية التفاهم املتبادل 

بينك وبني العميل.  كام ميثل مرشفك أو صاحب العمل أيًضا مصدًرا 

جيًدا ألفضل طريقة للتواصل مع العميل.

إذا كان لدى العميل ويص أو توكيل رسمي، فإن هذا الشخص لديه 

سلطة التواصل واتخاذ القرارات لصالح العميل. يجب إدراج معلومات 

االتصال بصانع القرار البديل يف خطة الرعاية.

 
ال يزال يحق للعميل الذي لديه ويص أو توكيل رسمي اتخاذ 

الخيارات عندما يكون ذلك ممكًنا.

الرعاية املتمحورة حول العميل

تقدم قامئة مراجعة املهارات يف الصفحة 420 نهًجا تدريجيًا محدًدا 

لكل مهمة.فهذه الخطوات آمنة لك ولعميلك.مبجرد إتقان هذه املهام، 

ستكون جاهزًا إلجراء اختبار املهارات للحصول عىل شهادة مساعد 

الرعاية املنزلية.يجب أن تحرتم مشاعر العميل وحاالته املزاجية 

وتفضيالته اليومية.ال تحاول أبًدا إجبار العميل عىل فعل يشء ملجرد 

االلتزام بجدول عملك.متثل االستقاللية والتحكم أمرين حاسمني لصحة 

العميل ورفاهيته.

 
تذكر أن دعم استقاللية الشخص واحتياجاته االجتامعية لديه تأثري 

قوي عىل رفاهيته ونوعية حياته.
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ماذا ستفعل يف كل موقف؟

املوقف 

ساندرا مقيمة باملنشأة التي تعمل بها.  تتضمن قامئة مهامك هذا 

 الصباح مساعدتها عىل ارتداء مالبسها.  مع ذلك، عندما تطرق

بابها، تخربك أنها ليست مستعدة للنهوض بعد.

املوقف ب

 ميغيل مقيم يف الدار الذي تعمل فيه.  يحتاج إىل مساعدة يف

 تنظيف أسنانه.  ومع ذلك، عندما تبدأ املهمة، يوقفك ويقول

إنه ال يريد القيام بها.

يف املوقف أ، يجب أن تسأل ساندرا عن سبب عدم رغبتها يف النهوض 

للتأكد من عدم وجود خطأ.  ثم اسألها متى ترغب يف ارتداء مالبسها 

وقم بتغيري جدولك الزمني ليناسب ما تفضله.

يف املوقف ب، تعترب العناية بالفم رضورية لصحة ميغيل وسالمته.  

تحدث معه عن سبب أهميته واسأله عن سبب عدم رغبته يف القيام 

بذلك وتفاوض عىل وقت أو طريقة مختلفة لضامن نظافة فمه وأسنانه.

املهارة: مامرسات الرعاية الشائعة

تؤثر طريقة تقدميك للرعاية بشدة عىل الرفاهية العاطفية للعميل.  إذ 

تعزز مامرسات الرعاية الشائعة وتحمي حقوق العميل وسالمته وراحته 

واحتياجاته االجتامعية والبرشية.  تختلف هذه املامرسات اعتامًدا عىل 

املهمة املحددة التي تقوم بها ومواطن قوة العميل واحتياجاته.

اسأل عام يرغبون يف تناوله أو اعرض 

الخيارات

. قدم إليه منديالً

اجلس بنفس مستوى عينيه وانخرط يف 

محادثة أثناء الوجبة.

انتبه لعالمات االختناق أو صعوبة البلع

شجع العميل عىل إمساك الشوكة أو 

امللعقة إن أمكن.

انطلق حسب وترية العميل وقدم 

املرشوبات بني الوجبات.

الحق يف االختيار

الكرامة

االحتياجات 

االجتامعية

األمان

االستقاللية

الراحة

 أثناء مساعدة العميل عىل تناول الطعام، شجع واحِم العميل يف

األمور التالية…

نشاط مامرسات الرعاية الشائعة

أنت تساعد العميل يف االنتقال من غرفته إىل منطقة تناول الطعام 

لتناول اإلفطار.  ما هي اإلجراءات التي ميكنك اتخاذها لتشجيع 

العميل وحاميته:

الحق يف االختيار:

الكرامة:

االحتياجات االجتامعية والبرشية:

السالمة:

االستقاللية:

الراحة:

راجع مامرسات الرعاية الشائعة و حقوق التواصل والعميل يف قامئة 

مراجعة املهارات يف الصفحة 420 للحصول عىل قامئة مفصلة بالخطوات.
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حامية خصوصية العميل

يفضل معظمنا االغتسال والتزين والعناية بأنفسنا يف خصوصية.  

فعندما يحتاج الشخص إىل املساعدة يف الرعاية الشخصية، فقد يشعر 

بالضعف أو اإلحراج.  قد يشعر بفقدان االستقاللية واحرتام الذات ألنه 

يحتاج إىل الدعم يف املهام األساسية.

الخصوصية الجسدية/البدنية

تتمثل إحدى طرق التحسس تجاه العميل يف احرتام خصوصيته عند أداء 

أي رعاية شخصية. عليك دامئًا:

طرق الباب قبل دخول الغرفة ذات الباب املغلق وانتظر اإلذن   •
بالدخول؛

غلق النوافذ والستائر واألبواب قبل بدء مهام الرعاية الشخصية؛  •

الحفاظ عىل جسد العميل مغطى قدر اإلمكان؛ و  •

منح العميل الخصوصية للقيام بأكرب قدر ممكن من الرعاية   •
الذاتية.

الخصوصية الشخصية

يحتاج إىل كل شخص الخصوصية الشخصية يف بعض األحيان.  احرتم 

خصوصية العميل وادعمها عندما:

يريد العميل أن يكون وحده يف التفكري أو التعامل مع املشكالت   •
أو الخسائر؛

يكون لدى العميل زيارة أو التحدث عرب الهاتف أو قراءة بريده؛ أو  •

يريد العميل االستمتاع ببعض الوقت الهادئ مبفرده.  •

دعم استقاللية العميل

متثل مساعدة العميل يف الحفاظ عىل االستقاللية أحد أهدافك األساسية 

بصفتك مساعد رعاية منزلية. حيث تساعدنا القدرة عىل االعتناء 

بأنفسنا عىل الشعور باألمان وتحقيق الهدف.  ميكن أن يسبب فقدان 

االستقاللية القلق واالكتئاب. 

يعد دعم تنقل العميل والصالت االجتامعية والشعور بقيمة الذات 

عالًجا جسديًا وعاطفيًا. فمن خالل مساعدة العميل عىل القيام بكل ما 

يف وسعه من أجل نفسه، فإنك تدعم استقالليته.

إعطاء العميل فرًصا للقيام باألشياء بنفسه قدر اإلمكان؛  •

تشجيع العميل عىل إكامل املهام بخطوات صغرية حتى ال تثبط   •
عزميته؛

تقديم الكثري من التشجيع وردود الفعل اإليجابية؛ و  •

تشجيع استخدام أي جهاز )أجهزة( مساعدة.  •

 
     كن صبوًرا. ال تترسع أو تدع إنجاز“عملك” يأخذ األولوية عىل 

حساب دعم استقاللية العميل
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الدفاع عن العميل

ميكن أن يعني دعم العميل أيًضا الدفاع عنهم.  يتضمن ذلك تنبيه 

اآلخرين )مبا يف ذلك العميل( مبا ييل:

لدى العميل احتياجات رعاية شخصية إضافية مل تُلبى؛  •

العميل لديه تفضيالت معينة ال تُتبع؛  •

أنت عىل دراية بالخدمات األخرى املتاحة يف املجتمع والتي قد   •
تكون مفيدة للعميل؛

أنت تعرف التجهيزات اإلضافية أو األجهزة املساعدة التي من   •
شأنها أن متنح العميل مزيًدا من االستقاللية.

استمع إىل العميل للحصول عىل إشارات حول ما هو مهم بالنسبة له 

لجودة حياته.  فكر يف كيفية تلبية هذه الحاجة.  

عىل سبيل املثال، إذا تحدث املقيم كثريًا عن الذهاب إىل الحفالت 

املوسيقية، فقد يعني ذلك أن املوسيقى مهمة بالنسبة له.  هل ميكنه 

االستامع إىل إىل املوسيقى؟  هل لديه أي فرصة لتجربة املوسيقى الحية؟  

ميكن أن يكون لتلبية هذه الحاجة تأثري إيجايب عىل مشاعر العميل 

ونوعية الحياة.

املراقبة والتوثيق واإلبالغ
ميثل مساعد الرعاية املنزلية عضًوا مهاًم يف فريق رعاية العميل.  نظرًا 

ألنك مقدم الرعاية اليومية للعميل، فأنت يف أفضل وضع ملراقبة التغيريات 

يف حالتهم.  يتمثل جزء من مسؤولية وظيفتك يف توثيق هذه التغيريات 

واإلبالغ عنها لعضو فريق الرعاية املناسب.

تتطلب بعض التغيريات يف حالة العميل أو أعراضه أو قدراته تعديل خطة 

الخدمات.  فمن خالل املراقبة والتوثيق واإلبالغ، ميكن أن تتأكد من أن 

العميل يتلقى دامئًا الدعم الذي يحتاجه.

الحالة األساسية للعميل

تعني الحالة األساسية للعميل حالته املعتادة ومستوى قدرته.  تسمى 

أيًضا نطاق األداء املعتاد للعميل.  ميكنك التعرف عىل الحالة األساسية 

للعميل من خالله وخطة خدماته وأعضاء فريق الرعاية اآلخرين.

 
ماذا كنت ستفعل

يشتيك العميل الذي تعمل معه من أنه غالبًا ما يصاب مبناطق 

جافة وغري مكتملة عىل الساقني.  كيف ميكنك معرفة ما إذا كانت 

هذه املناطق غري عادية بالنسبة لهم؟

مراقبة التغيريات من خالل الحالة األساسية

قد تتحسن حالة العميل الجسدية والعقلية والعاطفية أو تنخفض مبرور 

الوقت.  أنت تحتاج إىل معرفة الحالة األساسية للعميل واملراقبة بعناية 

للتعرف عىل أي تغيريات.
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املزاج أو الطبعماذا ترى

نوبات الغضب  •

التهيج  •

الحزن أو االكتئاب  •

التغريات الجسدية

تغري الجلد )لون، طفح جلدي، مناطق مكشوفة(  •

تورم يف الذراعني أو اليدين أو الساقني أو القدمني  •

التغيريات يف مستوى النشاط  •

التغيري يف قدرة العميل عىل أداء املهام  •

التنقل

التغيري يف كيفية تحرك العميل )عىل سبيل املثال، االنحناء إىل جانب والقدرة عىل الوقوف وعدم الثبات عىل القدمني(  •

يبدأ يعرج أو يرتنح أو يتعرث أو يصطدم باألشياء  •

السقوط أو اإلصابات  •

القدرة عىل التنفس

ضيق يف التنفس، يلهث من أجل الهواء، صعوبة يف الكالم  •

التنفس بطيء أو رسيع  •

املظهر

التغيري يف عادات النظافة أو املظهر الجسدي  •

املالبس غري املهذبة أو املتسخة  •

يبدو قلًقا أو متوترًا أو خائًفا أو مكتئبًا  •

التغيري يف مستوى الوعي؛ مثل عدم القدرة عىل االستيقاظ بسهولة  •

عادات استخدام الحامم

اإلمساك أو اإلسهال  •

كرثة التبول أو البول ذو لون غريب  •

عدم التبول بشكل كاٍف أو كرثة التبول )الجفاف(  •

دم يف البول )لونه وردي أو أحمر(  •

أمل أو انزعاج عند استخدام الحامم  •

تناول الطعام

زيادة أو نقصان الشهية  •

فقدان / اكتساب الوزن دون محاولة - املالبس أو األحزمة فضفاضة أو ضيقة  •

أي مؤرش عىل أن العميل ال يأكل أو يواجه صعوبة يف األكل  •

صعوبة يف البلع  •

مراقبة التغيريات

اجعل املالحظات املنتظمة جزًءا من روتينك وتعرف عىل العميل. ففي 

كل مرة تقابله فيها، قارن ما تالحظه مبا تعرفه عن حالته األساسية.  ابق 

متيقظًا وانتبه ألية تغيريات. 

يف بعض األحيان سيخربك العميل بالتغيريات التي يواجهها.  شجعه عىل 

 إخبارك مبا يشعر به وأي أمل يعاين منه.  استمع بعناية وامنحه الوقت

للرد بشكل كامل.

 استخدم كل حواسك عند مراقبة العميل.  قد ترى أو تسمع أو تشم

أو تشعر بعالمات التغيري أو املشكالت.

أمثلة عىل التغيريات التي يجب البحث عنها يف العميل
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ماذا تسمع

 ما تشعر به

/ تلمسه

ما تشمه

البكاء واألنني  •

التحدث إىل الذات أو األشياء أو اآلخرين غري املوجودين يف الغرفة  •

الكـالم املتلعثـم وصعوبة التحدث أو إيجاد الكلامت  •

يخربك العميل عن التغيري الذي يطرأ عليه  •

يتحدث العميل عن الوحدة و / أو االنتحار  •

درجة حرارة الجلد ورطوبته  •

نتوءات أو كتل أسفل الجلد  •

رائحة الفم الكريهة  •

رائحة غري عادية تصدر عن البول أو الرباز  •

الرائحة التي تصدر عن جرح أو قرحة  •

أمثلة عىل التغيريات التي يجب البحث عنها يف العميل

توثيق املالحظات

عندما تالحظ التغيريات يف حالة العميل، فأنت بحاجة إىل تدوينها. 

توثيق املالحظات يعني االحتفاظ بسجل مكتوب بأي تغيريات أو 

مخاوف تتعلق بالعميل، من بينها:

التغيريات يف حالة العميل أو الحالة األساسية؛  •

عالمات املشكالت أو أعراض املرض؛ و  •

مخاوف بشأن سلوك العميل أو حادثة أو حدث معني.  •

يساعدك إنشاء سجل مكتوب ملالحظاتك أنت واألعضاء اآلخرين يف 

فريق الرعاية عىل ما ييل:

تذكر التفاصيل املهمة؛  •

رؤية أمناط التغيريات مبرور الوقت؛ و  •

توصيل معلومات دقيقة حول دعم العميل.  •

التوثيق املوضوعي

 يتمثل الهدف من التوثيق يف تسجيل الحقائق كام الحظتها. حيث

 ال يتضمن التوثيق املوضوعي رأيك الشخيص أو تفسريك. فاملعلومات

غري املوضوعية مثل هذه أقل فائدة ألعضاء فريق الرعاية اآلخرين.

 إذا كنت توثق شيئًا ما أخربك به العميل، فدون كلامته بالضبط.

 إذا طُلب منك إبداء رأيك فيام يتعلق بتغيري أو مالحظة حول عميل

ما، فابدأ دامئًا بالحقائق املوضوعية التي أدت إىل استنتاجك.
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بيئات الرعاية والتوثيق

يعتمد النوع املحدد من التوثيق التي تحتاج إىل إجرائه عىل مكان 

الرعاية الخاص بك. سيكون لدى صاحب العمل قواعد وإجراءات بشأن 

كيفية التوثيق وموعده وما الذي تحتاج إىل توثيقه. تأكد من فهمك 

ملسؤولياتك فيام يتعلق بالتوثيق. يف أي مكان، من الجيد دامئًا االحتفاظ 

باملالحظات أو تسجيل مالحظاتك.

يف معظم أماكن الرعاية، ستدون مالحظات يومية أو أسبوعية حول 

تطور املقيمني وحالتهم. قد تسمى هذه “التقارير” أو “مالحظات 

التطور” أو أي يشء آخر. ترد هذه املالحظات بجانب التغيريات أو 

الحوادث املحددة التي قد تحدث. 

إرشادات التوثيق

 يجب أن تتعلم سياسات التوثيق يف مكان

 الرعاية الخاص بك. بشكل عام عند توثيق

مالحظاتك:

تأكد من أن لديك سجل العميل  • 
 الصحيح قبل أن ترشع يف الكتابة؛

89

املوضوعي مقابل غري املوضوعي

 اقرأ األمثلة أدناه. ما الذي يجعل املثال األول شخيص؟ ملاذا قد

يكون املثال الشخيص مضلالً ألعضاء فريق الرعاية اآلخرين؟

غري املوضوعي: مل تحب كارول فطورها هذا الصباح، لذا مل تأكله.

سألتها إذا كانت تريد شيئًا آخر، لكنها مل تفعل.أعتقد أنها ستكون 

جائعة للغاية الليلة، لذا يجب أن نقدم لها وجبتني من العشاء.

 املوضوعي: كارول مل تأكل فطورها هذا الصباح.قالت: “ال أريد 

 أن آكل هذا.”سألتها إذا كانت تريد شيئًا آخر، لكنها قالت

“ال، سآكل الحًقا”.

استخدم قلم أزرق أو أسود )ال تستخدم قلم رصاص(، ميثل تقريرك   •
جزء من السجل الدائم؛

اكتب بخط واضح ومقروء؛  •

ال تستخدم االختصارات التي ال تستخدم عىل نطاق واسع؛  •

أدرج التاريخ والوقت الصحيحني؛  •

تأكد من أن توثيقك كامالً:  •

الوصف: ماذا حدث ومتى ومن كان هناك؟  o

اإلجراء: ماذا فعلت، بصفتك مقدم الرعاية، بشأن  o 

املشكلة / القضية / الحادث؟

الرد: كيف استجاب العميل للمشكلة أو الحادث أو القضية   o

وأفعالك؟ماذا كانت النتيجة؟

وقع عىل مالحظاتك؛ و  •

ال تغري أبًدا أي سجل أو متسحه.  •

 
إذا طُلب منك تغيري سجل ما ألي سبب من األسباب، فعليك   

توضيح تاريخ القيد األويل وتاريخ حدوث التعديل.

التوثيق السيئ مقابل التوثيق الجيد

التوثيق السيئ:

االثنني بعد الظهر. ترصخ يف الحامم. محارصة نفسها وغاضبة حًقا.

التوثيق الجيد:

بتاريخ 10/11/2020، الساعة 4:30 مساًء سمعت السيدة/ 

هريونو يف الحامم ترصخ “دعني أخرج”. ُعرث عىل باب حامم 

السيدة/ هريونو مغلًقا. استخدمت املفتاح لفتح الباب. قالت 

السيدة/ هريونو إنها كانت خائفة من أن تكون محبوسة يف الحامم، 

لذلك أكدت لها أنها آمنة وعرفتها عىل كيفية فتح الباب بنفسها 

وصاحبتها حتى بدت وكأنها مل تعد خائفة.

التوقيع بواسطة مقدم رعاية دقيق

      يعطي التوثيق الجيد صورة كاملة وواقعية ملا حدث. كتب مقدم 
الرعاية ما الحظه وسمعه وما أخرب به العميل عن وضعه وما فعله 

للرد. فالتوثيق مؤرخ وموقع.
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اإلبالغ

سيكون لدى صاحب العمل قواعد وإجراءات بشأن كيفية اإلبالغ وموعده 

ومحتواه وملن يجب أن تبلغ.  تأكد من فهمك لهذه اإلجراءات واسأل 

مرشفك إذا كان لديك أي أسئلة.

عندما تقدم تقريرك، أدرج املالحظات املوضوعية التي وثقتها. بعد أن 

تقدم تقريرك، يجب عليك توثيق حقيقة أنك أبلغت وملن.

 
 عندما تالحظ التغيريات عن الحالة األساسية، أبلغ عنها عىل الفور

إىل الشخص املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك.

إرشادات اإلبالغ

تذكر دامئًا اتباع القواعد واإلجراءات املحددة حول التوثيق واإلبالغ يف 

مكان الرعاية الخاص بك. بشكل عام، قدم تقرير عندما:

تسمع أو تشتبه يف وقوع اعتداء أو إهامل؛  •

يكون لديك مخاوف أو أسئلة حول التغيريات يف حالة العميل؛  •

يفتعل العميل مشكلة جديدة؛   •

يكون لدى العميل احتياجات رعاية شخصية مل تُلبى؛  •

يتحسن العميل ومل يعد بحاجة إىل املساعدة يف بعض املهام  • 
التي تؤديها؛

تعرف موارد إضافية من شأنها أن تضيف إىل جودة رعاية العميل   •
أو استقالليته؛

تكون غري قادر أو غري مرتاح للقيام باملهام املوضحة يف خطة   •
الرعاية؛ أو

يُطلب منك أداء مهام غري محددة يف خطة الرعاية وال ميكنك  • 
حل هذه املشكلة مع العميل.

 

عملية اإلبالغ

أثناء مساعدة السيد/ إيتو عىل ارتداء املالبس يف الصباح، تالحظ أنه   
يشعر باإلحباط والغضب. ثم يخربك فجأة بالتوقف عن املساعدة 

وتركه وشأنه. تسأل ما خطبه، لكنه يرفض اإلجابة عليك. متنحه بعض 

الوقت وتعود بعد بضع دقائق. يتيح لك السيد/ إيتو االنتهاء من 

مساعدته يف ارتداء املالبس ولكن ال يزال يبدو غري سعيد.
 

ما هي الخطوات التي ستتخذها لتوثيق هذا الحادث؟ هل ستبلغ   
مرشفك بذلك؟  إذا كان األمر كذلك، فمتى؟

السلوك املهني والحدود
يؤثر عملك بصفتك مساعد رعاية منزلية بشكل مبارش عىل سالمة 

ورفاهية األشخاص الذين تدعمهم. كام تعتمد نوعية حياتهم اليومية إىل 

حد كبري عىل مدى حرصك وضمريك يف أداء وظيفتك.  

أنت مسؤول عن اتباع مستوى عاٍل من السلوك املهني أثناء تأدية 

واجباتك.  فكونك موثوقًا، بجانب الرتكيز عىل وظيفتك، والحفاظ عىل 

الحدود املناسبة أمر رضوري لتقديم الرعاية املهنية.

انظر نصائح حول الحفاظ عىل عالقات مهنية إيجابية و التواصل املهني 

مع مرشفك أو صاحب العمل يف دليل املوارد يف الصفحتني 312 و313.
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الحضور

العميل وبقية فريق الرعاية وصاحب العمل يعتمدون عليك للحضور 

إىل العمل يف الوقت املحدد ويف املوعد املحدد. حيث يُعد الدعم الذي 

تقدمه جزًءا مهاًم من خطة خدمة العميل. إذا كنت متأخرًا أو غائبًا، 

فقد تكون بعض احتياجات العميل غري مدعومة.

 نظِّم حياتك الشخصية، مثل ركوب وسائل النقل ورعاية األطفال،

حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتك يف العمل.

حاالت الطوارئ ووقت الراحة

عندما تكون غائبًا أو متأخرًا بسبب حالة طارئة، اتصل بصاحب العمل 

يف أرسع وقت ممكن.  تأكد من أنك تعرف من تتصل به واحتفظ 

برقم هاتفه حيث ميكنك العثور عليه.

إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إىل إجازة، أخرب صاحب العمل يف أقرب 

وقت ممكن. حتى متنحهم فرصة للرتتيب للتغطية أثناء غيابك.

املرض

ابق يف املنزل بعيًدا عن العمل إذا كنت تعاين من أعراض مرض ُمعٍد 

مثل القيء أو اإلسهال أو الحمى. وإذا كنت تعمل أثناء إصابتك 

باملرض، فقد تنقل العدوى إىل عميل أو زمالئك يف العمل. وإذا مل تكن 

متأكًدا مام إذا كنت مصابًا مبرض معٍد، فاتصل مبقدم الرعاية الصحية 

الذي تعمل ليه واتبع نصائحهم.

 
 يجب أن تكون بصحة جيدة لدعم اآلخرين بأمان.  لذا تأكد من

أنك تعتني بنفسك!

أبلغ صاحب العمل مبجرد علمك بأنك لن تتمكن من الذهاب إىل 

العمل. وإن أمكن، ضع خطة احتياطية مع صاحب العمل يف وقت 

مبكر يف حالة مرضك.

االداء الوظيفي

لتقديم أفضل رعاية ممكنة، حافظ عىل تركيزك يف أداء مهامك أثناء 

وجودك يف العمل. سيكون لديك العديد من املهام إلكاملها كل يوم يف 

جدول عمل مزدحم.  وستكون تلبية احتياجات كل عميل أسهل إذا 

نظمت مهامك واستعدت للعمل كل يوم.

التنظيم

تأكد من فهمك للمهام املوكلة إليك ووضع خطة إلنجازها جميًعا. 

وحافظ عىل روتني يومي، إن أمكن. وضع نظاًما يناسبك ويُناسب 

العمالء واجعله بسيطًا.  عندما تخطط لعملك اليومي:

فكر يف تفضيالت العميل واحتياجاته وقم بإنشاء جدولك  • 
الزمني وفًقا لهم؛

نفذ املهام املامثلة مًعا. فهذا يوفر الوقت ذهابًا وإيابًا بني  • 
املهام غري املرتبطة؛ و

خطط وقت أكرث من كاٍف لكل مهمة. فهذا يجعل جدولك   • 
أكرث مرونة. 

تذكر أن دعم استقاللية العميل وسالمته ورفاهيته هو أهم واجباتك. 

انظر إىل العميل ملعرفة ما يريد منك أن تفعله وكن مرنًا. ستحتاج 

أحيانًا إىل تغيري خططك. 
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االستعداد من اجل العمل

سيساعدك تحضري نفسك عقليًا وجسديًا للعمل كل يوم عىل أداء 

وظيفتك بشكل جيد. وتقديم نفسك كمحرتف سيمنح العمالء وصاحب 

العمل الثقة يف قدراتك.

لالستعداد عقليًا، حاول ترك حياتك الشخصية يف املنزل. واجعل تركيزك 

ُمنصب عىل عملك أثناء قيامك به.

انظر الوحدة الثانية عرش: الرعاية الذاتية ملقدم الرعاية يف الصفحة 352 

للحفاظ عىل التوازن بني العمل والحياة.  
 

إن تحضري نفسك جسديًا كل يوم سيجعل عملك أسهل ويساعدك يف الحفاظ عىل سالمتك وسالمة عمالئك. تواصل مع صاحب العمل الخاص بك للحصول 

عىل إرشادات محددة يف بيئة الرعاية الخاصة بك. بشكل عام: 

حافظ عىل شعرك نظيًفا وأنيًقا وإزالة الشعر الزائد عن وجهك.

تأكد من أن مجوهراتك لن تعوقك عند أداء مهام الرعاية. وتجنب املجوهرات الحادة التي قد تجرح جلد العميل. وتجنب 

األقراط املتدلية والقالئد الطويلة ألنها ميكن أن تعلق أو تُسحب وتتسبب يف اإلصابة.

ارتِد أحذية ميكنك العمل بها بشكل مريح وآمن. ويجب أن تكون األحذية مغلقة من األمام ويجب أن يكون لها نعل مقاوم 

لالنزالق. أحذية التنس أو األحذية الرياضية أو أحذية أوكسفورد املنخفضة هي األفضل.    

ارتِد مالبس نظيفة ومريحة ميكنك التحرك بها بسهولة. املالبس الضيقة جًدا ميكن أن تقيد الحركة، وقد تعلق املالبس 

الفضفاضة وتتسبب يف وقوع حوادث. قد تعمل غالبًا يف منزل شخص ما أو يف مكان “يشبه املنزل”. لذا ارتد مالبس مناسبة 

للبيئة التي تعمل بها، أو ارتد زيًا موحًدا كام هو محدد من قبل صاحب العمل.

تجنب وضع العطور أو الروائح أو أي منتجات معطرة أخرى. حيث يعاين الكثري من األشخاص من التحسس أو الحساسية تجاه 

الروائح.

يجب أن تكون أظافر األصابع نظيفة ومهذبة بنعومة وقصرية مبا يكفي ملنع اإلصابة. ألنه ميكن لألظافر الطويلة أن تخدش أو 

تقطع أو تقرُص أو تحمل الجراثيم تحتها.

ستساعدك النظافة اليومية للفم والجسم أنت والعميل عىل الشعور بالراحة والبقاء بصحة جيدة.

الشعر

املجوهرات

األحذية

املالبس

العطور

أظافر األصابع

الصحة العامة

الحدود املهنية

الحدود املهنية هي حدود عالقتك مع العميل. فعىل الرغم من أنك 

ستكون عىل اتصال شخيص وثيق معهم، إال أن عالقتك يجب أن تظل 

احرتافية.

إن تكوين صداقات وثيقة مع العميل هو مثال عىل عبور الحدود املهنية. 

وميكن أن يؤدي تجاوز الحدود املهنية مع الشخص الذي تدعمه إىل 

مواقف غري مريحة أو خطرية.

تساعدك الحدود املهنية الواضحة يف الحفاظ عىل اتصال آمن وموثوق 

وأخالقي مع العميل. وإذا كنت تدعم عدة أشخاص، فستساعدك الحدود 

املهنية عىل معاملة الجميع عىل قدم املساواة وتجنب املحسوبية.

تحديد الحدود

سيساعدك وضع حدود واضحة منذ بداية عالقة العمل عىل:

إدارة عالقتك مع العميل وأعضاء فريق الرعاية اآلخرين؛  •
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الحفاظ عىل مسافة جسدية وعاطفية صحية بينك وبني العميل؛ و  •

الحفاظ عىل هويتك كمقدم رعاية محرتف.  •

يجب أن تكون حريًصا بشأن ما تقوله وتفعله من أجل وضع حدود 

واضحة. فكر يف تقديم الرعاية عىل أنه وظيفتك وحاول فصلها عن حياتك 

الشخصية. وتجنب األفعال غري الالئقة يف عالقة العمل، مثل:

الحديث عن مشاكلك الشخصية؛  •

اتخاذ ترتيبات خاصة للحصول عىل خدمات خارج نطاق الواجبات   •
املنوطة بك، مثل العمل اإلضايف أو املهامت؛

قبول اإلكراميات أو الهدايا أو األموال من العميل أو أرسته؛  •

اقرتاض األموال أو إقراضها للعميل أو ألرسته؛  •

استخدام ممتلكات العميل، مثل الهاتف أو السيارة، لالستخدام   •
الشخيص؛

الرثثرة؛ و  •

الهمس لآلخرين أمام عميل أو مقيم.  •

اإلشارات التحذيرية

يجد العديد من مقدمي الرعاية صعوبة يف الحفاظ عىل الحدود املهنية 

مع العميل. ألنه من الطبيعي أن تنشأ ارتباطات عاطفية عندما تعمل عن 

كثب مع شخص ما يف منزله أو شقته. وقد يكون من الصعب رفض الهدية 

أو قول “ال” لعرض طيب.

ومع ذلك، فإن تجاوز الحدود املهنية يعطل قدرتك عىل تقديم رعاية 

جيدة. انتبه لنفسك بحثًا عن إشارات تدل عىل أنك تتجاوز الحدود 

املهنية، مثل:

قضاء وقت فراغك مع العميل؛  •

مشاركة املعلومات الشخصية أو شكاوى العمل مع العميل؛  •

إيالء اهتامم خاص لعميل دون آخر؛  •

االحتفاظ باألرسار مع العميل؛ أو  •

أخذ الهدايا أو املال من العميل.  •

 

ميكن اعتبار قبول الهدايا أو األموال من العميل استغالالً مالًيا   
وميكن استدعاء خدمات حامية البالغني للتحقيق.

إذا حاول أحد العمالء أو أرسته منحك هدية، أخربهم بلطف ولكن بحزم 

أنك غري قادر عىل قبول الهدايا وشكرهم عىل العرض. وإذا أرص العميل أو 

العائلة، أو إذا قبلت هدية بالفعل، فأخرب مرشفك أو صاحب العمل عىل 

الفور.

الحفاظ عىل الحدود

جزء من عملك كل يوم هو الحفاظ عىل حدودك املهنية. اسأل نفسك عام 

إذا كانت كلامتك وأفعالك احرتافية ومناسبة أم ال. وإذا وجدت نفسك 

ل سلوكك عىل الفور. تتعامل بشكل شخيص مع أحد العمالء، فعدِّ

يواجه أحد أفراد األرسة أو الصديق املقرب الذي يعمل كمساعد للرعاية 

املنزلية تحديات مختلفة يف إقامة عالقة عمل مهنية مع العميل.انظر 

إنشاء عالقة عمل كمقدم رعاية عائيل مدفوع األجر، دليل املوارد يف 

الصفحة 310 ملزيد من النصائح واملعلومات.
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االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ
تعترب حامية سالمة العميل أولوية يومية ملساعد الرعاية املنزلية. ففي 

حالة الطوارئ، أنت مسؤول عن الحفاظ عىل سالمة العميل. أنت أيًضا يف 

وضع جيد ملالحظة املشكالت واملساعدة يف حلها قبل أن تسبب رضًرا.

هناك أربع طرق لحامية سالمة العميل ورفاهيته:

مامرسة عادات السالمة الجيدة التي تساعد عىل منع وقوع   .1
الحوادث.

متابعة أي مخاوف أو مشاكل تالحظها.  .2

التعرف عىل أعراض حاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها   .3
بشكل مناسب؛ و

االستعداد للحرائق والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ األخرى.  .4

منع الحوادث

ميكن أن متنع مامرسة عادات السالمة الجيدة الحوادث واإلصابات. إن 

وجود بيئة آمنة مينح العمالء أيًضا إحساًسا باألمان. وتشمل عادات 

السالمة الجيدة ما ييل:

إبقاء املمرات نظيفة وجيدة اإلضاءة؛  •

تخزين العنارص الخطرة بأمان؛ و  •

اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع السقوط والحروق والصدمات   •
الكهربائية.

راجع قامئة التحقق الخاصة بسالمة املنزل، وسالمة منازل العمالء الذين 

يعانون من إعاقة معرفية، واملخاطر البيئية يف دليل املوارد يف الصفحتني 

314 و317 للحصول عىل إرشادات مفصلة حول السالمة.

"متابعة" املخاوف
عندما ترى مشكلة أو إذا كان لديك مخاوف بشأن السالمة، اتخذ إجراًء 

لحل املوقف. وتحدث مع العميل و/أو أعضاء آخرين يف فريق رعايتهم، 

وأبلغ مرشفك. من خالل التعامل مع املشكالت عىل الفور، ميكنك منع 

الحوادث الخطرية أو حاالت الطوارئ الخطرية.

 
أمثلة عىل املتابعة املناسبة

مثال أ: أثناء مساعدة جون يف االستحامم هذا الصباح، الحظت 

أن املاء كان أكرث سخونة من املعتاد.وقد واجهت صعوبة يف ضبط 

درجة الحرارة املناسبة متاًما وبعد أن ضبطها أصبح مرتاًحا.أنت تعلم 

أن املاء الساخن ميكن أن يحرق الجلد ويسبب رضًرا.لذلك أبلغت 

مرشفك بذلك، الذي قام بضبط سخان املاء.

مثال ب: شرييل عميلة تستخدم مشاية، تعرثت عىل السجادة عند 

الباب األمامي للمنزل اليوم.والحظت أن حافة السجادة ملتوية ومل 

تكن مسطحة.لذا من أجل منع االنزالق مرة أخرى، أو ما هو أسوأ، 

السقوط، عليك إزالة السجادة وإبالغ مرشفك باملشكلة.
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االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية

اتصل بالرقم 911 عىل الفور إذا واجه العميل أيًا من حاالت الطوارئ 

الطبية التالية: 

نزيف ال يتوقف؛  •

مشاكل يف التنفس )صعوبة يف التنفس، ضيق يف التنفس(.  •

تغيري يف الحالة العقلية )مثل السلوك غري العادي واالرتباك وعدم   •
االستجابة للمثريات(؛

أمل يف الصدر؛  •

االختناق؛  •

السعال أو القيء الدموي؛  •

اإلغامء أو فقدان الوعي؛  •

اإلغامء أو فقدان الوعي؛  •

أزمة صحة نفسية، مثل إذا كان شخص ما ميثل خطرًا عىل نفسه   •
أو عىل شخص آخر؛

القيء الشديد أو املستمر؛  •

اإلصابة املفاجئة بسبب الحروق أو استنشاق الدخان أو الجروح   •
العميقة أو الكبرية، إلخ؛ 

أمل شديد ومفاجئ يف أي مكان يف الجسم؛  •

دوار مفاجئ أو ضعف أو تغري يف الرؤية؛  •

ابتالع مادة سامة؛ أو  •

أمل أو ضغط يف الجزء العلوي من البطن.  •

تعترب السكتة الدماغية والنوبات القلبية من حاالت الطوارئ الطبية 

الشائعة بني كبار السن. يجب أن تعرف عىل عالمات كل منها.

عالمات النوبة القلبية وأعراضها

أمل أو احساس بعدم الراحة يف الصدر  •

الدوار والغثيان والقيء  •

آالم الفك أو الرقبة أو الظهر  •

عدم الراحة أو األمل يف الذراع أو الكتف  •

ضيق يف التنفس  •

عرس الهضم / حرقة يف القلب  •

اإلجهاد الشديد  •

عالمات السكتة الدماغية وأعراضها

تنميل أو ضعف يف جانب واحد من الجسم  •

ارتباك أو صعوبة يف التحدث أو الفهم  •

مشكلة يف الرؤية  •

صعوبة يف امليش أو فقدان التوازن  •

صداع شديد بدون سبب معروف   •
 

إذا كنت تعتقد أن عميلك قد يكون مصابًا 

بسكتة دماغية، فيجب أن تترصف برسعة:

ARRHYTHMIA

التقيؤ أمل يف الصدر

الدوخة/الدوارعرق بارد

 أمل يف اليد

 والكتف والظهر

الغثيان

ضيق يف التنفس

جلطة دموية

فقدان التوازن
الصداع أو الدوار

 تدىل جانب 
واحد من الوجه

عدم وضوح الرؤية  ضعف يف الذراع 
أو الساق

صعوبة النطق حان الوقت الستدعاء سيارة 
اإلسعاف عىل الفور
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االستعداد للحرائق والكوارث الطبيعية

ميكن أن تحدث حاالت الطوارئ يف أي وقت، حتى يف األسابيع األوىل من 

العمل. من اليوم األول، فكر يف كيفية االستجابة لآليت: 

الطوارئ الطبية،  •

الحرائق،  •

الزالزل،  •

لفيضانات و  •

انقطاع الكهرباء.  •

عندما تحدث حالة طوارئ، فقد تكون الشخص الوحيد الذي ميكنه 

تقديم املساعدة أو الحصول عليها. اعط أولوية للوعي بحاالت الطوارئ 

واالستعداد لها.

االستجابة للطوارئ يف بيئة الرعاية الخاصة بك

 تحتوي املنازل العائلية للبالغني ومرافق الخدمة املحّسنة ومرافق

الرعاية الدامئة عىل خطط وسياسات وإجراءات لالستجابة لحاالت 

الطوارئ والكوارث. إذا مل تكن متأكًدا مام يجب عليك فعله يف حالة 

الطوارئ يف مكان رعايتك، فاسأل مرشفك. اطلع عىل مواد التهيئة 

 املبدئية والتدريب عىل السالمة الخاصة بك ملراجعة االستعداد

للطوارئ يف بيئة الرعاية الخاصة بك.

إذا كنت تدعم عميالً يف منزله، فتحدث معه حول إجراءات الطوارئ 

وخطط اإلخالء.يف حالة عدم وجود خطة طوارئ رسمية، اعملوا مًعا 

 إلنشاء خطة.انظر إجراءات الطوارئ وخطط اإلخالء يف دليل املوارد

يف الصفحة 320.

قد تتضمن خطة خدمة العميل معلومات حول الدعم الذي يحتاجونه 

يف حاالت الطوارئ. تحدث مع العميل وفريق الرعاية للتأكد من أنك 

مستعد لحاالت الطوارئ.

كن مستعًدا للطوارئ

التخطيط املسبق ومعرفة كيفية االستجابة لحريق أو حالة طوارئ أخرى 

أمر مهم لسالمتك ولسالمة العميل. تأكد من معرفتك بإجراءات اإلخالء 

يف حاالت الطوارئ الخاصة مبكان رعايتك. تحتاج أيًضا إىل معرفة موقع 

الهواتف وطفايات الحريق وأدوات اإلسعافات األولية واملصابيح وإضاءة 

الطوارئ.

قد يُجري مكان عملك تدريبات للتدرب عىل اإلخالء. ومع ذلك، قد ال 

تشارك يف تدريب قبل حدوث حالة طارئة. ادرس إجراءات اإلخالء يف 

منشأتك وتدرب بنفسك.

االستجابة للحريق

تعتمد االستجابة األوىل املناسبة لحالة طوارئ الحريق عىل املوقف. بشكل 

عام، اتبع اإلرشادات املذكورة أدناه. 

ساعد العميل دامئًا عىل الوصول إىل بر األمان قبل أن تفعل أي   •
يشء آخر؛

اتصل برقم 911 وأبلغ عن الحريق - استخدم الهاتف الخلوي أو   •
هاتف الجار إذا لزم األمر؛ و

إذا اضطررت إىل مغادرة املنزل / املبنى، ابق منخفًضا قدر اإلمكان   •
عند الخروج؛ هناك دخان أقل بالقرب من األرض.

تذكر كلمة رايس )RACE( لتذكريك بكيفية االستجابة بأمان إذا اكتشفت 

حريًقا:

)Rescue( اإلنقاذ

)Alarm( اإلنذار

حرص املنطقة 
 Confine the(

)area

اإلطفاء 
)Extinguish(

)R( ر

)A( ا

)C( ج

)E( س

 قم بإخالء الجميع من املنطقة

 املجاورة مبارشة.

أطلق اإلنذار أو اطلب املساعدة.

 أغلق األبواب والنوافذ

يف املنطقة.

 قم بإطفاء الحريق إذا كانت

 محصورة يف مساحة صغرية وإذا

كنت تشعر بالثقة للقيام بذلك.

 انظر السالمة من الحرائق والوقاية منها يف دليل املوارد يف

صفحة 321 ملزيد من املعلومات.
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الحرارة الشديدة

الحرارة الشديدة )فوق 90 درجة فهرنهايت / 32 درجة مئوية( ميكن أن 

تسبب املرض والوفاة.  إنها خطرية بشكل خاص لألشخاص األكرب سًنا أو 

الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون أدوية معينة.

يجب أن يعرف مساعدو الرعاية املنزلية كيفية مساعدة العمالء عىل 

البقاء هادئني، والتعرف عىل أعراض األمراض املرتبطة بالحرارة، واالستجابة 

لحاالت الطوارئ.

البقاء هادئني

مساعدة العمالء عىل البقاء هادئني ومتشبعني باملاء هو أفضل طريقة 

للوقاية من األمراض املرتبطة بالحرارة. وسوف تساعد املامرسات التالية.

البقاء يف الداخل. وإذا خرجتم من املنزل، فقلل وقت التعرض   •
للحرارة إىل 10 دقائق، وضع واقي من الشمس وقبعة شمس 

واسعة الحواف وال تفرط يف بذل الجهد.

الحفاظ عىل وجود الظل، واستخدام الستائر املعتمة، وإغالق   •
الستائر أثناء النهار. فتح النوافذ يف الليل فقط، وفقط إذا كان 

الجو بارًدا بالخارج.

استخدام مكيف الهواء واملراوح. )مالحظة: املراوح وحدها ال   •
تكفي للوقاية من األمراض املرتبطة بالحرارة إذا وصلت درجة 

الحرارة إىل 90 درجة فهرنهيت أو أعىل.(

ارتداء مالبس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة.  •

االستحامم أو االغتسال مبياه منعشة )غري باردة(.  •

تشجيع العميل عىل الراحة.  •

ال تستخدم الفرن للطهي.  قدم الوجبات األساسية والوجبات   •
الخفيفة باردة.

للمساعدة يف خفض درجة حرارة جسم العميل، ضع قطعة قامش   •
باردة مبللة باملاء البارد عىل مؤخرة العنق واملعصمني والكاحلني 

واإلبطني.

 
إذا كان الجو حاًرا جًدا بالداخل، فابحث عن مركز تربيد محيل.  

تحقق من املوقع اإللكرتوين للمقاطعة التابع لها بحًثا عن املواقع.  

املكتبات العامة هي أيًضا موارد جيدة للموقع املكيف.

البقاء مشبًعا باملاء

تستخدم أجسامنا املاء لتبقى باردة عندما يكون الجو حاًرا، لذلك من 

املهم مساعدة العمالء عىل البقاء متشبعني باملاء.

قدم الكثري من السوائل الخالية من الكحول والكافيني والسكر.  • 
إذا طلب الطبيب من العميل الحد من تناول السوائل، فاسأل 

الطبيب عام يجب فعله يف الطقس الحار.

شجع العمالء عىل الرشب بانتظام، حتى لو مل يشعروا بالعطش.  •

تناول الجيالتني واملثلجات ورقائق الثلج طريقة جيدة للحصول   •
عىل السوائل للعمالء الذين ال يرغبون يف تناول السوائل.

تناول الفاكهة املجمدة مثل العنب أو الخوخ أو قطع األناناس.  •

يفقد الجسم امللح عندما يتعرق.  وميكن أن يسبب هذا تقلصات   •
حرارية.  لكن ميكن أن يساعد رشب عصري الفواكه وعصري الخضار 

واملرشوبات الرياضية يف منع أو تخفيف تقلصات الحرارة.

انظر الوحدة التاسعة، الدرس األول: التغذية يف الصفحة 174 ملزيد من 

املعلومات حول الجفاف.
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أعراض األمراض املرتبطة بالحرارة

يف أول عالمة من عالمات أي من هذه األعراض، انقل العميل إىل مكان 

أكرث برودة، واجعله يسرتيح ويرشب املاء البارد ببطء.  واستخدم قطعة 

قامش باردة أو حامًما بارًدا للمساعدة يف خفض درجة حرارة الجسم.

التعرق الشديد  •

جلد بارد وشاحب  •

نبض رسيع أو ضعيف  •

الغثيان أو القيء  •

تشنجات العضالت  •

التعب أو الضعف  •

الدوخة/الدوار  •

صداع الرأس  •

شعور باإلغامء  •

 
احصل عىل املساعدة فوًرا إذا استمرت األعراض ألكرث من ساعة أو 

ساءت أو إذا كان العميل يتقيأ.

رضبة شمس

 فيام ييل أعراض رضبة الشمس، وهي حالة طارئة تتطلب عناية

طبية فورية.

درجة حرارة 103 فهرنهايت أو أكرث  •

جلد أحمر ساخن جاف أو رطب  •

عدم التعرق حتى لو كان الجو حاًرا  •

نبض قوي ورسيع  •

تغريات يف السلوك، مثل االرتباك أو التهيج أو الخمول أو الرتنح  • 
أو االنفعال أو الترصف بغرابة

اإلغامء / فقدان الوعي  •

 
رضبة الشمس هي حالة طبية طارئة.  إذا أظهر العميل أعراض 

رضبة الشمس، فاتصل برقم 911.
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ملخص
تشمل الواجبات الوظيفية األساسية ملساعد الرعاية املنزلية توفري 

الرعاية الشخصية، ودعم استقاللية العميل وحقوقه، ومراقبة التغيريات 

واإلبالغ عنها إىل الشخص املناسب يف فريق الرعاية، واالستعداد 

لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

كمقدم رعاية محرتف، يجب أن يتبع مساعد الرعاية املنزلية 

السلوك املهني الجيد ويحافظ عىل الحدود املهنية من أجل 

تقديم رعاية عالية الجودة.

99

االتصال برقم 911

تعتمد االستجابة األولية املناسبة للحرائق أو الطوارئ الطبية أو الرشطية 

عىل املوقف. يف معظم الحاالت: 

تأكد من أن العميل آمن قبل أن تفعل أي يشء آخر؛ و  •

اتصل برقم 911 للحصول عىل مساعدة يف أي موقف أو مشكلة   •
تعتقد أنها قد تكون حالة طارئة.

قد يكون االتصال برقم 911 مخيًفا أو محرًجا. 

ال تدع هذه املشاعر متنعك من التقاط 

الهاتف. سيبدأ موظفو خدمات 

الطوارئ الطبية الذين يستجيبون 

عند االتصال برقم 911 يف 

تقديم الرعاية الطبية لعميلك 

عىل الفور ونقله برسعة إىل 

املستشفى املناسب لحالة 

الطوارئ الطبية التي يتعرض 

لها. 

تأكد من معرفة كيفية استخدام 

نظام الهاتف يف مكان عملك لالتصال 

بخدمات الطوارئ.

عند االتصال برقم 911: 

ابق هادئا؛  •

صف املشكلة بإيجاز؛  •

اعط العنوان وأقرب شارع رئييس أو تقاطع؛ و  •

ابق عىل الهاتف واتبع إرشادات املرسل.  •

من الجيد االحتفاظ مبعلومات الطوارئ بجوار الهاتف أو يف مكان آخر 

مريئ.  قد تتضمن هذه املعلومات العنوان والشارع املتقاطع مع شارع 

منزل العميل أو منشأة الرعاية.

بعد أن يصبح العميل آمًنا وتصبح حالة الطوارئ تحت السيطرة، قم 

بإخطار جهات اتصال الطوارئ الخاصة بالعميل.  قد يتم رسدها يف 

خطة الخدمة أو يف سجل آخر مثل رسم بياين أو ملف. يف املنزل العائيل 

للبالغني أو منشأة الخدمة املحّسنة أو منشأة املعيشة الدامئة، اسأل 

مرشفك عن جهات االتصال واملسؤوليات يف حاالت الطوارئ.

911
يف حالة الطوارئ

     يف حالة الطوارئ 
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نقطة فحص
أجب عن هذه األسئلة بناًء عىل بيئة الرعاية الخاصة بك. إذا كنت ال تعرف اإلجابات، فاسترش مدربك أو مرشفك.

أين ميكنك العثور عىل خطة خدمة العميل؟  .1

من الذي ميكنك إبالغه إذا كانت لديك مخاوف أو مشاكل بشأن حالة العميل؟  .2

متى وأين وكم مرة تحتاج إىل توثيق مالحظاتك حول العميل؟  .3

ما هي سياسة صاحب العمل بشأن االستدعاء عندما تكون مريًضا؟  .4

ما هو اإلجراء املخصص لحالة طبية طارئة مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية يف مكان رعايتك؟  .5

ما هو اإلجراء الخاص بالحريق يف مكان رعايتك؟  .6
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الدرس الثاين

 اإلبالغ اإللزامي ومنع

سوء املعاملة

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تذكر متطلبات اإلبالغ اإللزامية؛  .1

التعرف عىل العالمات الشائعة لسوء املعاملة والتخيل واإلهامل   .2
واالستغالل املايل؛ و

توضيح كيفية وموعد اإلبالغ عن سوء املعاملة والتخيل واإلهامل   .3
واالستغالل املايل.

مصطلحات رئيسية

املبلغ اإللزامي )القانون املنقح لواشنطن 74.34.020(: شخص ملزم 

مبوجب القانون باإلبالغ عن سوء املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل 

لشخص بالغ ضعيف.يشمل أي موظف يف قسم الخدمات االجتامعية 

والصحية ؛ موظف إنفاذ القانون؛ العامل االجتامعي؛ موظفي املدرسة 

املهنيني؛ مزود فردي؛ موظف يف منشأة؛ مشغل منشأة؛ موظف يف 

خدمة اجتامعية أو رعاية اجتامعية أو صحة عقلية أو رعاية صحية 

يومية للبالغني أو رعاية نهارية للبالغني أو صحة منزلية أو رعاية منزلية 

أو وكالة رعاية املسنني أو قايض املقاطعة أو الطبيب الرشعي أو مامرس 

علوم مسيحية أو مقدم الرعاية الصحية.

 اإلهامل: عندما يفشل شخص مسؤول عن شخص بالغ ضعيف

 يف توفري السلع أو الخدمات الرضورية أو يفشل يف منع األذى

الجسدي أو العقيل أو يعرض الشخص البالغ الضعيف للخطر.

ملحة عامة
يدعم مساعدو الرعاية املنزلية البالغني املستضعفني. يتمثل جزء 

من هذا الدعم يف مراقبة عالمات سوء املعاملة والتخيل واإلهامل 

واالستغالل املايل، والتعرف واإلبالغ الفوري عنها.

يجب أن يفهم مساعدو الرعاية املنزلية أدوارهم باعتبارهم مبلغني 

إلزاميني وأن يكونوا عىل دراية بعوامل الخطر وعالمات سوء املعاملة.
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اإلبالغ اإللزامي
يرسد قانون والية واشنطن )القانون املنقح لواشنطن 74.34( مساعدي 

الرعاية املنزلية باعتبارهم مبلغني إلزاميني لجميع مزاعم التخيل 

واالعتداء واالستغالل املايل واإلهامل.

بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، عليك إبالغ قسم الخدمات االجتامعية 

والصحية عىل الفور إذا كان لديك سبب لالعتقاد بأن أي شخص بالغ 

ضعيف يتعرض لألذى. يجب عليك اإلبالغ مبجرد أن تكون أنت والعميل 

بأمان للقيام بذلك.  تستمر مسؤولياتك باعتبارك مبلًغا إلزاميًا سواء 

كنت يف العمل أم ال )24 ساعة يف اليوم، 7 أيام يف األسبوع( وتشمل أي 

شخص بالغ ضعيف - وليس فقط العميل )العمالء( الذي تعمل معه.

إذا كنت تشك يف حدوث اعتداء جسدي أو جنيس، فعليك إبالغ إدارة 

إنفاذ القانون وقسم الخدمات االجتامعية والصحية املناسب. إذا 

كنت تعتقد أن شخًصا بالًغا ضعيًفا قد يتعرض لخطر ما أو يحتاج 

إىل مساعدة عاجلة، فاتصل برقم 911. ثم أبلغ عن ذلك إىل قسم 

الخدمات االجتامعية والصحية.

من األهمية مبكان أن تأخذ دورك باعتبارك مبلغ إلزامي عىل محمل 

الجد. بالنسبة لكل حالة من حاالت االعتداء املبلغ عنها، تظهر 

اإلحصاءات الوطنية أن ما يصل إىل أربع حاالت ال يُبلغ عنها. مام يعني 

أن غالبية البالغني املستضعفني الذين يتعرضون لألذى يستمرون يف 

املعاناة - غالبًا دون أي وسيلة للحصول عىل املساعدة.

 ال ميكنك ترك أي يشء مينعك من اإلبالغ. إذا قمت بذلك، فأنت

 تخالف القانون وقد تخاطر بحياة شخص ما أو تستمر يف املعاناة

إذا تعرض لألذى

 
إذا كان الشخص يتعرض لخطر محدق، فاتصل برقم 911.

عوامل الخطر
ال يوجد منط واحد ملا يسبب سوء املعاملة أو من الذي قد يتعرض 

لألذى. إذ يحدث االعتداء لألشخاص من جميع األجناس والخلفيات 

العرقية واملواقف االجتامعية. يشمل ما هو معروف ما ييل: 

غالبًا ما يكون املعتدي )وإن مل يكن دامئًا( أحد أفراد األرسة أو   •
الزوج؛

يحدث االعتداء يف كل من املنازل الخاصة وبيئات الرعاية   •
املجتمعية؛ و

البالغون املستضعفون هم األكرث عرضة لخطر االعتداء.  •

العائالت واالعتداء عىل شخص بالغ ضعيف

املواقف العائلية التي ميكن أن تسهم يف االعتداء هي:

تاريخ طويل من العنف داخل األرسة؛  •

العزلة االجتامعية للبالغني املستضعفني؛  •

التغيريات يف املواقف والعالقات املعيشية؛  •

الضعف و / أو التبعية املتزايدة أو املستمرة لدى البالغني   •
املستضعفني؛

ضغوط عاطفية ومالية إضافية؛  •

مشكالت عاطفية أو نفسية؛ و  •

مشكالت املخدرات أو الكحول.  •

 
ال ميثل االعتداء، مثل أي شكل من أشكال العنف، أبًدا استجابة 

مقبولة ألي مشكلة.

سوء املعاملة يف املرافق السكنية

غالبًا ما يكون للمرافق السكنية عدد أكرب من العمالء وعالقات 

اجتامعية أكرث تعقيًدا. يعد االعتداء الذي يحدث بني عميل وآخر أكرث 

شيوًعا يف املرافق السكنية. تشمل عوامل الخطر لالعتداء الذي يقع بني 

العمالء ما ييل: 

العمالء املقيمون املصابون بالخرف أو اإلعاقات اإلدراكية أو   •
املشكالت السلوكية؛

منشآت / منازل بها مقيمون صغار مصابون بأمراض عقلية و / أو   •
مقيمون لديهم تاريخ طويل من العنف؛ و

العمالء املقيمون الذين يعانون من االكتئاب أو األوهام أو   •
الهلوسة.

103

سة
الخام

حدة 
الو



102103

التعرف عىل عالمات سوء املعاملة 

واإلهامل واالستغالل
بصفتك مقدم رعاية، عليك أن تعرف وتبحث عن العالمات املحتملة 

لسوء املعاملة. فقد تجعلك عالمة واحدة أو مجموعة من العالمات 

تشك يف وجود خطأ ما. استخدم مهاراتك يف املالحظة وابَق متيقظًا ملا 

تراه وتسمعه.

راقب و / أو استمع إىل ما ييل:

أي دليل عىل وجود مشكلة؛  •

ما الذي يخربك به العميل؛  •

شعور مزعج بأن شيئًا ما ليس صحيًحا؛  •

األشياء التي ليس لها سبب ميكن تفسريه؛ و  •

تفسريات لإلصابات أو السلوك الذي ال يبدو منطقيًا.  •

أنواع االعتداء

يُقصد مبصطلح "االعتداء" فعل متعمد أو موقف سلبي يؤدي إىل 

إصابة أو احتجاز غري معقول أو ترهيب أو عقاب شخص بالغ ضعيف.  

يف حاالت االعتداء عىل شخص بالغ ضعيف غري قادر عىل التعبري 

عن األذى الجسدي أو األمل أو املعاناة العقلية أو إظهارها، يُفرتض أن 

االعتداء يسبب أذى جسديًا أو أملًا أو معاناة عقلية.  يشمل االعتداء 

أمثلة عديدة منها االعتداء الجنيس واالعتداء النفيس واالعتداء الجسدي 

واالستغالل الشخيص لشخص بالغ ضعيف واالستخدام غري السليم 

ملامرسة التقييد ضد شخص بالغ ضعيف.

االعتداء الجنيس

يشمل “االعتداء الجنيس” أي شكل من أشكال السلوك الجنيس غري 

الطوعي، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص اللمس غري املرغوب فيه 

أو غري الالئق واالغتصاب ومامرسة اللواط واإلكراه الجنيس والتصوير 

الجنيس الرصيح والتحرش الجنيس.

تشمل عالمات االعتداء الجنيس ما ييل:

كدمات حول الثدي أو منطقة األعضاء التناسلية؛  •

التهابات األعضاء التناسلية والنزيف املهبيل أو الرشجي؛  •

صعوبة يف امليش أو الجلوس؛  •

املالبس الداخلية املمزقة أو امللطخة أو الدموية؛  •

رفض الشخص البالغ الضعيف لالستحامم؛ أو  •

تقارير تفيد بتعرض الشخص البالغ الضعيف لالعتداء الجنيس.  •

يشمل االعتداء الجنيس أيًضا أي سلوك جنيس بني موظف، ليس مقياًم 

أو عميالً أيًضا، يف منشأة أو موظف يف برنامج مرصح به مبوجب الفصل 

71A.12 من القانون املنقح لواشنطن وشخص بالغ ضعيف يعيش 
يف تلك املنشأة أو يتلقى خدمة من برنامج مرصح به مبوجب الفصل 

71A.12 من القانون املنقح لواشنطن، سواء كان بالرتايض أم ال.

املعاملة اإللزامي ومنع سوء  اإلبالغ  الثاين:  الدرس  الخامسة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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االعتداء الجسدي

يُقصد مبصطلح “االعتداء الجسدي” الفعل املتعمد املتمثل يف إلحاق 

األذى الجسدي أو سوء املعاملة الجسدية.  يشمل االعتداء الجسدي، عىل 

سبيل املثال ال الحرص، الرضب بيشء ما أو بدونه أو الصفع أو القرص أو 

الخنق أو الركل أو الدفع أو الوخز.

تشمل عالمات االعتداء الجسدي ما ييل:

كدمات أو عيون سوداء أو كدمات أو جروح؛  •

عظام مكسورة أو ممزقة؛  •

إصابات غري معالجة يف مراحل مختلفة من الشفاء؛  •

إصابات غري مربرة؛  •

نظارات / إطارات مكسورة؛ أو  •

التغيري املفاجئ يف السلوك أو االنسحاب غري املربر من النشاط   •
الطبيعي؛

عالمات التقييد )كدمات أو عالمات غري مربرة عىل الرسغني وحرق   •
الحبل(؛

تقليل الشخص البالغ الضعيف من شأن اإلصابات؛  •

إحجام الشخص البالغ الضعيف عن الذهاب إىل الطبيب أو تغيري   •
األطباء كثريًا؛ أو

إبالغ الشخص البالغ الضعيف عن تعرضه لألذى.  •

االعتداء العقيل

يُقصد مبصطلح “االعتداء العقيل” فعالً شفهيًا أو غري لفظي متعمد يهدد 

أو يهني أو يضايق أو يجرب أو يرهب أو يعزل أو يحبس بشكل غري معقول 

أو يعاقب شخًصا بالًغا ضعيًفا. قد يشمل االعتداء العقيل السخرية أو 

الرصاخ أو السب.

تشمل عالمات االعتداء العقيل ما ييل:

أن تكون منزعًجا أو مضطربًا أو قلًقا؛  •

سلوكيات غري عادية )مص، عض، اهتزاز(؛  •

االنطواء الشديد أو الخوف؛  •

العصبية حول بعض األشخاص؛  •

االكتئاب أو الكوابيس؛ أو  •

إبالغ الشخص البالغ الضعيف عن تعرضه لإليذاء العقيل.  •

االستغالل الشخيص

يُقصد مبصطلح “االستغالل الشخيص” فعالً من أفعال اإلكراه أو اإلجبار أو 

مامرسة تأثري ال داعي له عىل شخص بالغ ضعيف، مام يتسبب يف ترصفه 

بطريقة ال تتفق مع السلوك السابق ذي الصلة أو يتسبب يف قيامه بأداء 

خدمات لصالح شخص آخر.

 
ماذا ستفعل؟

يتلقى العميل الذي تعمل معه زيارات عرضية من أحد أفراد 

العائلة. بعد بعض هذه الزيارات، يصبح العميل هادئًا أو منسحبًا 

أو مكتئبًا أو مضطربًا. ماذا سيكون الرد املناسب عىل هذه 

املالحظة؟ هل ستبلغ عنها عىل أنها اعتداء مشتبه به؟ ملا وملا ال؟
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االستغالل املايل

يُقصد مبصطلح “االستغالل املايل” االستخدام غري القانوين أو غري السليم 

للممتلكات أو الدخل أو املوارد أو الصناديق االستئامنية لشخص بالغ 

ضعيف

تشمل األمثلة سحب األموال بشكل غري قانوين من حساب شخص آخر أو 

تزوير الشيكات أو رسقة أشياء من املنزل.

تشمل عالمات االستغالل املايل ما ييل:

وضع أسامء إضافية يف الحسابات املرصفية؛  •

عمليات سحب غري مرصح بها من أجهزة الرصاف اآليل؛  •

الشيكات املفقودة؛  •

التغيريات املفاجئة يف الوصية أو املستندات املالية األخرى؛  •

استخدام أو أخذ ممتلكات أو مقتنيات شخص بالغ ضعيف دون   •
إذن؛

الفواتري غري املسددة؛  •

حيل التسويق عرب الهاتف - التي تستخدم األكاذيب والحيل   •
والتهديدات لجعل شخص بالغ ضعيف يرسل األموال؛

النقل غري املربر لألصول لآلخرين )مثل األسهم والسندات   •
والصكوك وامللكية(؛

الظهور املفاجئ ألقارب غري معنيني سابًقا يطالبون باملال و / أو   •
املمتلكات؛ أو

إبالغ الشخص البالغ الضعيف عن االستغالل.  •

اإلهامل

يحدث “اإلهامل” عندما يفشل الشخص املسؤول عن شخص بالغ ضعيف 

يف توفري السلع أو الخدمات الرضورية أو يفشل يف منع األذى الجسدي أو 

العقيل أو يعرضه للخطر. 

تشمل األمثلة عدم توفري العنارص األساسية مثل الطعام أو املاء أو امللبس 

أو مكان آمن للعيش أو الدواء أو الرعاية الصحية، وما إىل ذلك.

تشمل عالمات اإلهامل ما ييل:

إصابات غري معالجة أو مشاكل صحية أو أسنان؛  •

عدم امتالك الشخص البالغ الضعيف للنوع املناسب من املالبس   •
لهذا املوسم؛

نقص الطعام؛  •

الظروف املعيشية الخطرة أو غري الصحية أو غري اآلمنة )أي ال   •
توجد تدفئة وال مياه جارية(؛

غزو الحيوانات أو الحرشات؛  •

زجاجات األدوية الفارغة أو غري املميزة أو الوصفات الطبية   •
القدمية؛

فقدان النظارات أو أطقم األسنان أو غريها من األجهزة املساعدة؛  •

إصابات الضغط غري املعالجة؛  •

املالبس أو الرسير املتسخ؛  •

الشخص البالغ الضعيف متسخ أو تنبعث منه رائحة البول أو   •
الرباز؛ أو

إبالغ الشخص البالغ الضعيف عن وجود إهامل.  •
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التخيل/الهجر

يُقصد مبصطلح “التخيل” فعل أو تقاعس من قبل شخص أو كيان مسؤول 

عن واجب رعاية شخص بالغ ضعيف، مام يرتكه بدون الوسائل أو القدرة 

عىل الحصول عىل الغذاء أو امللبس أو املأوى أو الرعاية الصحية الالزمة.

تشمل األمثلة التخيل عن شخص بالغ ضعيف يف مكان عام وتركه يف املنزل 

بدون وسائل الحصول عىل رضوريات الحياة األساسية أو مقدم رعاية 

يعمل يف منزل العميل الذي يستقيل دون إشعار.

تشمل عالمات التخيل ما ييل:

يرُتك الشخص البالغ الضعيف يف مكان عام بدون وسائل لرعاية   •
نفسه؛

يرُتك الشخص البالغ الضعيف مبفرده يف املنزل وغري قادر عىل   •
رعاية نفسه بأمان؛

ال يحرض مقدم الرعاية لتقديم الرعاية الالزمة مام يؤدي إىل وضع   •
غري آمن للشخص البالغ الضعيف؛

يستقيل مقدم الرعاية دون إخطار مدير الحالة أو املرشف أو   •
الشخص البالغ الضعيف أو جهة اتصاله؛

إبالغ الشخص البالغ الضعيف يبلغ عن هجره/التخيل عنه؛  •

عدم اتباع خطة الرعاية؛  •

سوء إدارة األدوية؛ أو  •

عدم معالجة أو اإلبالغ عن املخاوف الصحية.  •

اإلهامل الذايت

يُقصد مبصطلح “اإلهامل الذايت” فشل شخص بالغ ضعيف، ال يعيش يف 

منشأة، يف توفري السلع والخدمات الالزمة لصحته الجسدية أو العقلية، 

مام يرض برفاهيته. قد يشمل هذا التعريف شخًصا بالًغا ضعيًفا يتلقى 

خدمات من خالل الرعاية الصحية املنزلية أو دار رعاية املسنني أو وكالة 

رعاية منزلية أو مقدم رعاية فردي عندما ال يكون اإلهامل نتيجة لتقاعس 

تلك الوكالة أو مقدم الخدمة الفردي.

تشمل عالمات اإلهامل الذايت ما ييل:

االختزان؛  •

عدم كفاية الطعام أو املاء؛  •

الظروف املعيشية الخطرة أو غري اآلمنة أو غري الصحية؛  •

املالبس غري املناسبة و / أو غري الكافية؛  •

الرعاية الطبية غري الكافية وعدم تناول األدوية املوصوفة بشكل   •
صحيح.

مساعدة البالغني الذين يتجاهلون أنفسهم

إذا كان ذلك مناسبًا، ساعد الشخص البالغ الضعيف عىل:

معرفة ما يحدث وملاذا؛  •

تحديد املواعيد الطبية واالحتفاظ بها؛  •

إنشاء إجراءات وخطوات للمساعدة يف الحفاظ عىل الروتني؛  •

حضور املناسبات االجتامعية؛ أو  •

إرشاك أفراد العائلة أو املهنيني اآلخرين )مثل مدير الحالة(.  •

 
ميثل أي شكل من أشكال االعتداء عالمة واضحة عىل أن األشخاص 

املعنيني يحتاجون إىل املساعدة عىل الفور.

107

سة
الخام

حدة 
الو



106

املعاملة   اإللزامي ومنع سوء  اإلبالغ  الثاين:  الدرس  الخامسة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

107

عمل تقرير
ميكنك تقديم تقرير عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف.

اإلبالغ عن طريق الهاتف

ميكنك االتصال بأي مام ييل:

الخط الساخن إلنهاء الرضر التابع لقسم الخدمات االجتامعية 

 1-866-ENDHARM والصحية: 
 )1-866-363-4276(  

1-877-734-6277 خدمات حامية البالغني: 

)برقيًا: 1-833-866-5595(               

اتصل بـخدمات حامية البالغني للحصول عىل تقارير عن ادعاءات 

االعتداء والتخيل واإلهامل واإلهامل الذايت واالستغالل املايل للبالغني 

املستضعفني الذين يعيشون يف املجتمع ويف املرافق.

1-800-562-6078 وحدة حل الشكاوى: 

)برقيًا 1-800-737-7931(  

اتصل بوحدة حل الشكاوى لإلبالغ عن مخاوف تتعلق بشخص يعيش 

يف منشأة )مثل دار لرعاية املسنني أو منزل عائيل للبالغني أو الرعاية 

الدامئة أو مرفق الخدمات املحّسنة أو الرعاية الوسيطة لألفراد ذوي 

اإلعاقات الذهنية( أو تلقي خدمات املعيشة املدعومة.

اإلبالغ عرب اإلنرتنت

اإلبالغ عرب اإلنرتنت متاح عىل مدار 24 ساعة يف اليوم وسبعة أيام يف 

األسبوع. لتقديم تقرير، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:

www.dshs.wa.gov/altsa/reportadultabuse

إذا كنت موظًفا يف منشأة سكنية، فريجى إكامل تقرير خدمات الرعاية 

السكنية عرب اإلنرتنت:

www.dshs.wa.gov/altsa/residential-care-services/
 residential-care-services-online-incident-reporting

 أبلغ أيًضا عن سلوكيات االعتداء أو اإلهامل أو االستغالل املشتبه

به إىل مرشفك عىل الفور. بذلك سيحظى املقيم بالحامية وسيبدأ 

التحقيق عىل الفور.

معلومات إضافية حول اإلبالغ

ال تحتاج إىل إذن من أي شخص لتقديم تقرير )مبا يف ذلك العميل   •
و / أو مرشفك(.

ال تحتاج إىل دليل لتقديم تقرير.  •

إذا أبلغت بحسن نية واتضح أنه مل يكن هناك اعتداء، فال ميكن   •
لومك أو الوقوع يف مشكلة.

سيُحتفظ برسية اسمك )ما مل تكن هناك إجراءات قانونية، فأنت   •
متنح اإلذن باإلفصاح عن اسمك أو عندما يتطلب القانون اإلفصاح 

عن اسمك إىل سلطات إنفاذ القانون أو وكالة الرتخيص(.

لن يُعطى اسمك للعميل.  •

عندما تبلغ عن يشء ما، سيُطلب منك إخبارك مبا تعرفه عن:

اسم وعنوان وعمر الشخص الذي تشك يف تعرضه لألذى؛  •

ما تعتقد أنه يحدث ومتى بدأ وما إذا كان ال يزال ميثل مشكلة؛  •

من تعتقد أنه يتسبب بالرضر؛  •

أسامء أي شخص آخر قد يكون لديه بعض املعلومات حول   •
املوقف؛ و

اسمك وعنوانك وأفضل وقت للتواصل معك، من أجل التواصل   •
معك إذا كان لديك أي أسئلة.

ستفحص وحدة حل الشكاوى )CRU( جميع التقارير داخل خدمات 

الرعاية السكنية و / أو خدمات حامية البالغني.

 
لست بحاجة إىل دليل لإلبالغ عن سوء املعاملة املشتبه به.
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نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

من املسؤول عن اإلبالغ عن حاالت االعتداء عىل البالغني املستضعفني؟  .1

متى يجب عليك اإلبالغ عن حالة اعتداء مشتبه بها؟  .2

ماذا يجب أن تفعل إذا كان شخص ما يف خطر محدق؟  .3

اذكر وعرف ثالثة أنواع من حاالت االعتداء.  .4

اذكر عالمتني من عالمات االعتداء املايل؟  .5

ما هي أرقام الهواتف التي ميكنك االتصال بها لإلبالغ عن حاالت االعتداء املشتبه بها؟  .6

108

ملخص
متثل حاالت االعتداء عىل البالغني املستضعفني جرمية خطرية ولكنها شائعة. لألسف، ال يبلغ عن معظمها. يعد مساعد الرعاية املنزلية مبلغ إلزامي ويتعني عليه 

اإلبالغ عن أي اعتداء مشتبه به أو سوء معاملة آخر عىل الفور. ال يحتاج املبلغون إىل تقديم إثبات ويجب عليهم اإلبالغ عن كل شبهات سوء املعاملة.
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مراجعة الوحدة
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

لدعم استقاللية العميل عند املساعدة يف الرعاية الشخصية، يجب عليك تشجيع العميل عىل:  .1

أ. فعل ما يف وسعهم.  

ب. تجربة أشياء كبرية وجديدة كل يوم.  .

ج. عدم استخدام األجهزة املساعدة.  

عند تقديم الرعاية الشخصية، احرتم حاجة العميل وحقه يف الخصوصية:   .2

أ. يف كل مرة تقدم فيها الرعاية.  

ب. عندما يكون لديك الوقت.  

ج. إذا طلب العميل ذلك.  

إن أفضل طريقة للحفاظ عىل حدود مهنية سليمة بينك وبني العميل هي اعتبار تقديم الرعاية وظيفتك.  .3

  خطأ   صحيح  	

تحتوي خطة خدمة العميل عىل جميع املعلومات التي تحتاجها ألداء وظيفتك.  .4

  خطأ   صحيح  	

ملراقبة التغيريات التي تطرأ عىل العميل بشكل فعال، قارن حالته األساسية مبا ييل:   .5

أ. ما تراه أو تسمعه أو تشمه أو تشعر به.  

ب. سلوكيات العميل األخرى.  

ج. زيارتهم األخرية للطبيب.  

هل ميثل التعليق واملثال التايل توثيًقا موضوعيًا أم شخصيًا؟  .6
" كانت الّسيدة/ سميث خارج نطاق السيطرة طوال فرتة الظهرية ".  

  موضوعي         شخيص 	

7.  يف معظم حاالت الطوارئ، يجب أن تكون استجابتك األوىل هي: 

أ. تفقد خطة الخدمات.  

ب. التأكد من أن العميل آمن.  

ج. إبالغ مدير حالتك / مرشفك.  

يجب اإلبالغ عن التغيريات يف الحالة األساسية للعميل عندما:  .8

أ. تأخذ وقتًا.  

ب. تشعر بها.  

ج. تالحظها.  

تؤثر معتقداتك وقيمك عىل كيفية تقدميك للرعاية.  .9

  خطأ   صحيح  	
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10.   ميكن أن تشمل إحدى العالمات املحتملة لالعتداء الجسدي رفض شخص بالغ ضعيف يعاين من إصابة مريبة زيارة الطبيب.

  خطأ   صحيح  	

11.  منذ أن استأجر السيد/ روجرز مقدم رعاية آخر قبل شهر، أعطاها مبلًغا قدره 800 دوالر أمرييك إلصالح سيارتها ومبلًغا قدره 725 دوالر أمرييك 
لدفع تكاليف زيارة طبيب األسنان، و "وضع دفرت شيكاته يف غري موضعه". ماذا عليك ان تفعل؟

أ. االتصال بقسم الخدمات االجتامعية والصحية واإلبالغ عن ذلك.  

ب. التحدث إىل مقدم الرعاية الجديد حول هذا املوضوع.  

ج. االتصال بعائلة السيد/ روجر واخبارهم.  

12.  ضع رقم التعريف الصحيح بجانب املصطلح الذي يحدده.

املصطلح

االستغالالملايل

التخيل/الهجر

اإلهامل

االعتداء

التعريف

 1(  فعل متعمد أو موقف سلبي يؤدي إىل إصابة أو احتجاز غري معقول أو ترهيب أو عقاب

شخص بالغ ضعيف.

2(  االستخدام غري القانوين أو غري السليم للممتلكات أو الدخل أو املوارد أو الصناديق االستئامنية لشخص 

بالغ ضعيف.

3(  ترك الشخص البالغ الضعيف دون الوسائل أو القدرة عىل الحصول عىل املأكل وامللبس واملأوى والرعاية 

الصحية الالزمة.

4(  عدم تقديم السلع أو الخدمات الرضورية أو عدم منع األذى الجسدي أو العقيل أو تعريض الشخص 

البالغ الضعيف للخطر.

رقم التعريف

متى يُلزم مقدم الرعاية باإلبالغ عن االعتداء عىل شخص بالغ ضعيف؟ )ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(  .13

أ. يف أي وقت يشتبه فيه مقدم الرعاية يف حدوث اعتداء.  

ب. بعد الحصول عىل إذن املرشف.  

ج. بعد الحصول عىل إذن العميل.  

14.  ميكن أن تشمل عالمة اإلهامل املحتملة شخًصا بالًغا ضعيًفا يعيش يف ظروف معيشية غري آمنة أو غري صحية.

  خطأ   صحيح  	
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الوحدة السادسة: مكافحة العدوى والوقاية منها

هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية أفضل املامرسات ملنع ومكافحة انتشار العدوى، مبا يف ذلك العدوى املنقولة عن طريق الدم.

الدرس األول: كرس سلسلة العدوى

الدرس الثاين: مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم

السادسة الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

 كرس سلسلة

العدوى

أهداف التعلم

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعدو الرعاية املنزلية مام ييل:

التعرف عىل أعراض العدوى التي تحدث بشكل شائع؛  .1

تحديد الطرق التي تنترش بها العدوى؛  .2

تنفيذ االحتياطات القياسية ملكافحة العدوى؛  .3

استخدام أفضل املامرسات الحالية للسيطرة عىل انتشار العدوى،   .4
 مبا يف ذلك غسل اليدين واستخدام القفازات واألشكال األخرى

من معدات الحامية الشخصية؛

استخدام إجراءات الغسيل والتدبري املنزيل للمساعدة يف  .5 
 السيطرة عىل انتشار العدوى؛

استخدام مواد التنظيف بشكل صحيح للتخلص من الجراثيم  .6 
 عىل األسطح؛ و

اذكر التطعيامت املوىص بها للبالغني لتقليل ومنع انتشار املرض.  .7

مصطلحات رئيسية

سلسلة العدوى: ست خطوات تصف كيفية انتشار املرض املعدي من 

شخص آلخر.

معدي: ينتقل من شخص آلخر عن طريق التواصل املبارش أو غري 

املبارش.

التعقيم: باستخدام مبيض أو محلول مطهر آخر لقتل مسببات األمراض 

عىل األسطح واألشياء.

نظافة اليدين: غسل اليدين بانتظام باملاء والصابون أو تعقيم اليدين 

باستخدام مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول.

جهاز املناعة: دفاعات الجسم الطبيعية التي تحارب مسببات األمراض 

ومتنع االلتهابات.

األمراض املعدية: مرض تسببه مسببات األمراض التي تنمو وتتكاثر 

داخل جسم اإلنسان.

مسببات األمراض: الجراثيم الضارة مثل البكترييا والفريوسات 

والفطريات والطفيليات التي ميكن أن تسبب العدوى.

معدات الحامية الشخصية: العباءات الطبية والقفازات واألقنعة 

وأجهزة التنفس وحامية العني التي متنع انتقال مسببات األمراض من 

خالل سوائل الجسم والرذاذ املحمول جوا.

االحتياطات القياسية: مامرسات الوقاية من العدوى املستخدمة مع أي 

عميل لتجنب انتقال مسببات األمراض.

التطعيم: إدخال لقاح يف الجسم لتكوين مناعة ضد مرض معني.

لقاح: منتج يهيئ جهاز املناعة ملحاربة مرض معني.

ملحة عامة
تعترب األمراض املعدية خطرية للغاية بالنسبة لكبار السن، وميكن أن 

تنترش مسببات األمراض برسعة يف بيئات الرعاية السكنية.

عند تقديم الرعاية الشخصية، يبحث مساعدو الرعاية املنزلية عن 

عالمات العدوى ويتجنبون نرش العدوى بأنفسهم.

يجب أن يفهم مساعدو الرعاية املنزلية كيفية انتشار العدوى واستخدام 

االحتياطات القياسية لكرس سلسلة العدوى.

من خالل مامرسات التنظيف الجيد لليدين، واالستخدام الصحيح 

للقفازات وغريها من معدات الوقاية الشخصية، وتطهري األسطح، ميكن 

ملساعدي الرعاية املنزلية حامية العمالء وأنفسهم.  

ماذا تفعل لتجنب اإلصابة باملرض؟
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األمراض املعدية
ميكن أن تسبب األمراض املعدية األمل أو اإلصابة أو اإلعاقة أو حتى املوت. 

وتحدث األمراض عندما تدخل مسبباتها مثل البكترييا أو الفريوسات أو 

الفطريات إىل جسم اإلنسان وتتكاثر. وتتضمن أمثلة العدوى الشائعة يف 

أماكن الرعاية الصحية ما ييل. 

التهابات املسالك البولية  •

التهابات الجلد أو األظافر أو الجروح  •

نزالت الربد  •

االنفلونزا  •

السارس كوفيد-2 )كوفيد-19(  •

أمراض اإلسهال  •

االلتهاب الرئوي  •

العديد من االلتهابات معدية. وتنمو يف شخص واحد ثم تنترش لآلخرين 

من خالل التواصل املبارش أو غري املبارش.

عالمات وأعراض اإلصابة بالعدوى

يساعدك التعرف عىل إصابة شخص ما بعدوى يف تقديم العالج ومنع 

انتشار املرض لآلخرين. انتبه بشكل خاص لهذه العالمات واألعراض 

الشائعة للعدوى:

حمى أو قشعريرة أو تعرق  •

احتقان أو سعال  •

الغثيان أو القيء  •

األمل  •

ارتباك أو تغري يف الحالة العقلية  •

صداع أو دوار  •

مناطق بالجسم بها احمرار أو تورم أو تشعر بالحرارة عند ملسها  •

برشة ساخنة أو جافة  •

حرق أو أمل عند التبول  •

الشعور بالتعب أو السوء أو الضعف  •

انخفاض يف الحالة الصحية العامة  •

زيادة معدالت التنفس والنبض  •

طفح جلدي   •

قروح مفتوحة مع إفرازات خرضاء أو كريهة الرائحة  •

العطش  •

إذا ظهرت أعراض عىل العميل، فقم بتوثيقها واإلبالغ عنها إىل الشخص 

املناسب يف مكان رعايتك.  وإذا واجهت أي أعراض بنفسك، فأبلغ صاحب 

العمل وابق يف املنزل ملنع انتشار العدوى.

تذكر أنه ميكن للناس أن يصابوا بالعدوى وينقلوها لآلخرين دون 

أن تظهر عليهم أي أعراض. ليك تكون آمًنا، يجب عليك دامئًا 

استخدام االحتياطات القياسية عند تقديم الرعاية.
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سلسلة العدوى

سيساعدك فهم كيفية منو مسببات األمراض وانتشارها عىل حامية نفسك واآلخرين من املرض. وتوضح سلسلة العدوى كيف ميكن ألحد العوامل املعدية 

)ُمْمرِض / جرثومة( أن ينترش من شخص إىل آخر.

مثال:

مقدم الرعاية مصاب باألنفلونزا ولكن ال تظهر عليه أعراض. وقد يسعل يف يديه قبل مساعدة أحد املقيمني يف مكان العناية الشخصية. فينتقل فريوس 

األنفلونزا إىل يد املقيم.  بعد ذلك يلمس املقيم وجهه ويدخل فريوس األنفلونزا إىل جسمه من خالل األغشية املخاطية يف أنفه. ويف حال مل يتلقى لقاح 

اإلنفلونزا السنوي، سينمو الفريوس ويتضاعف. أدت سلسلة العدوى إىل انتقال املرض املعدي من شخص إىل آخر. وقد يستمر املقيم اآلن يف إصابة 

املقيمني ومقدمي الرعاية اآلخرين.

ما هي اإلجراءات املحددة التي ميكن ملقدم الرعاية و / أو املقيم القيام بها لكرس سلسلة العدوى؟

تذكر: تنترش معظم األمراض املعدية من خالل التواصل املبارش أو غري املبارش.

115

  سلسلة

العدوى

العامل املُعدي: 

الجرثومة أو املُْمرِض

لبكترييا	 

الفطريات	 

الفريوسات	 

الطفيليات	 

املستودع: 

حيث تعيش الجراثيم وتتكاثر

داخل األشخاص	 

 الحيوانات األليفة / 	 

الحيوانات األخرى

األغذية	 

الرتبة	 

املاء	 

منفذ الخروج: 

كيف تخرج الجراثيم

الفم )القيء واللعاب(	 

الجروح يف الجلد )الدم(	 

املرحاض )الرباز(	 

األنف )املخاط(	 

طريقة االنتقال: 

كيف تنتقل الجراثيم

التواصل )ملس شخص أو سطح(	 

قطريات الفم )عند التحدث 	 

والعطس والسعال(

منفذ الدخول: 

كيف تدخل الجراثيم

الفم	 

األنف	 

الجروح يف الجلد	 

االستنشاق يف الرئتني	 

املضيف رسيع التأثر:

الشخص التايل الذي ميرض

كبار السن	 

األطفال الصغار جًدا	 

 األشخاص الذين يعانون من	 

ضعف يف جهاز املناعة

1
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االحتياطات القياسية
بصفتك مقدم رعاية، فإن مهمتك هي كرس سلسلة العدوى. ففهم واتباع 

االحتياطات القياسية سيحميك ويحميك األشخاص الذين ترعاهم من 

األمراض املعدية. وتشمل االحتياطات القياسية ما ييل. 

نظافة اليد  •

استخدام معدات الوقاية الشخصية املناسبة مثل القفازات   •
واألقنعة وأجهزة التنفس والعباءات الطبية والنظارات

نظافة الجهاز التنفيس / اتباع آداب السعال  •

السالمة من األدوات الحادة  •

اتباع مامرسات الحقن اآلمن  •

تنظيف / تعقيم األدوات واألجهزة بشكل صحيح  •

تنظيف وتعقيم البيئة املحيطة  •

 يجب عليك اتباع االحتياطات القياسية يف كل مرة تقدم فيها الرعاية

لكل عميل.

مكافحة العدوى من وجهة نظر العميل

يُحد ارتداء القفازات واتباع مامرسات مكافحة العدوى األخرى من 

اتصالك الجسدي باألشخاص الذين ترعاهم، وميكن أن يتداخل ذلك مع 

حاجة العميل للتواصل والدعم العاطفي. فقد يشعرون بأنهم متسخون 

أو بالوحدة أو العزلة.   

يجب أن تكون حساًسا ملشاعر العميل، ولكن يجب عليك دامئًا اتباع 

االحتياطات القياسية.  تواصل مع العميل حول سبب أهمية هذه 

املامرسات لصحته ورفاهيته. طأمنهم بأن االحتياطات القياسية هي من 

أجل سالمتهم.

نظافة اليد

تعني نظافة اليدين تنظيف يديك بغسل اليدين باملاء والصابون أو 

باستخدام مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول. ميكن أن تلتقط يديك 

الجراثيم من كل شخص وسطح وكل يشء تلمسه.  فبدون نظافة اليدين 

املناسبة، تنرش يديك الجراثيم برسعة.   

 نظافة اليدين هي أهم يشء ميكنك القيام به للسيطرة عىل

انتشار العدوى.

تُقدر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها أن مليوين متلقي رعاية 

يصابون بالعدوى من مقدمي الرعاية الصحية كل عام.  وحوايل 90,000 

شخص ميوتون من هذه األمراض املعدية.

متى تنظف يديك

الجراثيم صغرية جًدا بحيث ال ميكن رؤيتها. فحتى لو بدت يديك نظيفة، 

ميكنك أن تنرش العدوى. يجب أن تجعل نظافة اليدين جزًءا ثابتًا من 

نشاطك اليومي.

نظف يديك يف األوقات التالية. 

عند الوصول إىل العمل  •

عند دخول غرفة / شقة مقيم؛ وقبل تقديم رعاية للمقيمني تشمل   •
استخدام األيدي

قبل ارتداء القفازات  •

بعد خلع القفازات  •

قبل مغادرة غرفة / شقة مقيم؛ بعد تقديم رعاية للمقيمني تشمل   •
استخدام األيدي

قبل تحضري الطعام  •

قبل وبعد األكل  •

بعد استخدام الحامم  •

بعد ملس األشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة  •

بعد التمخط أو العطس أو السعال أو ملس وجهك  •

بعد التدخني  •

بعد مالعبة / ملس الحيوانات  •

قبل مغادرة العمل يف نهاية وردية عملك  •
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S.W.I.P.E.S

يجب عىل مساعدي الرعاية املنزلية غسل أيديهم قبل القيام بأي 

مهمة رعاية شخصية. ويتضمن كل إجراء من إجراءات مهارات الرعاية 

الشخصية االختصار سوايبس )S.W.I.P.E.S(، والذي يساعدك عىل تذكر 

ما ييل:

اجمع اإلمدادات قبل بدء املهمة

اغسل اليدين قبل التالمس مع العميل

عرّف نفسك من خالل إخبار العميل باسمك

حافظ عىل الخصوصية طوال فرتة الرعاية باستخدام ستارة 

أو حاجز شبيك أو باب

ارشح للعميل ما تفعله

افحص املنطقة للتأكد من عودة كل يشء إىل مكانه 

الصحيح بعد االنتهاء من املهمة

)S( س

)W( و

)I( ا

)P( ي

)E( س

)S( س

املهارة: غسل اليدين

ليك تصبح معتَمًدا كمساعد رعاية منزلية، يجب أن تثبت أنك 

تعرف كيفية غسل يديك بالطريقة الصحيحة. انظر غسل اليدين يف 

قوائم مراجعة املهارات يف الصفحة 420 للحصول عىل قامئة مفصلة 

بالخطوات. 

 
ميكن أن تنمو الجراثيم برسعة عىل املناشف املصنوعة من القامش. 

لذا استخدم املناشف الورقية فقط لتجفيف يديك.

األعذار الشائعة لعدم الحفاظ عىل نظافة اليدين

يختار األفراد أحيانًا عدم غسل أيديهم عندما ينبغي لهم ذلك. األسباب 

األكرث شيوًعا هي:

اختالق األعذار

"يدي ال تبدو 

متسخة."

"ليس لدي وقت"

"غسل يدّي كثريًا 

يجعلهام جافتني."

الحقائق

الجراثيم صغرية جًدا بحيث ال ميكن رؤيتها.  

مجرد النظر إىل يديك لن يوضح ما إذا كانت 

"متسخة" حًقا أم ال.  لذا تحتاج إىل غسل 

يديك بناًء عىل األنشطة التي تقوم بها كمقدم 

رعاية.

الفوائد التي تعود عليك وعىل العميل من 

غسل اليدين تستحق الدقائق اإلضافية 

القليلة التي يستغرقها. اجعل غسل اليدين 

جزًءا من روتينك املعتاد بحيث تخصص وقتًا 

لذلك تلقائيًا يف جدولك.

استخدم صابونًا وغسوالً مرطبًا ملنع تشقق 

اليدين وجفافهام.

غسل اليدين ينقذ األرواح.
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مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول

يعد استخدام مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول طريقة أخرى لقتل 

الجراثيم املوجودة عىل يديك.  ومع ذلك، إذا كانت يديك متسخة 

بشكل واضح، فال يزال الصابون واملاء هام الخيار األفضل. الستخدام 

مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول بشكل فعال:

استخدم منتج يحتوي عىل %95-60 إيثانول أو كحول   •
أيزوبروبيل؛

ضع كمية كافية يف راحة يدك، مبا يكفي لتغطية جميع األسطح؛  •

افرك اليدين مًعا، بحيث تغطي جميع األسطح مبا يف ذلك راحة   •
اليد وظهر كل يد وبني األصابع؛

افرك يديك حتى يجف الغسول - يجب أن يستغرق ذلك حوايل   •
20 ثانية.

اسأل مرشفك عام إذا كان مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول متاًحا 

ومعتمًدا لالستخدام يف بيئة الرعاية الخاصة بك. تأكد من اتباع سياسة 

 صاحب العمل الخاصة بك بشأن استخدام مطهر اليدين املحتوي

عىل الكحول.

العناية بالبرشة واألظافر

كرثة غسل اليدين والتعقيم ميكن أن يجفف برشتك. لذا استخدم 

املستحرضات والكرميات غري املعطرة للرتطيب. وتأكد من أن مكان 

الرعاية الخاص بك يوافق عىل املستحرضات التي تستخدمها.

ميكن أن تعيش الجراثيم تحت األظافر الطويلة، حتى بعد نظافة 

 اليدين.  حافظ عىل طول أظافرك الطبيعية أقل من ربع بوصة.

وال ترتدي أظافر صناعية عند تقديم العناية الشخصية.

نظافة أيدي العمالء

غالبًا ما تنترش الجراثيم بني العمالء الذين مل تتح لهم الفرصة لغسل 

أيديهم أو الذيم مل يطُلب منهم ذلك. شجع العمالء وحفزهم وساعدهم 

عىل غسل أيديهم متى كان ذلك مناسبًا. 

ارتداء القفازات

توفر القفازات الحامية لك وللعميل. ويساعد االستخدام السليم 

 للقفازات التي تستخدم ملرة واحدة عىل تجنب انتشار الجراثيم

من شخص إىل آخر.

متى تستخدم القفازات

يجب عليك ارتداء القفازات عندما:

تالمس بشكل مبارش الدم أو سوائل الجسم أو األغشية املخاطية؛  •

تتعامل مع األشياء امللوثة بالجراثيم مثل املناديل، واملالبس   •
الداخلية التي تُستعمل ملرة واحدة، أو املالبس املتسخة أو 

البياضات؛ 

تُقدم اإلسعافات األولية؛  •

تالمس عميل لديه جرح مفتوح؛  •

تقوم بتنظيف سوائل الجسم؛  •

تساعد العميل يف استخدام املرحاض أو مهام العناية الشخصية   •
األخرى؛ أو

تُصاب بجرح أو خدش أو تشقق اليدين أو التهاب الجلد، إلخ.  •
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االستخدام السليم للقفازات

القفازات التي تُستخدم ملرة واحدة:

يجب أن تكون مناسبة بشكل جيد وال تكون مرتخية؛  	

يجب أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة، وعادًة ما تكون   •
الالتكس* أو النرتيل أو الفينيل؛

يجب أال تكون ُمقرشة أو متشققة أو متغرية اللون  • 
 أو بها ثقوب أو اهرتاء؛

يجب أن يُتخلص منها بعد كل استخدام؛ و  •

يجب أن يتم تغيريها بني املهام وعندما تتلوث بالجراثيم   	 

)مثل سوائل الجسم(.

 * كثري من األفراد لديهم حساسية من مادة الالتكس.  استخدم
قفازات مصنوعة من مادة غري الالتكس إذا كنت أنت أو العميل 

 مصابني بحساسية الالتكس.  تُزود بعض القفازات مبسحوق ميك

 ن أن يكون مزعًجا لبعض األفراد.  لذا قم بالتغيري إىل قفازات 

ال تحتوي عىل مسحوق إذا كان املسحوق ميثل مشكلة لك أو للعميل.

املهارة: ارتداء القفازات

تعترب القفازات حامية فعالة فقط إذا تم استخدامها بشكل صحيح. 

يتطلب ارتداء القفازات بشكل صحيح اتباع خطوات محددة.

 راجع ارتداء القفازات يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 421 لالطالع عىل اإلجراءات التفصيلية.

 معدات الحامية الشخصية
)PPE(

ميكن أن تساعد معدات الحامية الشخصية يف كرس سلسلة العدوى. 

حيث متنع األقنعة / أجهزة التنفس وأدوات حامية العني السعال 

والعطس والرذاذ من دخول عينيك وأنفك وفمك. وتحافظ األثواب 

 الطبية أو املرايل عىل نظافة مالبسك وبرشتك ملنع انتشار الجراثيم 

عن طريق الخطأ لآلخرين.

يجب عليك ارتداء معدات الوقاية الشخصية عندما يكون هناك احتامل 

للتعرض للدم أو سوائل الجسم من العميل.  وإذا ظهرت عىل العميل 

أعراض أو عدوى مؤكدة، فضع معدات الوقاية الشخصية قبل دخول 

غرفته. ثم تحدث مع مرشفك ملعرفة أي معدات الوقاية الشخصية 

رضورية لكل موقف.

املهارة: خلع القفازات

 خلع القفازات بالطريقة الصحيحة يعني إزالتها والتخلص

منها بأمان دون نرش الجراثيم.

 راجع خلع القفازات يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 421 ملعرفة الخطوات املحددة.
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املهارة: استخدام معدات الحامية الشخصية

 ال تعمل معدات الحامية الشخصية إال إذا ارتديتها وخلعتها

بالطريقة الصحيحة. وهذه املهارات تتطلب املامرسة.

 راجع استخدام معدات الحامية الشخصية يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 421 للحصول عىل الخطوات التفصيلية.

إزالة معدات الوقاية الشخصية الكاملة

 ميكن أن يؤدي خلع معدات الوقاية الشخصية إىل انتشار الجراثيم 

إذا تم القيام به بشكل غري صحيح.  لذا عند خلع معدات الوقاية 

الشخصية الخاصة بك، افرتض أن الجزء الخارجي من جميع معدات 

الوقاية الشخصية ملوث. قم بإزالة كل قطعة من معدات الوقاية 

 الشخصية دون ملس األسطح الخارجية.  إذا تلوثت يديك أثناء إزالة 

 أي قطعة من معدات الوقاية الشخصية، فقم بتنظيف يديك عىل 

الفور قبل املتابعة. إلزالة معدات الحامية الشخصية بأمان، اتبع 

الخطوات التالية:

نزع القفازات والتخلص منها  .1

إزالة الرداء الطبي والتخلص منه  .2

ترك غرفة العميل  .3

تنظيف اليدين  .4

إزالة درع الوجه / النظارات الواقية  .5

إزالة القناع والتخلص منه  .6

تنظيف اليدين  .7

نظافة الجهاز التنفيس وآداب السعال

 مامرسة النظافة التنفسية ملنع انتشار مسببات األمراض

من خالل انتقال الرذاذ:

غط فمك وأنفك مبنديل عند السعال أو العطس.  •

تخلص من املناديل يف أقرب حاوية نفايات.  •

إذا مل يكن لديك منديل ورقي، اسعل أو اعطس   • 
يف أعىل كمك أو كوعك بدالً من يديك.

اغسل يديك أو استخدم مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول.  •

إذا كنت تسعل أو تعطس كثريًا، ففكر يف ارتداء كاممة لحامية اآلخرين.

السالمة من األدوات الحادة

ميكن للحقن واإلبر والشفرات واملشارط واألشياء الحادة األخرى أن 

تثقب جلدك وتعرضك ملسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم.

 خطر اإلصابة بالعدوى منخفض للغاية، لكن يجب أن تعرف

 كيفية التعامل مع األدوات الحادة بشكل صحيح لحامية 

نفسك وحامية اآلخرين.

تعرف عىل احتامالت تعرضك

كن عىل دراية باملكان الذي قد تجد فيه اإلبر أو األدوات الحادة األخرى 

يف مكان عملك. عىل سبيل املثال، إذا كنت تدعم عميالً يأخذ حقن 

األنسولني، فتحقق من وجود إبر قبل التعامل مع أكوام الغسيل.
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أجهزة السالمة من األدوات الحادة

تأيت العديد من األدوات الحادة مع أجهزة أمان مدمجة مثل اإلبر 

 القابلة للسحب أو األغطية البالستيكية أو األغلفة. إذا كان مكان 

 عملك يستخدم هذه العنارص، فاطلب من صاحب العمل أن يوضح 

لك كيفية عملها حتى تتمكن من التعامل معها بأمان.

 تعترب حاوية التخلص من األدوات الحادة أحد أهم عنارص السالمة 

من األدوات الحادة.  وهي عبوات بالستيكية قوية ال ميكن ثقبها بإبرة.  

اسأل صاحب العمل وتأكد من أنك تعرف مكان وجود هذه الحاويات 

يف مكان عملك.

التعامل مع اإلبر بأمان

ستساعد اإلرشادات التالية عىل منع وخز اإلبر العريض.

ال تثني أو تعيد تغطية أو تحاول إزالة اإلبر من املحقنة  	

ال تقص أو تكرس اإلبر  	

ضع األدوات الحادة املستخدمة عىل الفور يف الحاويات املناسبة  	

التقط املحاقن املرتوكة خارج الحاوية

 عندما تجد حقنة مرتوكة خارج الحاوية، احمي نفسك

وتخلص منها بشكل صحيح باتباع الخطوات التالية:

ارتِد قفازات مقاومة للثقب.  .1

ال تلمس املحقنة بيديك.  .2

استخدم كامشة أو ملقط اللتقاط املحقنة.  .3

ضع املحقنة يف حاوية التخلص من األدوات   .4 
الحادة وَضع اإلبرة أوالً.

انزع قفازاتك وتخلص منها يف كيس قاممة بالستيك.   .5

اغسل يديك أو استخدم مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول.   .6

التخلص من حاوية السالمة الخاصة باألدوات الحادة

 يجب التخلص من حاوية السالمة الخاصة باألدوات الحادة عندما 

تكون الحاوية ممتلئة مبقدار ثالث أرباعها.  وال تفرط يف ملء حاوية 

األدوات الحادة.  كل مقاطعة يف والية واشنطن لديها لوائح حول كيفية 

التخلص من حاوية السالمة من األدوات الحادة.  تحقق مع صاحب 

العمل أو إدارة الصحة املحلية إذا مل تكن متأكًدا. 
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تنظيف وتعقيم البيئة املحيطة

نظف وعقم أي سطح ملوث بسوائل الجسم أو الدم عىل الفور. احرص 

دامئًا عىل ارتداء القفازات عند تنظيف األسطح امللوثة. استخدم املناشف 

الورقية للتنظيف. تخلص من املواد امللوثة بشكل صحيح. ثم استخدم 

مطهرًا معتمًدا لقتل أي جراثيم قد تكون بقيت عىل السطح.

 تحتاج العنارص مثل املالءات املستعملة واألطباق املتسخة

 واملالبس البالية وكذلك مناطق مثل غرف النوم والحاممات 

إىل تنظيف وتعقيم روتيني.

إرشادات عامة حول التنظيف والتعقيم:

التنظيف والتعقيم ليسا نفس اليشء. فالتنظيف باملاء والصابون والفرك 

يزيل األوساخ وبعض الجراثيم. أما التعقيم مبحلول التبييض أو محلول 

التنظيف املنزيل التجاري يقتل الجراثيم اإلضافية.

هناك خطوتان لتنظيف وتعقيم أي سطح:

نظف وافرك السطح باملاء والصابون.  .1
عقم املنطقة مبحلول التبييض أو محلول   .2 

   التنظيف املنزيل التجاري.

 اتبع التعليامت املوجودة عىل زجاجة التبييض لتحضري محلول 

 التبييض املخفف.  إذا كانت الزجاجة ال تحتوي عىل تعليامت، 

 ميكنك عمل محلول مبيض عن طريق خلط 5 مالعق كبرية 

)3/1 كوب( من املُبيض لكل جالون من املاء بدرجة حرارة الغرفة.

انظر التعقيم والتطهري باملبيض يف الصفحة 327 والتنظيف والتعقيم 

املنزيل يف الصفحة 234 ملزيد من املعلومات.

إجراءات الغسيل الخاصة

 عىل الرغم من أن خطر التعرض من املالبس املتسخة ضئيل جًدا، 

 ولكن تعامل مع تلك املالبس املتسخة بسوائل الجسم أو الدم 

 عىل أنها ملوثة. من األفضل عدم خلط املالبس املتسخة لعميل 

 ما مع تلك الخاصة بعميل آخر من أجل تقليل انتشار الجراثيم. 

عند التعامل مع املالبس املتسخة:

ارتِد القفازات.  	

ضع العنارص امللوثة يف كيس بالستييك مانع للترسب أو سلة   	

مغطاة حتى تصبح جاهزة للغسيل.

تعامل بأقل قدر ممكن وال تهز األشياء.  	

تجنب حمل األشياء املتسخة عىل مالبسك.  	

اغسل األشياء مبنظف و / أو مبيض وفًقا لتعليامت  	 

الرشكة املصنعة.

احتفظ بالكتان املتسخ والنظيف بشكل منفصل.  	

اغسل يديك بعد االنتهاء.  	

 انظر التنظيف والتعقيم املنزيل يف دليل املوارد يف الصفحة

326 ملزيد من املعلومات حول غسل املالبس.

التخلص السليم من النفايات امللوثة

 يجب التخلص من النفايات امللوثة بأمان. تحدث إىل مرشفك وتأكد

 من معرفتك بكيفية التخلص من النفايات امللوثة بشكل صحيح يف 

مكان عملك.
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تقوية جهاز املناعة
مع تقدمنا يف العمر، تصبح أجهزتنا املناعية أقل فعالية يف مكافحة 

 العدوى. هناك عوامل أيًضا لديها تأثري سلبي عىل جهاز املناعة

ومنها ما ييل. 

سوء التغذية  	

الجفاف  •

الضغط العصبي  •

قلة النوم  •

مرض مزمن أو بعض األدوية  •

ترقق الجلد  •

التدخني أو الكحول  •

ميكن ملا ييل أن يقوي جهاز املناعة.

اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ وتناول السوائل   • 
ومامرسة الرياضة

الحصول عىل قسط وافر من الراحة  •

الحفاظ عىل عادات النظافة الشخصية الجيدة، منها نظافة األسنان  •

تقليل التوتر  •

الحصول عىل اللقاحات   •

زيارة الطبيب بانتظام  •

 اتخاذ خيارات صحية لنفسك وتشجيع العمالء 

عىل فعل اليشء نفسه، ميكن أن يساعد يف منع العدوى. 

اللقاحات والتطعيم

 يجب عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية البقاء عىل اطالع 

 دائم عىل لقاحاتهم. نظرًا ألنك تعمل مبارشة مع العمالء وتتعامل 

مع سوائل الجسم، فمن املرجح أن تصاب مبرض خطري وتنرشه.

 تحقق مع صاحب العمل الخاص بك ملعرفة ما إذا كان هناك 

 أي لقاحات متاحة يف مكان عملك. استرش طبيبك للتأكد من 

 أنك تتلقى التطعيامت حاليًا. شجع عمالئك عىل اتباع توصيات 

التطعيم التي يقدمها الطبيب.

أنواع التطعيامت

الكزاز / الدفترييا / الشاهوق )السعال الدييك( -   • 
كل عرش سنوات أو يف حالة اإلصابة

الحصبة والنكاف والحصبة األملانية - جرعة واحدة إىل جرعتني   •
)مدى الحياة(

لقاحات اإلنفلونزا - جرعة واحدة سنويًا   •

السارس كوفيد-2 )كوفيد-19(  •

لقاح االلتهاب الرئوي - مرة أو مرتني حسب العمر ومنط الحياة  •

التهاب الكبد أ - سلسلة من جرعتني، بفاصل ستة أشهر  •

التهاب الكبد ب - سلسلة من 3 جرعات، يفصل بينها   • 
عادة 0 و1 و6 أشهر

الحامق )جدري املاء( - جرعتان، بفاصل 4 أسابيع   • 
)إذا مل يكن محصًنا(

يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:

 hhs.gov/immunization/who-and-when/index.html

ملزيد من املعلومات حول التطعيامت املويص بها لك.
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نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. 

وضع عالمة عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ماذا يجب أن تفعل إذا ظهرت عىل العميل أعراض العدوى؟  .1

ماذا تعني عبارة "سوايبس )SWIPES("؟  .2

متى يجب أن تغسل يديك؟ اذكر 5 مواقف عىل األقل.  .3

كيف تتعامل مع املالبس أو الفراش امللوث بسوائل الجسم؟  .4

كيف ميكنك تعقيم األسطح؟  .5

اذكر خمس طرق لتقوية جهاز املناعة ضد العدوى؟  .6

ملخص
 ميكن أن تكون األمراض املعدية شديدة الخطورة. هناك عدة طرق ميكن أن يساعد بها مساعدو الرعاية املنزلية يف منع انتشار العدوى. إن معرفة 

 ومراقبة أعراض العدوى الشائعة وغسل اليدين واتباع االحتياطات القياسية واستخدام إجراءات التنظيف والتدبري املنزيل املناسبة، كلها أمور تحافظ 

عىل سالمة العمالء ومقدمي الرعاية.
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الدرس الثاين

 مسببات األمراض 

املنقولة عن طريق الدم
أهداف التعلم

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعدو الرعاية املنزلية مام ييل:

 1.  تحديد مسببات األمراض واألمراض الشائعة التي تنتقل 
عن طريق الدم؛

تذكر كيفية انتقال مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم.  .2

 3.  استخدام االحتياطات القياسية ملنع انتشار األمراض املنقولة 
عن طريق الدم.

 4.  تذكر ما يجب فعله عند التعرض ملسببات األمراض املنقولة 
عن طريق الدم، مبا يف ذلك كيفية اإلبالغ؛

 5.  تذكر كيف يؤثر فريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( 
عىل الجسم.

 6.  التعرف عىل األعراض الشائعة لفريوس نقص املناعة 
البرشية / اإليدز.

7.  تذكر املسائل القانونية واألخالقية املتعلقة بفريوس نقص املناعة 
البرشية، مبا يف ذلك اإلبالغ املطلوب والرسية وعدم التمييز؛ و

 8.  تقدير أهمية القضايا العاطفية ودعم العمالء والعاملني 
يف مجال الرعاية طويلة األمد.

مصطلحات رئيسية

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(: املرحلة األكرث تقدًما من فريوس 

نقص املناعة البرشية عندما يترضر جهاز املناعة بشدة. يصبح الجسم 

عرضة للعديد من أنواع العدوى الخطرية.

مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم: الكائنات الحية الدقيقة 

املعدية يف دم اإلنسان والتي ميكن أن تسبب املرض لإلنسان.

التهاب الكبد )ب، ج(: عدوى فريوسية تصيب الكبد.

فريوس نقص املناعة البرشية )HIV(: فريوس يهاجم جهاز املناعة ومينع 

الجسم من محاربة العدوى. إذا مل يُعالج فريوس نقص املناعة البرشية، 

فقد يسبب اإليدز.

 العدوى االنتهازية: االلتهابات التي تهاجم الجسم بسبب ضعف 

جهاز املناعة لدى الشخص.

الوصم: املواقف السلبية والتمييز ضد الشخص عىل أساس املظهر 

 الجسدي وتشخيص الحالة و / أو املعتقدات التي تسبب اإلحساس 

أو الشعور بالعار.

املنقولة: عملية نقل يشء من شخص أو مكان إىل آخر.

غري قابل لالكتشاف = غري قابل لالنتقال )U=U(: اسرتاتيجية وقائية 

 ضد فريوس نقص املناعة البرشية حيث يؤدي تقليل كمية الفريوس 

يف الدم إىل منع انتقال الفريوس عن طريق الجنس.

 الحمل الفريويس: كمية الفريوس املوجودة يف الدم أو اللعاب 

أو املخاط أو سوائل الجسم األخرى.

ملحة عامة
يتحمل مساعدو الرعاية املنزلية مسؤولية اتباع االحتياطات القياسية 

ومنع انتشار مسببات األمراض واألمراض املنقولة عن طريق الدم.

 يجب أن يفهم مساعدو الرعاية املنزلية القضايا املحيطة بفريوس 

نقص املناعة البرشية / اإليدز، مبا يف ذلك الوصم املحتمل ومعرفة 

املوارد املتاحة.    

  ما هي املشاعر التي تشعر بها حيال األمراض املنقولة 

عم طريق الدم؟  ماذا تأمل أن تتعلم عنها يف هذا الدرس؟
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 مسببات األمراض واألمراض املنقولة 

عن طريق الدم
بصفتك مقدم رعاية، فقد تالمس دم العميل أو سوائل الجسم األخرى. 

ميثل هذا خطرًا ضئيالً للتعرض ملسببات األمراض املنقولة عن طريق 

الدم. بصفتك مقدم رعاية، عليك أن تعرف ما ييل. 

األنواع الشائعة من األمراض املنقولة عن طريق الدم  •

كيف ميكن لألمراض املنقولة عن طريق الدم   • 
أن تنترش وال ميكنها ذلك

كيفية استخدام االحتياطات القياسية لحامية نفسك وعمالئك  •

ماذا تفعل إذا تعرضت للدم أو سوائل الجسم  •

األمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الدم

 األمراض الثالثة األكرث شيوًعا التي تنتقل عن طريق الدم والتي تنجم 

عن مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم هي التهاب الكبد ب 

والتهاب الكبد ج وفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز. كام يحدث 

 مرض الزهري وفريوس غرب النيل نتيجة مسببات األمراض املنقولة 

عن طريق الدم.

التهاب الكبد الوبايئ ب

التهاب الكبد الوبايئ ب هو عدوى فريوسية تصيب الكبد. هو العدوى 

 األكرث شيوًعا ومعدية أكرث من فريوس نقص املناعة البرشية. سيتعاىف 

 ما يقرب من 90٪ من البالغني املصابني بفريوس التهاب الكبد ب. 
 قد ال تظهر أي أعراض عىل بعض األشخاص الذين تعرضوا ملرض 

التهاب الكبد ب.

 تحدث إىل طبيبك حول ما إذا كان يجب أن تحصل عىل هذا اللقاح. 

إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالفعل، فال داعي للتطعيم مرة أخرى.

إذا مل تتمكن من الحصول عىل اللقاح من خالل التأمني الصحي الخاص 

بك، فيجب عىل صاحب العمل تغطية التكلفة. إذا اخرتت رفض 

 التطعيم، فعليك التوقيع عىل إقرار بالرفض.  أما إذا قررت الحًقا 

أنك تريد التطعيم، فيجب عىل صاحب العمل إتاحته لك حينها.

 راجع املوافقة عىل / رفض تناول لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب يف

 دليل املوارد يف الصفحة 330 للحصول عىل مثال لنموذج املوافقة 

عىل تناول لقاح التهاب الكبد ب.

التهاب الكبد الوبايئ )ج(

 التهاب الكبد الوبايئ ج هو أيًضا عدوى فريوسية تصيب الكبد والتي 

قد تسبب التهابًا مزمًنا مع تندب محتمل )تليف الكبد( وتسبب تلًفا 

 دامئًا للكبد. ليس من السهل االتصال بفريوس التهاب الكبد الوبايئ 

ج مثل فريوس التهاب الكبد الوبايئ ب، بيد أنه أكرث عدوى من فريوس 
 نقص املناعة البرشية. يف حني أنه ميكن أن يكون مرًضا قصري املدى 

يف بعض الحاالت، فقد أفادت مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية 
 منها )CDC( أن 75٪ -85٪ من املصابني بفريوس التهاب الكبد الوبايئ 

ج يصابون بعدوى مزمنة. تتمثل الطريقة األكرث فعالية للوقاية يف 

تجنب السلوكيات عالية الخطورة. ال توجد لقاحات متاحة حاليًا ولكن 

هناك العديد من األدوية املتاحة لعالج التهاب الكبد الوبايئ ج املزمن.    

  ميكن أن ينترش كل من التهاب الكبد الوبايئ )ب( 

والتهاب الكبد الوبايئ )ج( من خالل مالمسة الدم الجاف.

 راجع قسم األمراض والحاالت الشائعة ملزيد من املعلومات 

حول التهاب الكبد الوبايئ أ وب وج ود وهـ يف الصفحة 372.

)HIV( فريوس نقص املناعة البرشية

 فريوس نقص املناعة البرشية هو فريوس يرض بالجهاز املناعي 

للشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية. ال يوجد لقاح ضد 

فريوس نقص املناعة البرشية. سنتناول فريوس نقص املناعة البرشية 

مبزيد من التفصيل يف هذا الدرس.
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 كيف تنترش مسببات األمراض املنقولة 

عن طريق الدم يف مكان العمل

تنترش مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم يف ظل ظروف معينة. 

مع ذلك، ال ميكن لجميع أنواع االتصال أن تنرش مسببات األمراض 

املنقولة عن طريق الدم.

 الطرق التي ميكن أن تنترش بها مسببات األمراض املنقولة 

عن طريق الدم:

عصا إبرة أو جرح ثقب آخر  •

مساعدة العميل الذي ينزف  •

تغيري البياضات امللوثة بالدم أو سوائل الجسم األخرى  •

املساعدة عىل تنظيف الدم والقيء والبول والرباز  •
تغيري مالبس أو ضامدة ملوثة بدم يسيل من جرح ما  •

مالمسة الجلد املكسور )املتشقق البكاء أو التهاب الجلد(  •

مالمسة األغشية املخاطية )الفم واألنف والعينني(   •

 راجع االحتياطات القياسية من خالل الوحدة السادسة، الدرس األول.  

ما هي االحتياطات املحددة التي تساعد يف منع انتشار األمراض 

املنقولة عن طريق الدم؟

طرق ال ميكن أن تنترش بها مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم.

توفري الرعاية للعميل املصاب مبرض ينتقل عن طريق الدم   • 
عند استخدام االحتياطات القياسية

مشاركة أواين أو أطباق أو أكواب األكل  •

الحاممات املشرتكة  •

عرب الهواء  •

التعانق  •

املصافحة أو اإلمساك باليدين  • التعرض لألمراض املنقولة عن طريق الدم

يف أي وقت يتالمس فيه الشخص بشكل مبارش مع الدم أو سوائل الجسم األخرى، يكون هناك خطر التعرض ملسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم. 

يجب أن يعرف مساعدو الرعاية املنزلية ما يجب عليهم فعله عىل الفور إذا تعرضوا.

نوع التعرض

تتناثر/تتلطخ عيناك بالدم أو سوائل الجسم.

 دخول الدم أو أي سوائل من الجسم 

إىل فمك.

كلتا العينني والفم مكشوفان.

عصا إبرة أو جرح ثقب. 

 أي عضة أو خدش أو تشقق قد يكون 

تعرض للدم أو سوائل الجسم.

ماذا أفعل

اغسلها فوًرا باملاء ملدة خمس دقائق عىل األقل. اشطفها تحت املاء الجاري النظيف.

 اشطف فمك مبزيج 50/50 من بريوكسيد الهيدروجني واملاء. ثم اشطف باملاء العادي. 

احصل عىل رعاية طبية ملزيد من اإلجراءات.

اشطفهام فوًرا عىل النحو املويص به أعاله واحصل عىل رعاية طبية ملزيد من اإلجراءات.

اغسل الجرح جيًدا باملاء والصابون أو اسكب كمية صغرية من بريوكسيد الهيدروجني عىل الجرح. 

احصل عىل رعاية طبية.

اغسل املنطقة جيًدا باملاء والصابون أو اسكب كمية صغرية من بريوكسيد الهيدروجني عىل الجرح.

قم بتغطية الجرح بضامدة معقمة. احصل عىل رعاية طبية ملزيد من اإلجراءات.
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 سيكون لدى مكان الرعاية الخاص بك إجراءات محددة للتعرض 

 .)OPIM( للدم أو غريها من املواد التي يحتمل أن تكون معدية 

 تحدث مع صاحب العمل أو مرشفك حول ما يجب عليك فعله 

إذا تعرضت للخطر.

إذا تعرضت لإلصابة، يتعني عىل صاحب العمل حينها أن يقدم لك لقاح 

التهاب الكبد ب ويدفع تكاليف عالجك الطبية ويحتفظ بسجالت طبية 

رسية ويقدم لك فحًصا طبيًا بعد التعرض.

ميكنك أيًضا طلب اختبار فريوس نقص املناعة البرشية للفرد املصدر. 

إذا كان الشخص املصدر ال يرغب يف الخضوع لالختبار، فيمكن طلب 

املساعدة من مسؤول الصحة املحيل، رشيطة أن:

يُقدم الطلب يف غضون سبعة أيام من التعرض؛  •

يقرر مسؤول الصحة حدوث “تعرض كبري”.  • 
 بيد أنه قد يقرر أن االختبار غري رضوري؛ و

يحدث تعرض كبري أثناء العمل.  •

راجع مخاطر ما بعد التعرض يف دليل املوارد يف الصفحة 331 للحصول 

عىل مزيد من املعلومات حول املخاطر واملتابعة واإلبالغ عن التعرض.

فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز
 فريوس نقص املناعة البرشية هو فريوس يهاجم جهاز املناعة 

يف الجسم. إذا مل يتلق الشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية 

العالج، فيمكن أن يصاب باإليدز )متالزمة نقص املناعة املكتسب(.  

عادًة ما يتطور فريوس نقص املناعة البرشية غري املعالج من خالل 

املراحل الثالث التالية:

عدوى فريوس نقص املناعة البرشية الحادة  .1

عدوى فريوس نقص املناعة البرشية املزمنة  .2

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(  .3

أعراض فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز

قد تشمل األعراض املبكرة لفريوس نقص املناعة البرشية التعب والحمى 

واإلسهال وتضخم الغدد الليمفاوية وفقدان الشهية أو التعرق اللييل.

ميكن لألشخاص املصابني بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية غري 

 املعالجة أن يصابوا بالعديد من املشكالت الصحية املختلفة. تشمل 

هذه االلتهاب الرئوي الحاد وعدة أشكال من الرسطان وتلف الدماغ 

والجهاز العصبي وفقدان الوزن الشديد.

كيف ينترش فريوس نقص املناعة البرشية

ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية عندما يدخل الدم أو السائل املنوي 

أو السوائل املهبلية و / أو حليب الثدي املصاب إىل الجسم من خالل 

األغشية املخاطية للرشج أو املهبل أو القضيب )اإلحليل( أو الفم أو من 

خالل الجروح أو القروح أو السحجات عىل الجلد. توجد أعىل الرتكيزات 

لفريوس نقص املناعة البرشية يف الدم والسائل املنوي والسوائل املهبلية 

ولنب الثدي. 

ميكن ألي شخص لديه حمل فريويس ميكن اكتشافه أن ينقل الفريوس. 

 تعني اإلصابة أن الفريوس موجود بداخل جسمك وسيظل موجوًدا 

 لبقية حياتك. ميكنك نقل فريوس نقص املناعة البرشية إىل اآلخرين 

 إذا كان لديك حمل فريويس ميكن اكتشافه وانخرطت يف سلوكيات 

ميكن أن تنقل فريوس نقص املناعة البرشية، مثل ما ييل.

مامرسة الجنس املهبيل أو الرشجي أو الفموي غري املحمي   • 
 مع شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية. الجنس 

غري املحمي هو الجامع الجنيس دون استخدام الواقي الذكري 

بشكل ثابت أو صحيح.

استخدام أو تعليق إبرة أو حقنة استخدمها شخص مصاب،   •  
مبا يف ذلك إبر الوشم أو الحرب وإبر ثقب الجسم.
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مشاركة أدوات املخدرات. األدوات التي تحمل إمكانية   • 
االنتقال هي إبرة الحقن و / أو “املوقد” و / أو القطن و / أو ماء 

الشطف. قد تؤدي مشاركة هذه العنارص )تسمى أحيانًا “أعامل”( 

إىل نرش الفريوس. كام أن مشاركة األعامل لديها القدرة عىل نقل 

التهاب الكبد الوبايئ ج.

االنتقال للمواليد. ميكن للنساء املصابات بعدوى فريوس نقص   •
املناعة البرشية التي ميكن اكتشافها نقل الفريوس إىل أطفالهن 

أثناء الحمل أو الوالدة.

الرضاعة الطبيعية. ميكن للفريوس أن ينتقل من األمهات   • 
إىل أطفالهن من خالل لنب األم.

تلقي الدم. تم القضاء عىل خطر العدوى من خالل عمليات نقل   •
الدم تقريبًا منذ عام 1985 عندما أصبح الفحص الدقيق والواسع 

النطاق واختبار إمدادات الدم بحثًا عن دليل عىل فريوس نقص 

املناعة البرشية مامرسة معتادة. 

 ال ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية عن طريق اللعاب أو الدموع 

أو العرق. ال ميكنك اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية عن طريق 

 العناق أو املصافحة أو مشاركة املراحيض أو التقبيل بفم مغلق 

 أو األنشطة الجنسية التي ال تنطوي عىل تبادل سوائل الجسم 

أو عن طريق الهواء.

كيف يؤثر فريوس نقص املناعة البرشية عىل الجسم

مبجرد تعرض الشخص لفريوس نقص املناعة البرشية، يدخل الفريوس 

إىل الدم ويلتصق ببعض خاليا الدم البيضاء، تسمى الخاليا التائية. التي 

يتمثل دورها يف إرسال إشارات إىل الخاليا األخرى إلنتاج أجسام مضادة 

ملحاربة مسببات األمراض. إن إنتاج األجسام املضادة هو وظيفة بالغة 

األهمية لجهاز املناعة لدينا.

مع ارتباط فريوس نقص املناعة البرشية بالخاليا التائية، تصبح األجسام 

املضادة املنتجة ملحاربة الفريوس غري قادرة عىل القيام بذلك. مع مرور 

الوقت، يدمر الفريوس الخاليا التائية والجهاز املناعي للجسم. يجعل 

هذا التلف الشخص عرضة لإلصابة بالعدوى االنتهازية والرسطان 

واألمراض األخرى التي تهدد الحياة. 

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(

 جميع األشخاص الذين جرى تشخيص إصابتهم باإليدز مصابون 

بفريوس نقص املناعة البرشية ولكن ليس كل املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية لديهم تشخيص اإليدز. الذي يبدأ عندما يكون لدى 

الشخص املصاب بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية عدد خاليا تائية 

أقل من 200. أو قد يكون مصابًا بواحدة من العديد من أنواع العدوى 

االنتهازية والرسطانات التي ميكن أن تحدث يف وجود عدوى الفريوس. 

مبجرد تشخيص اإليدز، فإنه ال يتغري مرة أخرى إىل فريوس نقص املناعة 

البرشية إذا عاد عدد الخاليا التائية لدى الشخص إىل أكرث من 200. 

 ميكن أن يؤخر العالج الطبي ظهور اإليدز. بدون تلقي العالج، 

 يكون لدى الشخص متوسط عرش سنوات بني وقت اإلصابة 

األولية بفريوس نقص املناعة البرشية وبدء أعراض اإليدز.

للبقاء بصحة جيدة ألطول فرتة ممكنة، من املهم أن يعرف الشخص 

 حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وأن يحصل عىل العالج 

يف أقرب وقت ممكن. حيث سيسمح االكتشاف املبكر للشخص املصاب 

بفريوس نقص املناعة البرشية بالحصول عىل العالج الالزم للعناية بجهاز 

املناعة بشكل أفضل. يوفر العالج املناسب نفس متوسط العمر املتوقع 

للشخص غري املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية. 
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األمراض املرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز

عادة ما تشكل العدوى االنتهازية تهديًدا ضئيالً أو معدوًما لألشخاص 

الذين يتمتعون أجهزة مناعية صحية. أما بالنسبة لألشخاص الذين 

 ُشخصت إصابتهم بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، فقد 

تسبب هذه العدوى واحًدا أو أكرث من األمراض التالية:

االلتهاب الرئوي الفطري )املتكيسة الرئوية الجؤجؤية(: التهاب   •
رئوي حاد يتسم بسعال جاف وضيق يف التنفس.

ساركوما كابوزي: رسطان الجلد الذي يسبب آفات بارزة وبنية   • 
/ أرجوانية عىل الوجه أو اليدين أو مناطق أخرى.

التوكسوبالزما )املقوسة الغوندية(: مرض يغزو األنسجة وقد يُلحق   •
رضًرا خطريًا بالجهاز العصبي املركزي وقد تشمل األعراض الشائعة 

الحمى والصداع واالرتباك و / أو النوبات.

املكورات الخفية: مرض يسببه فطر يتسم بآفات أو خراجات   • 
يف الرئتني أو األنسجة أو املفاصل أو الدماغ.

الكريبتوسبوريديوم )داء خفيات األبواغ(: عدوى معوية ناتجة   • 
 عن طفييل ينتقل عن طريق املاء يسبب اإلسهال الشديد 

والجفاف والضعف.

داء املبيضات: عدوى تسببها فطريات تتسم بطبقة غشائية   • 
بيضاء للفم أو املريء أو املهبل أو الرئتني.

مركب املتفطرات الطريية )MAC(:  عدوى يف الجهاز الهضمي   •
ميكن أن تنترش برسعة إىل الكبد والغدد الليمفاوية ونخاع العظام. 

يسبب الضعف وآالم البطن والحمى والهزال )فقدان 10٪ أو أكرث 

من وزن الجسم خالل 30 يوم(. 

الخرف املرتبط بفريوس نقص املناعة البرشية: أرضار خفيفة   •
إىل شديدة تلحق بالدماغ والجهاز العصبي املركزي مام يسبب 

االرتباك وفقدان الذاكرة ومشكالت التحكم يف الحركة وتقلب 

املزاج وضعف الرتكيز وتغريات الشخصية. 

الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية

هناك العديد من األدوات املتاحة للوقاية من فريوس نقص املناعة 

البرشية. تحدث إىل عمالئك حول اسرتاتيجيات الوقاية من اإلصابة 

 بالفريوس. هناك بعض أقوى األدوات التي ميكن أن متنع انتقال 

الفريوس وهي:

اختيار األنشطة الجنسية التي ال تنطوي عىل مالمسة سوائل   •
الجسم )السائل املنوي أو السائل املهبيل أو الدم(.

استخدام الواقي الذكري - فهو فعال للغاية يف الوقاية من فريوس   •
.)STDs( نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا

تناول العالج الوقايئ االحرتازي املسبق )الوقاية قبل التعرض( -   •
دواء يتناوله األشخاص املعرضون لخطر اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية للوقاية من الفريوس. يجب أن تؤخذ عىل النحو 

املنصوص عليه. 

قرر عدم مامرسة الجنس )االمتناع(. عدم مامرسة الجنس مينع   •
اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًا والحمل.

اخضع للفحص والعالج من األمراض األخرى املنقولة جنسيًا -   •
فاألشخاص الذين يعانون من األمراض األخرى املنقولة جنسيًا هم 

أكرث عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. ميكن أن يؤدي 

إجراء االختبار والعالج من األمراض األخرى املنقولة جنسيًا إىل 

تقليل فرصة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. 

عالج فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز
ال يوجد عالج لفريوس نقص املناعة البرشية، لكنه قابل للعالج. ففي 

الواقع، يستطيع معظم األشخاص تناول دواء بسيط مرة واحدة يوميًا 

لعالج فريوس نقص املناعة البرشية لديهم. حيث يقلل العالج املضاد 

لفريوسات النسخ العكيس )ART( من كمية فريوس نقص املناعة البرشية 

يف الدم. ميكن أن يؤدي العالج إىل انخفاض الحمل الفريويس لدرجة أنه 

يشري إىل “الحمل الفريويس غري القابل للكشف”.

 عندما يصل األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية إىل حمل 
فريويس غري قابل لالكتشاف ويحافظون عليه، ال ميكنهم نقل الفريوس 

جنسيًا لآلخرين. يسمى هذا التطور يف العالج )غري قابل لالكتشاف = غري 

قابل لالنتقال( )“U = U”( وهي إسرتاتيجية “العالج باعتباره الوقاية”.
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)U = U( غري قابل لالكتشاف يساوي غري قابل لالنتقال

يعني مفهوم غري قابل لالكتشاف يساوي غري قابل لالنتقال أن األشخاص 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية الذين يحققون ويحافظون عىل 

حمل فريويس ال ميكن اكتشافه ال ميكنهم نقل الفريوس جنسيًا لآلخرين. 

كام يعتمد نجاحه باعتباره طريقة للوقاية من فريوس نقص املناعة 

البرشية عىل تحقيق والحفاظ عىل حمل فريويس غري قابلة لالكتشاف 

عن طريق تناول العالج املضاد لفريوسات النسخ العكيس يوميًا عىل 

النحو املوصوف. بصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، ميكنك دعم عميل 

مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية من خالل مساعدته عىل تناول 

أدويته عىل النحو املوصوف.

اختبار فريوس نقص املناعة البرشية

قد يحتاج أي شخص تعرض لدم أو سوائل جسم شخص آخر إىل اختبار 

فريوس نقص املناعة البرشية. إذا كنت تعمل يف منشأة سكنية، فاتبع 

بروتوكول مكان العمل. إذا كان صاحب العمل هو العميل، فاتصل 

بطبيبك ملناقشة الحاجة إىل االختبار. 

فرتة نافذة االختبار

ال يوجد اختبار لفريوس نقص املناعة البرشية ميكنه اكتشاف الفريوس 

مبارشة بعد اإلصابة. إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفريوس نقص املناعة 

البرشية خالل الـ 72 ساعة املاضية، فتحدث عىل الفور إىل مقدم 

الرعاية الصحية الخاص بك حول العالج الوقايئ بعد التعرض للفريوس.

يُطلق عىل الوقت بني تعرض الشخص لفريوس نقص املناعة البرشية 

ووقت تأكيد االختبار ما إذا كان مصابًا بالفريوس فرتة نافذة االختبار. 

التي تختلف من شخص آلخر وتعتمد عىل نوع االختبار املستخدم 

للكشف عن الفريوس. ميكن أن تصل مدتها إىل 10 أيام أو حتى 3 

أشهر.  اسأل مقدم الرعاية الصحية أو مستشار االختبار عن الفرتة 

الزمنية لالختبار الذي تجريه.

الخضوع لالختبار

 وفًقا ملراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC(، يجب أن 

يُخترب نقص املناعة البرشية يف أقرب وقت ممكن بعد التعرض للحصول 

عىل الحالة األساسية. ستحتاج إىل إعادة االختبارات خالل األشهر 

العديدة القادمة. ناقش مع طبيبك أو موظفي اختباراتك األولية حول 

ما يناسب حالتك. يجب أن تعطي موافقة مسبقة شفهية أو كتابية 

الختبار فريوس نقص املناعة البرشية. بجانب توثيقها.

 ميكن لألشخاص اختبار فريوس نقص املناعة البرشية يف املنزل أو 

 يف أقسام الصحة العامة أو من خالل مقدم الرعاية الطبية أو يف 

 تنظيم األرسة أو مراكز الصحة املجتمعية. حيث يتضمن االختبار 

عادًة سحب كمية صغرية من الدم أو إعطاء عينة من اللعاب أو البول.

االختبار الرسي أو املجهول

ميكن أن يكون االختبار إما رسيًا أو مجهوالً. يعني االختبار الرسي أن 

نتائج االختبار تظل رسية. تُقدم نتائجه فقط إىل الشخص الذي يخضع 

لالختبار وعامل الرعاية الصحية الذي يقدم الرعاية الطبية و / أو 

مستشار االختبار. 

 من خالل االختبار الرسي، يعطي الشخص اسمه الحقيقي. يجب 

عىل مقدمي الرعاية الصحية تقديم تقرير رسي لنتائج اختبار فريوس 

نقص املناعة البرشية اإليجابية إىل مسؤويل الصحة العامة املحليني.

 يعني االختبار املجهول أن العيادة ال تحتفظ بسجل السم الشخص. 

كام يستخدمون فقط رمزًا ملعالجة السجالت وعينات الدم. ال ميكن 

استخدام االختبار املجهول يف حاالت التعرض للمهنة.
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تقديم املشورة

االستشارة الوقائية قبل االختبار مطلوبة فقط لألشخاص املعرضني لخطر 

متزايد لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية أو ألولئك الذين يطلبونها. 

تستند موضوعات االستشارة إىل توصيات من مراكز مكافحة األمراض 

والوقاية منها، مبا يف ذلك تقييم مخاطر اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية أو نقله، واملساعدة يف تحديد أهداف تغيري السلوك 

واسرتاتيجيات الحد من املخاطر، وتقديم اإلحاالت.

يجب تقديم استشارات الوقاية بعد االختبار. يجب تقديم املشورة 

لألشخاص الذين ثبتت إصابتهم فقط. ويف هذه الحالة، تتم إحالة 

الشخص إىل إدارة الصحة املحلية أو أي منظمة مجتمعية أخرى تقدم 

هذه الخدمة. 

متطلبات تقديم التقارير

يجب عىل مقدمي الرعاية الصحية اإلبالغ عن حاالت فريوس نقص 

املناعة البرشية واإليدز للسلطات الصحية املحلية يف غضون ثالثة أيام 

عمل من التشخيص. 

ال يتم اإلبالغ عن النتائج اإليجابية التي تم الحصول عليها من خالل 

االختبارات مجهولة املصدر. ومع ذلك، عندما يتم فحص مرىض مصابني 

بفريوس نقص املناعة البرشية للحصول عىل رعاية صحية أو إجراء 

االختبارات، يجب عىل مقدم الرعاية الصحية واملختربات اإلبالغ عن 

الحالة. يتطلب القانون الفيدرايل أيًضا أن تتخذ الدول إجراءات تتطلب 

بذل “جهود حسنة النية” إلخطار جميع أزواج األشخاص املصابني 

بفريوس نقص املناعة البرشية. 

قانون مكافحة التمييز )القانون املنقح لواشنطن 

الفصل 49.60(

تعد عدوى فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز من الحاالت الطبية 

 التي تعترب إعاقات مبوجب قانون والية واشنطن ملكافحة التمييز، 

الفصل 49.60 من القانون املنقح لواشنطن والقانون الفيدرايل 

لألمريكيني ذوي اإلعاقة.

هذا يعني أنه من غري القانوين التمييز ضد شخص مصاب أو يُعتقد أنه 

مصاب باإليدز أو مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية. ويغطي القانون 

املجاالت التالية:

التوظيف  •

تأجري أو رشاء أو بيع شقة أو منزل أو عقار  •

أماكن اإلقامة العامة )املطاعم واملسارح، إلخ(.  •

الرعاية الصحية والخدمات القانونية وإصالحات املنزل والخدمات   •
الشخصية األخرى املتاحة لعامة الناس الذين يتقدمون بطلب 

للحصول عىل قرض أو بطاقة ائتامن أو أي معاملة ائتامنية أخرى

معامالت تأمني معينة  •

انظر فريوس نقص املناعة البرشية وحامية العاملة يف دليل املوارد يف 

الصفحة 332 ملزيد من املعلومات. 

العيش مع فريوس نقص املناعة البرشية

يف عام 2020، كان 50% من جميع األمريكيني املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية تزيد أعامرهم عن 50 عاًما. ومن املرجح أن تنمو هذه 

املجموعة بشكل ملحوظ. فأثناء التعايش مع فريوس نقص املناعة 

البرشية، قد يعاين بعض األشخاص من فقدان ما ييل.

القوة والقدرات البدنية  •

القدرات العقلية  •

الدخل واملدخرات  •

التأمني الصحي  •

السكن واملمتلكات الشخصية، مبا يف ذلك الحيوانات األليفة  •

الدعم العاطفي من األرسة واألصدقاء وزمالء العمل واملؤسسات   •
الدينية واالجتامعية

وظائف العمل  •

االستقالل والخصوصية  •

جهات التواصل / األدوار االجتامعية  •

احرتام الذات  •

األصدقاء، الذين قد ميوتون بسبب فريوس نقص   • 
املناعة البرشية / اإليدز
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الدعم النفيس واالجتامعي

ميكن أن تسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ضائقة ألولئك 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية وملن يعتنون بهم. حيث ميكن 

أن يقلل الضعف الجسدي واألمل من قدرة الشخص عىل االستمتاع 

باألنشطة اليومية العادية. وقد يصبح بعض األشخاص املصابني بفريوس 

نقص املناعة البرشية / اإليدز معزولني اجتامعيًا، مام قد يؤدي إىل 

الشعور بالوحدة ومشكالت الصحة العقلية األخرى، مبا يف ذلك االكتئاب 

واألفكار االنتحارية.

قد تتضمن بعض املشاعر الشائعة لألشخاص املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية / اإليدز ما ييل.

الخسارة واليأس - الحياة كام عرفوها قد ولت إىل األبد  •

عدم اإلميان وفقدان الحس وعدم القدرة عىل مواجهة الحقائق  •

الخوف من “املجهول” واملساعدات النامية  •

الرفض من قبل العائلة واألصدقاء وزمالء العمل  •

الشعور بالذنب تجاه املرض أو السلوكيات السابقة أو احتامل   •
انتقاله لآلخرين

الحزن واليأس والعجز واالنسحاب والعزلة  •

الغضب من املرض، الحتامل حدوث املوت املؤمل املنعزل،   • 
والتمييز الذي يصاحب املرض عادة، وعدم وجود عالج فعال 

وبأسعار معقولة

غالبًا ما يكون لدى مقدم الرعاية مشاعر مامثلة للشخص املصاب 

بفريوس نقص املناعة البرشية. وقد يواجه مقدمو الرعاية نفس العزلة 

التي يتعرض لها الشخص املصاب بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية. 

لكن ميكن أن يكون العثور عىل نظام دعم، مبا يف ذلك مستشار مؤهل، 

عىل نفس القدر من األهمية ملقدم الرعاية كام للشخص املصاب 

بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز. وميكن أن يكون الدعم من زمالء 

العمل مهاًم بشكل خاص.

هناك أيًضا العديد من املنظامت يف جميع أنحاء واشنطن تقدم خدمات 

إدارة الحاالت، مبا يف ذلك دعم اإلسكان والنقل والغذاء والربط بربنامج 

واشنطن للمساعدة الدوائية )ADAP(. ولدى وزارة الصحة بوالية 

واشنطن قامئة مبقدمي الخدمات القادرين عىل مساعدة العمالء 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية من خالل خدمات إدارة الحالة:

doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/
HIV/ClientServices/CaseManagement

راجع مخاطر ما بعد التعرض يف الصفحة 331 يف دليل املوارد لجهات 

اتصال إضافية يف منطقتك املحلية.

وصمه العار

 قد يواجه األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية / 

 اإليدز مواقف سلبية ومتييزًا. وميكن أن يتسبب ذلك يف رضر 

للشخص ومنعه من تلقي الرعاية والدعم الذي يحتاجه.

 تعامل دامئًا مع األفراد باحرتام وكرامة بغض النظر عن إصابتهم 

 بفريوس نقص املناعة البرشية. وحافظ عىل رسية العميل وعدم 

 مناقشة حالة فريوس نقص املناعة البرشية الخاصة به مع اآلخرين 

ما مل يكن ذلك رضوريًا لرعايتهم.    

بخالف حامية خصوصيتهم، ما الذي ميكنك فعله للمساعدة يف 

وقف وصمة العار ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية / اإليدز؟
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نقطة فحص

حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

كيف ميكن أن تنتقل مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم من شخص إىل آخر؟ ضع قامئة بثالث طرق عىل األقل.  .1

اذكر نوعان من التالمس الجسدي الذي ال ميكن أن ينرش مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم؟  .2

ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لسوائل الجسم يف عينيك وفمك؟  .3

ما هو الفرق بني فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز؟  .4

هل ميكن رفض رعاية العميل إذا كان مصابًا بفريوس نقص املناعة البرشية؟  .5

ملاذا من املهم الحفاظ عىل رسية حالة العميل املُصاب بفريوس نقص املناعة البرشية؟  .6

ملخص

تُعد فريوسات التهاب الكبد ب وج وفريوس نقص املناعة البرشية من أكرث مسببات األمراض التي تنتقل عن طريق الدم شيوًعا. وميكن ملساعدي الرعاية 

املنزلية تقليل مخاطر التعرض لهم من خالل اتباع االحتياطات القياسية. إذا تعرض أحد مساعدي الرعاية املنزلية لسوائل الجسم أو غريها من املواد التي 

يحتمل أن تكون معدية، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات فورية، واتباع سياسة اإلبالغ يف أماكن الرعاية الخاصة بهم، وطلب املشورة من مقدم الرعاية الطبية 

الخاص بهم.    

 قد يواجه األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز العديد من التحديات. ويجب أن يكون مساعدو الرعاية املنزلية عىل دراية بهذه 

القضايا، مبا يف ذلك وصمة العار والتمييز، وأن يعاملوا دامئًا كل شخص يدعمونه بكرامة واحرتام.
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مراجعة الوحدة
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

تنترش معظم األمراض املعدية عن طريق الهواء.  .1

  خطأ   صحيح  	

ميكن أن ينترش فريوس نقص املناعة البرشية عن طريق:   .2

أ. إمساك اليدين أو العناق.

ب. مامرسة الجنس غري املحمي.

ج. مشاركة األواين أو أكواب الرشب.

لقتل الجراثيم عىل األسطح بشكل فعال، يجب عليك:   .3

أ. التنظيف باملاء والصابون فقط. 

ب. التطهري ثم التنظيف باملاء والصابون.

ج. التنظيف باملاء والصابون ثم التطهري.

استخدم االحتياطات القياسية فقط إذا كنت تعتقد أن العميل يعاين   .4
من مرض ينتقل عن طريق الدم.

  خطأ   صحيح  	

من الرضوري فقط غسل يداك إذا بدتا متسختان.  .5

  خطأ   صحيح  	

بعض األشخاص املصابني بعدوى ليس لديهم أعراض.  .6

  خطأ   صحيح  	

مهمة مقدم الرعاية هي كرس سلسلة العدوى:   .7

أ. يف أي وقت ويف أي مكان يستطيع.

ب. عندما يكون جزًءا من خطة الرعاية.

ج. عندما يكون لديك وقت إضايف.

أهم يشء ميكنك القيام به للسيطرة عىل العدوى هو:      .8

أ. تغطية الفم. 

ب. غسل اليدين. 

ج. الحصول عىل لقاح األنفلونزا.

هناك قوانني تحمي الشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية /   .9
اإليدز من التمييز.

  خطأ   صحيح  	

10. ميكن أن تنترش مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم عن 
طريق: 

أ. مشاركة االستحامم 

ب. السعال أو العطس 

ج. تنظيف الدم

11. اليشء الوحيد الذي يجب عليك ألجله ارتداء القفازات التي 
تستخدم ملرة واحدة هو تنظيف الدم أو سوائل الجسم.

  خطأ   صحيح  	

12. عند تنظيف الدم من أي سطح، ارتِد القفازات دامئًا.

  خطأ   صحيح  	

13. نتائج اختبار فريوس نقص املناعة البرشية: 

أ. يجب أن يبقى رسيًا 

ب. يجب أن يُعطى لصاحب العمل الخاص بك 

ج. مُيكن أن يُتاح عىل االنرتنت

)A( 1. خطأ، 2. ب، 3. ج، 4. خطأ، 5. خطأ، 6. صحيح، 7. أ، 8. ب، 9. صحيح، 10. ج، 11. خطأ، 12. صحيح، 13. ا
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هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية أفضل املامرسات وميكانيكا الجسم املناسبة ألداء مهام العناية الشخصية املتعلقة بالحركة والوقاية من السقوط.

الدرس األول: املساعدة بأمان يف امليش والتنقالت

الدرس الثاين: حاالت السقوط والوقاية منها
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الدرس األول

املساعدة بأمان يف امليش والتنقالت

أهداف التعلم

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

استخدام ميكانيكا الجسم املناسبة أثناء أداء املهام عىل النحو   .1
املبني يف خطة الخدمة؛ و

رشح جميع الخطوات املهمة، مبا يف ذلك استخدام األجهزة   .2
املساعدة ومامرسات الرعاية العامة، ليستطيع بشكل آمن:

أ. مساعدة العميل عىل امليش؛ و

ب. نقل العميل من الرسير إىل الكريس متحرك.

مصطلحات رئيسية

األجهزة املساعدة: املعدات التي تساعد الشخص عىل أداء مهمة ما 

والحفاظ عىل استقالليته أو استعادتها. تشمل األمثلة عىل سبيل املثال 

ال الحرص الكريس املتحرك واملشاية والعصا ومقعد املرحاض املرتفع 

وكريس االستحامم.

ميكانيكا الجسم: الطريقة التي نتحرك بها خالل األنشطة اليومية. 

واستخدام تقنيات ميكانيكا الجسم املناسبة مينع إصابة الشخص أو 

اآلخرين عند رفع أو تحريك األشياء.

عنارص التمكني: األجهزة التي يستخدمها العميل للحفاظ عىل 

 استقالليته / أي يشء يساعد العميل عىل تناول األدوية الخاصة به 

)عىل سبيل املثال، فنجان، ملعقة(.

املصعد امليكانييك: جهاز ميكانييك يستخدمه مقدمو الرعاية لنقل 

 العمالء بني أرسّتهم وكراسيهم ومواقع أخرى. تُستخدم املصاعد 

عندما تكون حركة العميل محدودة.

التنقل: القدرة عىل التحرك من مكان إىل آخر أو من سطح إىل سطح.

التموضع: كيف يتم وضع العميل بشكل مناسب عند الجلوس أو 

االستلقاء.

 النقل: نقل العميل من مكان إىل آخر؛ عىل سبيل املثال من 

رسير إىل كريس متحرك.

حزام النقل / حزام امليش: حزام يتم ارتداؤه حول خرص العميل 

للمساعدة يف النقل وامليش.

لوحة النقل: لوحة مسطحة متكن العميل من االنزالق من سطح 

مستوى إىل آخر، وتسمى أيًضا لوحة االنزالق.

ملحة عامة
إن مساعدة العميل يف التنقل أمر أسايس لدعم استقالليته وجودة 

حياته. مهام العناية الشخصية املتعلقة بالتنقل تتطلب جهًدا بدنيًا.

يستخدم مساعدو الرعاية املنزلية ميكانيكا الجسم املناسبة واألجهزة 

املساعدة عند أداء مهام الرعاية الشخصية التي تتضمن مساعدة 

 العميل عىل التحرك وذلك بهدف منع إصابة العمالء ومساعدو الر

عاية املنزلية

ما هي التحديات التي قد يواجهها مقدم الرعاية عند مساعدة 

العميل عىل التحرك؟

سابعة
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دعم التنقل
التنقل هو جزء أسايس من استقاللية الشخص. حيث تتطلب املشاركة يف 

األنشطة الهادفة، والحصول عىل الطعام، واستخدام املرحاض، القدرة عىل 

الحركة. وميكن أن تساهم العديد من العوامل يف تقييد حرية التنقل، مبا 

يف ذلك ما ييل.

الحاالت املوجودة عند الوالدة  •

املرض  •

قلة مامرسة الرياضة / الحركة بشكل منتظم  •

اإلصابة الجسدية  •

األدوية  •

 ميكن أيًضا تقليل التنقل بسبب التغيريات املرتبطة بالعمر يف 

األجهزة التالية.

البرص  •

السمع  •

حاسة اللمس  •

الكتلة العضلية  •

الجهاز العصبي  •

 ميكن أن يكون للحركة املحدودة آثار جسدية وعقلية وعاطفية، مبا 

يف ذلك ما ييل.

إصابات الضغط  •

املشاكل يف املسالك البولية )سلس البول أو احتباس البول(  •

اإلمساك  •

زيادة الضغط عىل القلب  •

ضعف العضالت  •

الشعور بالعجز  •

الكتئاب  •

القلق  •

إن تشجيع العميل عىل البقاء متحركًا يؤثر بشكل كبري عىل صحته 

الجسدية والعاطفية.

ميكانيكا الجسم
 رمبا يتضمن عملك كمقدم رعاية مساعدة العمالء بانتظام عىل 

التحرك. إن مساعدة العميل عىل التحرك تتطلب مجهوًدا بدنيًا وميكن 

أن يتسبب يف إصابة خطرية. ستساعدك ميكانيكا وتقنيات الجسم 

املناسبة عىل حامية ظهرك ورقبتك وكتفيك وركبتيك ومعصميك.

قّيم الوضع

قبل مساعدة العميل عىل التحرك، تأكد من أنه ميكنك إجراء النقل 

بأمان. ضع يف اعتبارك مقدار الوزن الذي يجب أن تحمله وإىل أي مدى 

تريد أن تذهب. خطط الستخدام أي أجهزة مساعدة متوفرة. وتأكد من 

أنه ميكنك تنفيذ النقل بأمان وبدون إجهاد أو إصابة. إذا أمكن، اطلب 

من شخص آخر املساعدة عند الرضورة. تذكر أن تتواصل مع العميل 

بشأن ما تفعله وتفهُّم ما يفضله.

قدم قاعدة دعم جيدة

 قبل دعم أي وزن، تأكد من أن جسمك ثابت يف وضع قوي. افرد 

قدميك مبسافة عرض الكتفني وضع قدًما واحدة أمام األخرى قليالً. 

سيبقيك هذا الوضع ثابتًا وسيحمي عمودك الفقري.

 هل تفكر كيف تقف عند تحريك األشياء الثقيلة؟ هل ترفع 

ساقيك أو ظهرك؟
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الوقاية من إصابات الظهر

ميكن أن يؤدي االنحناء عند الخرص أو التواء جسمك أثناء حمل أوزان 

إىل إصابة الظهر أو العمود الفقري.  احِم نفسك باتباع هذه اإلرشادات:

اجعل الوزن قريبًا من جسمك قدر اإلمكان.  •

حافظ عىل ظهرك مستقياًم قدر اإلمكان.  •

حافظ عىل ظهرك ورقبتك يف خط مستقيم.  •

حافظ عىل استقامة ظهرك وقدميك وجذعك وال تلوي الخرص.  •

إذا كنت بحاجة إىل تغيري االتجاه، فقم بتحريك قدميك واتخاذ   •
خطوات صغرية.

ارفع باستخدام ساقيك

عضالت رجليك وأردافك أقوى من عضالت أسفل ظهرك. قد يؤدي 

 االنحناء عند الخرص والرفع باستخدام ظهرك إىل اإلرهاق واإلصابة. 

اثِن ركبتيك لرفع الوزن وخفضه، وارفع باستخدام ساقيك.

تجنب الرفع

يتعرض مقدمو الرعاية بشكل كبري ملخاطر اإلصابة بإصابات الظهر 

والكتف. لذا تجنب الرفع قدر اإلمكان. فكر يف سحب أو دفع أو انزالق 

األشياء الثقيلة عوًضا عن رفعها.

ال تحاول أبًدا دفع العميل أو سحبه أو تحريكه. إنه أمر خطري 

 وميكن أن تؤذيهم أو تؤذي نفسك بشدة. إذا كنت غري قادر 

 عىل مساعدة العميل بأمان، ففكر يف جهاز مساعد أو احصل 

عىل املساعدة.

مامرسات الرعاية الشائعة مع التنقل
كام هو الحال مع أي مهمة رعاية شخصية، فإن دعم تنقل العميل 

يتطلب مهارة واحرتافية وتفهم وحساسية. عندما تساعد عميالً عىل 

التحرك، اتبع هذه اإلرشادات:

تأكد من أنهم مرتاحون قدر اإلمكان.  •

افعل كل ما يف وسعك للحفاظ عىل كرامتهم وخصوصيتهم.  •

استمع بانتباه وراعي تفضيالتهم.  •

تحدث بوضوح واحرتام، وارشح ما تفعله.  •

شجع العميل عىل فعل ما يف وسعه وادعمه عىل مستوى   •
املساعدة التي يحتاجها.

خذ وقتك؛ تجنب الترسع أو جعل العميل يترسع.  •

استخدم األجهزة املساعدة بشكل صحيح وآمن.  •

كن عىل دراية وعالج أي مشاكل تتعلق بالسالمة   • 
املتعلقة باملهمة.

 راجع مامرسات الرعاية الشائعة و التواصل وحقوق العمالء يف

 قامئة مراجعة املهارات يف الصفحة 420 ملعرفة الخطوات املحددة 

لهذه املهارات.

قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن
سابعة
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املهارة: مساعدة العميل عىل السري
قد يحتاج الشخص إىل دعم أثناء امليش لعدة أسباب. حيث ميكن أن 

تؤدي اإلصابة أو الضعف أو غري ذلك من الحاالت إىل جعل امليش أمرًا 

صعبًا ورمبا حتى أمرًا خطريًا. السقوط خطر كبري عىل كبار السن. وتعد 

مساعدة العميل عىل الوقوف وامليش بأمان مهارة أساسية ملساعدي 

الرعاية املنزلية.

 راجع مساعدة العميل عىل السري يف قوائم مراجعة املهارات يف 

الصفحة 421 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

نصائح ملساعدة العميل عىل السري

1.  استعد للميش قبل أن تبدأ.    

تواصل مع العميل وتفحص البيئة املحيطة لتتأكد من   •
 استعدادكام. استوضح من العميل املكان الذي يريد 

الذهاب إليه وحدد مستوى املساعدة التي يحتاجها.

فكر فيام يرتديه العميل.  فاملالبس الطويلة الفضفاضة   • 
 مثل التنانري والثياب التي تصل ملا تحت الكاحلني ميكن 

 أن تسبب التعرث.  شجع العمالء عىل استخدام النظارات 

 و / أو أجهزة املساعدة السمعية إذا كانت بحوزتهم. 

 ستساعد أيًضا األحذية املقاومة لالنزالق واملناسبة يف 

تقليل التعرث والسقوط.

تحقق من املسار قبل بدء امليش.  وتأكد من أنه نظيف   • 
وخايل من الفوىض.

حافظ عىل جسد العميل مستقياًم قدر اإلمكان أثناء مساعدة   .2
العميل عىل الوقوف. إذا كان العميل يعاين من ساق ضعيفة، 

فقم بتثبيت ركبتك ضدها كدعامة بينام يقف العميل.

مبجرد أن يقوم العميل من مكانه، اقرتح عليه الوقوف بضع   .3
لحظات لحني استقرار توازنه قبل امليش. شجع العميل عىل 

 الوقوف بشكل مستقيم، والتطلع إىل األمام، والحفاظ عىل 

إيقاع محسوب ومنتظم.

ال تسحب ذراع العميل أبًدا أو تضع يديك تحت إبطه عند 

مساعدته عىل الوقوف.

مساعدة العميل عىل صعود السالمل

ميكن أن ميثل صعود السالمل تحديًا لشخص يعاين من محدودية الحركة. 

لذا قبل مساعدة العميل يف صعود أو نزول السالمل، تأكد من معرفة 

تشخيص العميل ومستوى الدعم الذي يحتاجه. استخدم حزام امليش 

للحفاظ عىل السالمة. أمسك حزام امليش بيد واحدة وضع يدك األخرى 

بالقرب من )لكن دون ملس( الكتف عىل الجانب األضعف للعميل.

عندما ينزل العميل عىل الدرج، قف إىل جانبه األضعف )إذا كان لديه 

جانب ضعيف(. ويجب أن ميسكوا الدرابزين من ناحية جانبهم األقوى 

وينزلوا ألسفل بساقهم األضعف أوالً. وإذا كان العميل يستخدم العصا، 

 اجعله يضع العصا ألسفل أوالً، قبل أن ينزل بالساق األضعف. يجب 

 عىل مقدم الرعاية إبقاء كل قدم عىل درج مختلف واتخاذ خطوة 

فقط عندما ال يتحرك العميل.
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عند صعود السالمل، قف قليالً إىل الخلف وإىل جانب العميل األضعف 

)إذا كان لديه جانب ضعيف(. ويجب عىل العميل أن ميسك الدرابزين 

األقرب لجانبه األقوى ويصعد بأقوى ساقه أوالً.

يجب عىل مقدم الرعاية إبقاء كل قدم عىل درج مختلف واتخاذ 

خطوة فقط عندما ال يتحرك العميل.

شجع العميل عىل عدم االنحناء كثريًا لألمام أو للخلف. وإذا بدأ 

العميل يفقد توازنه، فقدم الدعم بيدك عىل كتفه، وتحرك نحو العميل 

للمساعدة يف دعمه. ال تسحب العميل نحوك. وإذا لزم األمر، تحرك مع 

العميل لتُجلسه عىل الدرج. وأخرب العميل أنك ستساعده يف الجلوس 

عىل الدرج.  اتصل للحصول عىل املساعدة واإلبالغ عن الحادث.

ما الذي ميكنك فعله لتعزيز خصوصية العميل وكرامته أثناء 

مساعدته عىل امليش أو صعود السالمل؟

األجهزة املساعدة للميش

املشايات

العمالء الذين ميكنهم تحمل وزن عىل أرجلهم ولكنهم غري مستقرين و 

/ أو يحتاجون إىل مساعدة يف التوازن، يستخدمون املشايات. ومن املهم 

التأكد من أن ارتفاع املشاية يتناسب مع العميل.

شجع العمالء الذين يستخدمون املشاية عىل:

استخدم املشاية بشكل صحيح - فبعضها مزود بعجالت لالنزالق،   •
والبعض اآلخر يجب حمله ووضعه لألمام؛

تجنب االنحناء يف املشاية؛  •

ضع ثقلهم عىل الساق واليدين األقوى؛  •

تجنب شد املشاية عند الوقوف؛ و  •

اتبع إرشادات الرشكة املصنعة للمشايات ذات العجالت األمامية.  •

عصا امليش

العصا املستقيمة تستخدم للتوازن وليست مصممة لتحمل الوزن. لذا 

يجب أن يكون العميل قادًرا عىل تحمل الوزن عىل كال الساقني وإمساك 

العصا. بالنسبة للعمالء الذين يستخدمون العصا، اتبع اإلرشادات التالية:

يجب عىل العميل استخدام العصا ناحية جانبه األقوى.  •

تتحرك العصا إىل األمام أوالً، تليها الساق األضعف ثم الساق   •
األقوى.

إذا احتاج العميل إىل مساعدة يف امليش، فيجب أن تقف عىل   •
الجانب األضعف للعميل )إذا كان لديه جانب ضعيف(

العكازات

توفر العكازات الدعم والثبات عندما ال يستطيع العميل تحمل الوزن 

إال عىل قدم واحدة. ميكن أن تؤدي العكازات السيئة أو التي مل يتم 

ضبطها بشكل صحيح إىل اإلصابة. لذلك يجب ضبط العكازات بشكل 

صحيح حسب ارتفاع العميل. ويجب أن يكون لديهم رؤوس شفط 

مطاطية ثقيلة ملنع االنزالق والسقوط.

الدعامات

توفر الدعامات دعاًم محدًدا للعضالت أو املفاصل الضعيفة أو إليقاف 

حركة املنطقة املصابة. لذا يجب أن تكون الدعامة مصنوعة خصيًصا 

للفرد. وقد يحتاج العميل إىل حشوة واقية، وقد يكون هناك جدول 

زمني محدد لالستخدام والراحة. من املهم مراقبة تلف الجلد أو القروح 

وإبالغ املرشف والطبيب الواصف عن ذلك.
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 املهارة: نقل العميل من رسير 

إىل كريس أو كريس متحرك
 تغري التنقالت وضع العميل و / أو تحركه من سطح إىل آخر. 

 تعد التنقالت شخصية للغاية. يعرف العميل ما يناسبه وما 

ال يناسبه وسيكون لديه رأي محدد حول كيفية رغبته يف النقل.

من أجل منع إصابة العميل وكذلك نفسك، من املهم اتباع أفضل 

 املامرسات مع كل عملية نقل. إذا طلب منك أحد العمالء نقله 

بطريقة غري آمنة، فال تكمل النقل وأبلغ مرشفك بذلك. 

 كام هو الحال مع أي مهمة رعاية شخصية، تحدث مع العميل 

حول تفضيالته قبل البدء يف أي عملية نقل.

مساعدة العميل عىل الجلوس بجانب الرسير

 سيحتاج الشخص الذي يرقد يف الرسير إىل الجلوس ووضع أقدامه 

 عىل األرض قبل أن يتمكن من الوقوف أو االنتقال إىل كريس متحرك أو 

أي نوع آخر من الكرايس. ملساعدة العميل عىل الجلوس بجانب الرسير: 

تأكد من أن العميل ليس قريبًا جًدا من حافة الرسير؛  •

اجعل العميل يحني ركبتيه وأقدامه مسطحة عىل الرسير   • 
ويتدحرج عىل جانبه نحوك؛

راقب عن كثب وقدم املساعدة إذا لزم األمر؛  •

اجعل العميل يرفع ساقيه عن الرسير ويدفع ذراعيه   • 
إىل وضع الجلوس؛

شجع العميل عىل استخدام ميش الورك إذا كان قادًرا   • 
 )تحرك برسعة لألمام باستخدام ورك واحد يف كل مرة( 

عند االنطالق نحو حافة الرسير؛

إذا مل يستطع العميل االنتقال من وضعية االستلقاء إىل   • 
 وضعية الجلوس دون مساعدة عملية، فساعده بوضع 

إحدى ذراعيه تحت كتفه والذراع األخرى فوق فخذيه؛ و

أخريًا، قم بتأرجح أرجل العميل من عىل حافة الرسير ووضع   • 
أقدامه عىل األرض.

 بعد اتباع هذه الخطوات، سيكون العميل يف وضع يسمح له بالوقوف 

أو االنتقال إىل كريس متحرك أو كريس آخر.

راجع نقل عميل من رسير إىل كريس أو كريس متحرك يف قوائم مراجع 

املهارات يف الصفحة 421 لالطالع عىل إجراءات النقل املحددة.

األجهزة املساعدة للتنقالت

لوحات النقل

 لوحة النقل هي لوحة مسطحة قوية تساعد الشخص عىل االنزالق 

 من سطح إىل آخر. حيث ميكن أن تساعد لوحات النقل العميل 

 عىل النقل مبساعدة أقل. كام تعمل بشكل جيد للعمالء الذين 

ميكنهم استخدام أذرعهم للتنقل من جانب إىل آخر.    
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حزام النقل / حزام امليش

 حزام النقل، املعروف أيًضا باسم حزام امليش، مصنوع من حزام متني 

أو نسيج قطني طويل مزود إبزيم أو مشبك عليه. يُوضع حزام النقل 

حول خرص العميل ومينح مقدم الرعاية قبضة قوية. يوىص باستخدام 

حزام النقل للعمالء الذين يحتاجون إىل املساعدة يف النقل أو امليش.

تحدث مع مرشفك حول الحصول عىل حزام نقل إذا كنت بحاجة إليه.

فيام ييل بعض النصائح الستخدام حزام النقل بأمان.

اربط الحزام حول خرص العميل.  •

ضع الحزام حول مالبس العميل، وليس الجلد العاري.  •

يجب أن يكون الحزام مريًحا ولكن ليس ضيًقا جًدا.   • 
أن تكون قادًرا عىل وضع يدك املبسطة أسفل الحزام.

تأكد من عدم القبض/الضغط عىل ثدي العميل أسفل الحزام.  •

أمسك الحزام بإحكام عند املساعدة يف النقل أو امليش.  •

مالءات السحب

 مالءة السحب هي مالءة رسير صغرية )أو مالءة عادية مطوية 

 يف املنتصف( ميكن ملقدمي الرعاية استخدامها للمساعدة يف نقل 

 العمالء يف الرسير. تُستخدم مالءات السحب لدحرجة العميل 

 عىل جوانبه أو رفعه أعىل يف الرسير. تُوضع مالءة السحب بالطول 

أسفل العميل، بني ركبتيه وأكتافه

يتطلب استخدام مالءة السحب لرفع العميل شخصني. لف كل جانب 

من املالءة عىل العميل الذي يرقد يف الرسير، ثم ارفع العميل يف الرسير.

احرص عىل عدم سحب كعب العميل. إذا كان العميل قادًرا، فيمكنه 

أيًضا املساعدة عن طريق ثني ركبتيه والضغط بينام يستخدم مقدمو 

الرعاية مالءة السحب.

لتقليل مخاطر اإلصابات، استخدم الرافعة اآللية عندما يكون ذلك ممكًنا.

الرافعات اآللية

ال يستطيع بعض العمالء تحمل وزنهم الكامل أو يحتاجون إىل مساعدة 

كاملة للنقل. ستحتاج إىل تدريب خاص ورافعة آلية )مثل رفع املريض 

أو أسطوانة الرافعة أو رافعة الجلوس إىل الوقوف أو رافعة هوير( 

ملساعدتهم يف عمليات النقل. سيوفر صاحب العمل التدريب عىل أي 

رافعات آلية ستستخدمها يف عملك.

عنارص التمكني األخرى

 ميكن أن تساعد األجهزة مثل قضبان الرسير / الجانب وعكازات 

الرسير وأعمدة النقل، العميل يف الوضع الذايت والنقل الذايت. بيد أن 

 هذه األجهزة غري آمنة يف حالة تلفها أو عدم استخدامها بشكل صحيح. 

حيث ميكن أن تتسبب األجهزة املفكوكة أو غري املؤمنة يف حدوث 

إصابات خطرية.
  

تأكد من أن العميل يستخدم عنارص التمكني هذه بأمان وبشكل 

 صحيح. أبلغ عن أي استخدام غري آمن أو عنرص متكني تالف إىل 

مرشفك عىل الفور.

ميكن أن متثل عنارص التمكني قيوًدا إذا منعت العمالء من التحرك 

بالطريقة التي يريدونها.

 إذا الحظت أن أحد األجهزة املساعدة متنع العميل من التحرك 

بالطريقة التي يريدها، فامذا يجب أن تفعل؟
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نقل عميل من كريس متحرك إىل سيارة

ميثل النقل من كريس متحرك إىل سيارة أحد عمليات النقل الشائعة. 

فهناك عدة خطوات ميكنك اتباعها إلجراء هذا النقل بأمان.

ضع السيارة يف املكان املناسب

تجنب إيقاف السيارة عىل منحدر.  •

ضع السيارة بعيًدا عن حافة الرصيف بحيث يقف العميل   • 
 عىل الرصيف املستوي أو اجعل السيارة قريبة من حافة الرصيف 

حتى ال يضطر العميل إىل النزول عىل الرصيف من حافة الرصيف.

افتح باب السيارة.  •

ضع مقعد السيارة يف أقىص موضع للخلف قدر اإلمكان.   • 
يفضل مقعد الراكب األمامي.

تساعد املفروشات غري االحتكاكية مثل الفينيل أو الجلد العميل   •
عىل االنزالق بسهولة. ميكن أيًضا استخدام بطانة بالستيكية كبرية 

للقاممة لتسهيل انزالق الشخص.

أوقف تشغيل محرك السيارة - ضع السيارة يف موضع االنتظار   •
مع ضبط الفرامل.

ساعد العميل يف االنتقال

تأكد من أن الكريس املتحرك يف وضع القفل. أزل مساند القدمني.  •

اطلب من العميل وضع يده اليمنى عىل باب السيارة.  	

اطلب من العميل استخدام يده اليرسى لدفع الكريس املتحرك   	 

إىل وضع الوقوف.

اجعل العميل يستدير ويواجه الباب ويضع يده اليرسى عىل   	 

ظهر املقعد أو إطار الباب ويجلس جانبًا عىل املقعد.

اطلب من العميل إدارة املقعد ومساعدته، إذا لزم األمر،   	 

يف وضع أحدهام ثم القدم األخرى يف السيارة.

اعكس هذه العملية يف حالة نقل العميل خارج السيارة.  	

 راجع إرشادات سالمة الكرايس املتحركة يف دليل املوارد يف 

الصفحة 335 ملزيد من املعلومات حول سالمة الكرايس املتحركة.

السالمة أثناء التنقالت

 قد يؤدي إجراء التنقالت بشكل غري صحيح إىل إصابة كل 

 من العميل ومقدم الرعاية. إذا كنت تعاين أنت أو العميل 

من عملية النقل، فتوقف وأعد تقييم املوقف.

 إذا شعرت بإجهاد يف أسفل ظهرك، فهذا تحذير من أنك 

قد تصيب نفسك. أوقف النقل واحصل عىل املساعدة.

 يجب أال يضع العميل ذراعيه حول رقبتك أبًدا أثناء النقل. 

حيث ميكن أن يدفعك لألمام ويفقدك توازنك و / أو يؤذي ظهرك.

إذا كان العميل يستخدم كرسيًا متحركًا، فتأكد دامئًا من قفل العجالت 

قبل كل عملية نقل. أزل مساند القدمني بحيث ال تسبب خطر التعرث 

أثناء النقل.
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ملخص
 تعد مساعدة العميل يف الحركة والتنقالت أمرًا رضوريًا لرفاهية العميل ونوعية حياته.  مع ذلك، إذا أُجريت التنقالت بشكل غري صحيح، فقد تتسبب 

 يف حدوث إصابات خطرية لكل من العميل ومقدم الرعاية. ميكن أن يؤدي استخدام ميكانيكا الجسم املناسبة واالستخدام الصحيح لألجهزة املساعدة 

إىل تقليل املخاطر.

التنقالت شخصية للغاية ويجب أن يكون مساعد الرعاية املنزلية حساًسا بشكل خاص لتفضيالت العميل واحتياجاته عند أداء هذه املهام.

نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

كيف ميكنك حامية ظهرك أثناء مساعدة العميل يف النقل؟ ضع 3 طرق عىل األقل.  .1

عندما تساعد العميل عىل الوقوف، هل يجب عليك سحب ذراعه ملساعدته؟  .2

ما هو الجهاز املساعد الذي يجب أن تستخدمه عند مساعدة العميل عىل صعود السالمل؟  .3

ملاذا يشكل رفع العمالء جسديًا خطرًا عىل مساعد الرعاية املنزلية؟  .4

متى ميكن لعامل متكني مثل قضبان الرسير أو عمود النقل أن تصبح قيًدا؟  .5

ماذا يجب أن تفعل إذا شعرت بإجهاد يف ظهرك أثناء النقل؟  .6
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 الدرس الثاين: 

حاالت السقوط والوقاية منها
 

أهداف التعلم

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد عوامل خطر السقوط.  .1

اتخاذ إجراءات لتقليل مخاطر السقوط للعميل؛ و  .2

اتخاذ الخطوات املناسبة ملساعدة العميل الذي يسقط أو سقط.  .3

مصطلحات رئيسية

السقوط: تحرك مفاجئ وغري مخطط له عىل األرض أو املستوى األدىن، 

مع التعرض إلصابة أو بدونها.

خطر السقوط: موقف أو يشء يزيد من خطر السقوط.

ملحة عامة
متثل حاالت السقوط مشكلة صحية كبرية لكبار السن وميكن أن تكون 

مصدر قلق لألشخاص الذين يعانون من إعاقات منو معينة. يعد فهم 

أسباب السقوط وكيفية تقليل عدد حاالت السقوط وكيفية االستجابة 

للسقوط أمرًا مهاًم لتعزيز سالمة العميل.

إحصائيات السقوط    
واحد من بني أربعة أمريكيني بعمر أكرب من 65 يسقط كل عام.  •

كل 11 ثانية، يُعالج شخص بالغ يف غرفة الطوارئ بسبب   •
السقوط وكل 19 دقيقة، ميوت شخص بالغ بسبب السقوط.

متثل حاالت السقوط السبب الرئييس لإلصابة املميتة والسبب   •
األكرث شيوًعا لدخول املستشفيات املرتبطة بالصدمات غري املميتة 

بني كبار السن.

تتسبب حاالت السقوط يف حدوث أكرث من 2.8 مليون إصابة   •
تُعالج يف أقسام الطوارئ كل عام، مبا يف ذلك أكرث من 800,000 

حالة دخول إىل املستشفى وأكرث من 27,000 حالة وفاة.

تسقط النساء يف كثري من األحيان مبعدل أكرب من الرجال.  •

أسباب السقوط
ميكن أن تحدث حاالت السقوط ألسباب بيئية أو صحية.

األسباب البيئية لحاالت السقوط

اإلضاءة املنخفضة أو السيئة  •

األدوات املنزلية مثل السجاد واألسالك واألثاث والحيوانات األليفة  •

األرضيات الرطبة أو الزلقة  •

األرضيات غري املستوية  •
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أسباب السقوط املتعلقة بالصحة

العدوى  •

مشاكل يف الرؤية والسمع  	

ضعف التوازن أو الوعي  	

انخفاض القوة  	

تعاطي الكحول أو املخدرات  	

النوبات  	

األدوية  	

الجفاف أو سوء التغذية  	

وقت رد الفعل البطيء  	

نقص يف النشاط الجسدي  •

األمراض والظروف التي تزيد من خطر السقوط

السكتة الدماغية  •

أمراض املفاصل أو القلب  	

االعتالل العصبي  	

الخرف  	

الهذيان  	

االكتئاب  	

مرض الشلل الرعاش  	

عواقب السقوط
 هناك العديد من عواقب السقوط عىل العميل، منها اإلصابة 

والخوف والخسارة.

اإلصابة

تحدث أكرث من 95٪ من إصابات كسور الورك نتيجة عن السقوط، 

عادة عن طريق السقوط الجانبي. غالبًا ما تشمل اإلصابات األخرى 

كرًسا يف الرسغ أو الكتف أو العمود. الفقري وميكن أن يسبب السقوط 

أيًضا نزيًفا داخليًا وإصابة دماغية رضحية.

الخوف والخسارة

يخىش العديد من العمالء السقوط )خاصة إذا كانوا قد سقطوا من 

قبل( أو يفقدون الثقة يف قدرتهم عىل التحرك بأمان. ميكن أن يتسبب 

هذا الخوف يف: 

الحد من أنشطتهم اليومية؛  •

منعهم من التواصل االجتامعي؛  •

زيادة مشاعر التبعية والعزلة واالكتئاب لديهم؛ و  •

يؤدي إىل فقدان القدرة عىل الحركة.  •

يؤدي قلة النشاط البدين إىل زيادة خطر السقوط. 
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تقليل مخاطر السقوط
 هناك العديد من األشياء التي ميكنك القيام بها لتقليل مخاطر 

 سقوط العميل. أبلغ عن مخاوفك بشأن سقوط عميل للشخص 

املناسب يف مكان عملك.

شجع العميل عىل ما ييل:

أداء متارين تقوية وتوازن منتظمة؛  •

الحفاظ عىل النشاط البدين )قد يحتاج العميل إىل برنامج فردي   •
مصمم من قبل طبيب أو معالج طبيعي(؛

إجراء فحوصات روتينية للعني وارتداء نظارات موصوفة طبيًا؛  •

إجراء اختبارات سمعية روتينية وارتداء املعينات السمعية طبيًا؛  •

مراجعة األدوية من قبل الطبيب أو الصيديل؛  •

تناول وجبات صحية منتظمة ورشب كمية كافية من السوائل؛  •

تقليل مخاطر السقوط يف املنزل؛  •

استخدام املشاية أو أي أجهزة مساعدة أخرى مطلوبة؛  •

النهوض ببطء بعد األكل أو االستلقاء أو الجلوس أو الراحة؛  •

امليش ببطء واالنتباه إىل ذهابهم/حركتهم واستخدم الدرابزين؛ و  •

تجنب ارتداء الجلباب الطويل وارتد النوع املناسب من األحذية.  •

األحذية

يجب أن يرتدي جميع العمالء أحذية ميش متينة تدعم أقدامهم 

وكاحليهم. تعد األحذية التي تربط أو األحذية الرياضية الداعمة ذات 

نعل رفيع غري قابل لالنزالق ومثبتات فيلكرو لضبط تورم القدمني هي 

األفضل. يجب تجنب النعال وأحذية الركض ذات النعال السميكة. قد 

يصف الطبيب تقوميًا مخصًصا لتوفري الدعم واالستقرار.

نصائح لتقليل مخاطر السقوط يف دار الرعاية

حافظ عىل نظافة املمرات - خاصة يف الحامم.  •

أزل السجاجيد امللقاة وأي أشياء أخرى قد يتعرث فيها العميل.  •

يجب أن تكون الغرف والسالمل خالية من الفوىض.  •

يجب أن تتمتع جميع الغرف بإضاءة جيدة وخاصة املمرات   •
والسالمل.

يجب أن يكون للسالمل درابزين قوي.  •

قم بتنويع األلوان عىل مستوى األرضية حتى تتمكن من رؤية   •
الدرجات والحواف.

استخدم املصابيح الليلية يف غرفة العميل ويف الردهة ويف الحامم.  •

احتفظ باألشياء املستخدمة بشكل متكرر عىل أرفف خزانة   •
املطبخ والحامم السفلية.

استخدم قضبان اليد يف األحواض وبجوار املراحيض.  •

استخدم مقابض اليد للمساعدة يف الثبات.  •

استخدم مقاعد املرحاض اآلمنة لتسهيل الوقوف والجلوس.  •

استخدم السجاد يف الحاممات وأحواض االستحامم.  •
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ماذا تفعل إذا رأيت عميالً يسقط

اتبع هذه الخطوات إذا رأيت عميالً يسقط وميكنك الوصول إليه:

حاول دعم رأس العميل وتدريجيًا إرخاء العميل عىل األرض.      .1

2.  حافظ عىل استقامة ظهرك، ضع قدميك للحصول عىل قاعدة 
 عريضة من الدعم. اثني الركبتني والوركني وأنت تنزل العميل 

عىل األرض.

إذا كنت خلف العميل، اتركه ينزلق عىل جسمك برفق.  .3

ال تحاول رفع أو اإلمساك بالعميل الذي يسقط.  اخفضه بأقىص ما 

ميكنك وحاول دفعه للنزول عىل األرض بطريقة تقلل من اإلصابة.

ال تحاول وقف السقوط. ميكن أن يصاب كالكام.

ماذا تفعل إذا سقط العميل عىل األرض

تعرف عىل سياسة منشأتك أو وكالتك واتبعها بشأن االستجابة لحاالت 

السقوط.

فيام ييل الخطوات املويص بها التخاذها.

اسأل العميل عىل الفور عام حدث ومبا يشعر. ضع يف اعتبارك أن   .1
معظم األفراد محرجون وقد يرغبون يف النهوض أو إخبارك أن كل 

يشء عىل ما يرام حتى لو تعرضوا لألذى.  راقب الشخص بعناية.

إذا قال العميل إنه مل يصب بأذى ويشعر بالراحة يف النهوض،   .2
راقب بعناية أثناء قيامه بذلك.

أ. اعتامًدا عىل مكان عملك، قد يُتوقع منك مساعدة العميل يف 

العودة إىل وضع ما قبل السقوط. اتبع سياسات وإجراءات 

صاحب العمل. إذا كان العميل يواجه مشكلة يف النهوض، 

ميكنك املساعدة يف ثباته، لكن ال ترفعه.

ب. إذا أصيب العميل، فإن دورك يتمثل يف الحصول عىل 

املساعدة الطبية للعميل. إذا كنت ترعى عميل يف منزل 

خاص، يجب عليك االتصال برقم 911. يجب أن يعرف 

مقدمو الرعاية يف املنازل العائلية للبالغني أو مرافق الخدمات 

املحسنة أو مرافق الرعاية الدامئة واتباع سياسات وإجراءات 

الطوارئ الخاصة بصاحب العمل.

ج. اجعل العميل مرتاًحا قدر اإلمكان واجعله دافئًا عن طريق 

تغطيته ببطانية لحني وصول فنيي الطوارئ الطبية أو أي 

مساعدة طبية أخرى.

د. ال تعطي العميل أي يشء ليرشبه أو ينقله.

3. وثق السقوط وأبلغ عنه إىل الشخص املناسب يف مكان عملك.
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ماذا تفعل بعد السقوط

بعد السقوط، راقب العميل بحثًا عن إصابات أو تغريات يف الحالة 

 واستجب لها عىل الفور. افحص جسد العميل ملعرفة ما إذا كانت 

هناك أي إصابات )كدمات، جروح، سحجات، إلخ(.    

 تحقق من درجة حرارة الجلد واستمع إىل التغيريات يف التنفس. 

ميكن أن تساعد التغيريات يف حالة العميل يف تحديد سبب السقوط.

 أبلغ عن السقوط إىل مرشفك. من املحتمل أيًضا أن يُبلغ عن 

 السقوط إىل طبيب العميل وأفراد األرسة املعنيني. ستحتاج إىل 

مساعدة مرشفك يف التحقيق يف سبب السقوط واملساعدة يف تنفيذ 

خطة ملنع سقوط آخر.

 تذكر أن التعرض للسقوط ميكن أن يسبب ردود فعل عاطفية قوية 

مثل الخوف واالكتئاب.  ميكن أن يحدث هذا عىل الفور أو خالل 

ساعات أو أيام بعد السقوط. تحدث مع العميل واستمع إىل ما يشعر 

به. وثق وأبلغ عن أي تغيريات تالحظها.
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ملخص
حاالت السقوط خطرية للغاية بالنسبة لكبار السن. قد تؤدي تجربة السقوط إىل آثار سلبية خطرية عىل صحة العميل ونوعية حياته. ميكن أن يساعد 

مساعدو الرعاية املنزلية يف تقليل مخاطر السقوط عن طريق إزالة مخاطره وتشجيع العمالء عىل اتخاذ خيارات صحية وآمنة.

يجب أن يعرف مساعدو الرعاية املنزلية كيفية االستجابة للسقوط وفهم السياسات يف بيئات الرعاية الخاصة بهم. باإلضافة إىل توثيق حاالت السقوط 

واإلبالغ عنها جيًدا للمساعدة يف منعها يف املستقبل.

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

1.  ما مدى شيوع حاالت السقوط لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما؟

ما هي األسباب البيئية الثالثة لحاالت السقوط؟  .2

ما هي األمراض والظروف التي ميكن أن تزيد من خطر السقوط؟  اذكر أربعة عىل األقل.  .3

ما هي أنواع األحذية األكرث أمانًا التي يرتديها العميل؟  .4

إذا كان العميل يسقط، فهل يجب أن تحاول اإلمساك به؟  .5

أجب عن هذه األسئلة بناًء عىل بيئة الرعاية الخاصة بك. إذا كنت ال تعرف اإلجابات، فاسترش مدربك أو مرشفك.

ما هي السياسة املتبعة عندما يسقط العميل يف مكان الرعاية الخاص بك؟  .6
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مراجعة الوحدة

اخرت أفضل إجابة لكل سؤال.

إذا رأيت أحد العمالء يسقط، فال تحاول إيقاف السقوط.  .1

  خطأ   صحيح  	

يُستخدم حزام النقل / امليش فقط إذا كان العميل بحاجة إىل مساعدة مكثفة للتنقل أو امليش.  .2

  خطأ   صحيح  	

أثناء النقل، ال تطلب من العميل وضع يديه عىل:  .3

أ. رقبتك

ب. أكتافك

ج. َخوارِصك

ال ميكنك فعل أي يشء كمقدم رعاية لتقليل مخاطر سقوط العميل.  .4

  خطأ   صحيح  	

عند مساعدة العميل عىل امليش، يجب أن تسري إىل الخلف قليالً من العميل وأن تكون بالقرب من:   .5

أ. جانبه األقوى.

ب. جانبه األضعف.

ج. كال الجانبني، ال يهم.

إذا سقط العميل وأُصيب:   .6

أ. ترفعه إىل كريس أو رسير.

ب. تطلب له املساعدة الطبية.

ج. تعطه كوبًا من املاء.

ميكانيكا الجسم املناسبة تعني أنك ترفع باستخدام:   .7

أ. ظهرك

ب. بطنك.

ج. أرجلك.

 

)C( 1. صحيح، 2. خطأ، 3. أ، 4. خطأ، 5. ب، 6. ب، 7. ج
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سيناريو الوحدة

 السيدة سينغ عميلة تبلغ من العمر 89 عاًما تعاين من قصور القلب االحتقاين وارتفاع ضغط الدم. وقد أتيت للتو إىل غرفتها وهي جالسة يف 

 كرسيها. ثم تخربك بأنها أصيبت بالدوار، وسقطت منذ برهة، وصعدت إىل الكريس بعد ذلك. وتخربك أيًضا أنها مل تُصب وتطلب منك أال تخرب أحًدا 

أنها سقطت. وهي تود الحصول عىل بعض املساعدة للصعود إىل رسيرها اآلن.

بحث:

حل املشكلة:

الرشح:

راجع املعلومات املوجودة عن قصور القلب االحتقاين يف الصفحة 361، وارتفاع ضغط الدم يف الصفحة 374، والسقوط 

يف الصفحات 149-145.

1. حدد املشكلة )املشكالت( التي يحتاج مقدم الرعاية إىل معالجتها يف هذه الحالة.
2. اخرت مشكلة واحدة وابحث عن طرق لحلها. اخرت حالً.

3. كيف يؤثر ذلك عىل كيفية قيام مقدم الرعاية بتقديم الرعاية؟

 ستوضح إحدى املجموعات للصف الطريقة الصحيحة ملساعدة السيدة سينغ عىل الخروج من كرسيها ومساعدتها 

عىل امليش إىل رسيرها.

سابعة
الوحدة ال
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الوحدة الثامنة: العناية بالبرشة والجسم

هدف التعلم
سيعمل مساعدو الرعاية املنزلية عىل تعزيز سالمة برشة العمالء والحفاظ عليها وأداء مهام العناية الشخصية املتعلقة بالنظافة، وارتداء املالبس، 

ونطاق الحركة.

الدرس األول: العناية بالبرشة

الدرس الثاين: العناية بالجسم
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الدرس األول

العناية بالبرشة

األهداف

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تعزيز املامرسات الصحية للعناية بالبرشة مبا يف ذلك النظافة   .1
والتغذية والرتطيب والتنقل؛

تذكر الحاجة إىل املراقبة املستمرة لبرشة العميل بحثًا عن   .2 
عالمات وأعراض تلف بها؛

استخدام مامرسات العناية الشخصية التي تعزز وتحافظ عىل   .3
سالمة الجلد مبا يف ذلك تغيري الوضع عند الجلوس أو االستلقاء 

لفرتات طويلة، وتقنيات النقل والتموضع املناسبة؛

توضيح جميع الخطوات الهامة، مبا يف ذلك استخدام األجهزة   .4
املساعدة ومامرسات الرعاية الشائعة، لتدوير العميل بأمان 

وإعادة وضعه يف الرسير؛

تذكر عوامل الخطر لتلف الجلد.  .5

التعرف عىل إصابة الضغط واتخاذ اإلجراء املناسب إذا كان   .6
العميل يبدو أنه ُمصاب أو يف طريقه لإلصابة بإصابة ضغط؛ و

تذكر متى يتوجب اإلبالغ عن تغريات الجلد ومن يجب إبالغه.  .7

مصطلحات رئيسية

 الضامد: غطاء واقي يوضع عىل الجلد لحاميته من تفاقم اإلصابة 

أو العدوى.قد تكون الضامدات "نظيفة" أو "معقمة".

 التفويض من قبل املمرضات: عندما تقوم ممرضة مسجلة مرخصة 

 بنقل )تعليم( مهمة مخصصة لعميل فردي إىل عامل رعاية طويلة 

 األمد مؤهل.يُسمح بالتفويض من قبل املمرضات فقط يف بعض 

أماكن الرعاية.

ييإصابات الضغط: تلف الجلد أو اإلصابة الناجمة عن الضغط أو 

االحتكاك الذي يؤدي إىل إتالف طبقات الجلد والدهون و / أو العضالت 

األساسية بشكل تدريجي.وقد تسمى إصابات الضغط أيًضا تقرحات 

الضغط أو قرح الفراش.

نقاط الضغط: أماكن عىل الجسم حيث يسبب العظم أكرب ضغط عىل 

العضالت والجلد.وهذه املناطق هي األكرث عرضة إلصابات الضغط.

 الرعاية املوجهة ذاتًيا: قانون يحمي حق الشخص البالغ الذي يعاين 

من إعاقة وظيفية ويعيش يف منزله يف توجيه واإلرشاف عىل مساعد 

 شخيص مدفوع األجر، مثل مقدم رعاية فردي، ألداء مهمة رعاية 

صحية لشخص بالغ كان ليؤديها لنفسه لوال إصابته.

 تلف الجلد: أي تلف يف الجلد، يؤدي إىل خطر اإلصابة بالعدوى 

واملزيد من اإلصابات.

سالمة الجلد: وجود برشة كاملة وسليمة وصحيحة.

ملحة عامة
البرشة عضو حيوي يف جسم اإلنسان. لذلك يلعب مساعدو الرعاية 

املنزلية دوًرا مهاًم يف تعزيز سالمة برشة العميل والحفاظ عليها. وهناك 

العديد من األشياء التي ميكن أن يقوم بها مساعد الرعاية املنزلية 

للمساعدة يف الحفاظ عىل صحة برشة العميل. ويجب عىل مساعدي 

الرعاية املنزلية أيًضا مراقبة برشة العميل بشكل روتيني، ومعرفة أنواع 

املشكالت التي يجب البحث عنها، وتوثيق مشكالت البرشة واإلبالغ 

عنها عىل الفور.

الثامنة
حدة 

الو
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البرشة
البرشة هي أكرب عضو يف الجسم. وهي خط الدفاع األول لدى العميل 

 ضد الحرارة والربد واإلصابة بالعدوى. وميكن أن يؤدي كل من التقدم 

يف العمر واألمراض املزمنة إىل:

أن تصبح البرشة أرق وأكرث جفافًا - أسهل يف التمزق وال يُشفى   •
بسهولة؛

فقدان طبقة الدهون تحت البرشة مبارشة، مام يقلل من القدرة   •
عىل البقاء دافئًا؛

فقدان الغدد العرقية لقدرتها عىل تربيد الجسم.  •

فقدان القدرة عىل الشعور باألمل أو الحرارة أو اللمس الخفيف.  •

تعزيز صحة البرشة
هناك خمس طرق للمساعدة يف الحفاظ عىل صحة البرشة.

حافظ عىل نظافة البرشة.  .1

حافظ عىل نظافة الجلد واألظافر والشعر واللحية.   •

ضع جدوالً روتينيًا لالستحامم.  •

عند االستحامم، استخدم املاء الدافئ وليس الساخن والصابون   •
الخفيف. وراقب درجة حرارة املاء لتجنب السخونة والحروق 

ألي عميل.

توخى الحذر للتأكد من أن طيات الجلد نظيفة وجافة. قد   •
تحتوي طيات الجلد عىل البكترييا والخمرية واألوساخ وخاليا 

الجلد امليتة.

يف الفرتات الفاصلة بني مرات االستحامم، نظف البرشة مبجرد   •
أن ترى أو تشم شيئًا ما عليها.

حافظ عىل جفاف الجلد.  .2

استخدم فوط أو حفاضات متتص البول وتبقي الرطوبة بعيًدا   •
عن جلد العمالء الذين يعانون من سلس البول. استخدم كريم 

أو مرهم كحامية إضافية للجلد. ساعد العميل يف استخدام 

املرحاض والعناية بالِعجان مبعدل أكرب، وقم بتغيري منتجات 

سلس البول مبجرد اتساخها.

تجنب استخدام "الحفاضات الزرقاء" أو الحفاضات السفلية   •
املقاومة للامء التي تُستعمل ملرة واحدة والتي ميكن أن تُثبت 

الرطوبة عىل الجلد. تعترب حفاضة القامش املقاومة للامء التي 

ميكن غسلها وإعادة استخدامها بديالً جيًدا.

استخدم الكرميات واملستحرضات املرطبة.*  .3

ضع املستحرض بلطف عىل البرشة الجافة بانتظام.  •

تشجيع التغذية الجيدة.  .4

يساهم النظام الغذايئ بقدر كبري يف صحة البرشة.شجع   •
العميل عىل تناول نظام غذايئ صحي ومتوازن ورشب الكثري 

من السوائل )إال إذا كان العميل يخضع لقيود خاصة بتناول 

السوائل(. انظر الوحدة التاسعة يف الصفحة 173 ملزيد من 

املعلومات

تشجيع التنقل.  .5

شجع العميل عىل البقاء متحركًا قدر اإلمكان.  •

شجع األنشطة أو التامرين التي تساعد عىل زيادة الدورة   •
الدموية.

بالنسبة للعمالء غري القادرين عىل التحرك مبفردهم، قم   •
بتغيري وضعيتهم بشكل متكرر لتقليل الضغط عىل أي جزء 

من الجسم.  قد تحتاج إىل استخدام الوسائد لتقليل الضغط.

* بعض املهام غري مسموح بها

ميكن ملساعد الرعاية املنزلية:

وضع املراهم أو الكرميات أو املستحرضات الواقية بدون   •
 وصفة طبية )مثل شامبو قرشة الرأس أو غسول الجسم 

ملنع جفاف الجلد(؛ و

وضع أو تغيري الضامدات استجابة لحالة اإلسعافات األولية.  •

ال ميكن ملقدم الرعاية:

تغيري الضامدات املعقمة أو  •

وضع مستحرًضا أو مرهاًم موصوفًا يُستخدم لعالج حالة   • 
طبية ما )ما مل يتم مبوجب تفويض من قبل املمرضة أو 

الرعاية املوجهة ذاتيًا(.

انظر الوحدة الحادية عرش يف الصفحة 227 ملزيد من املعلومات 

حول التفويض من قبل املمرضات و الرعاية املوجهة ذاتًيا
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مراقبة واإلبالغ عن مشاكل البرشة
راقب جلد العميل متى كنت تقوم بالرعاية الشخصية. وانظر إىل جلد العميل مرة واحدة عىل األقل يوميًا. إذا مل تكن لديك الفرصة لرؤية جلد العميل، 

فاسأله عام إذا كان لديه أي مخاوف بشأن تغريات الجلد.

مشاكل الجلد التي قد يراها مقدم الرعاية

نوع املشكلة

إصابات الضغط 
)تقرحات الضغط / 
التقرحات األخرى(

الركود / القرحة الوريدية

القرحة الرشيانية

الطفح الجلدي 
وااللتهابات

الحروق

رسطان الجلد / اآلفات

ما هذا؟

 تلف الجلد أو اإلصابة الناجمة عن الضغط و / أو ضعف الجلد هي إصابة ترض الجلد و / أو األنسجة التحتية 
مبا يف ذلك العضالت. تُصنف إصابات الضغط )أو تُقسم( حسب مدى عمق تلف الجلد واألنسجة التحتية.

 منطقة مفتوحة بشكل مزمن ناتج عن ضعف الدورة الدموية يف األوردة. األعراض املبكرة هي طفح جلدي 
 أو واحمرار املنطقة وتقرشها والشعور بالحكة. يتحول لون الجلد حول القرحة إىل بني محمر متغري. ويحدث 

هذا غالبًا يف أسفل الساقني والقدمني.

مناطق مستديرة مفتوحة عىل القدمني وأسفل الساق بسبب نقص تدفق الدم إىل الساقني.

معظم الطفح الجلدي يكون عبارة عن مناطق مرتفعة ومنتفخة حمراء اللون عىل الجلد وغالبًا ما تكون مثرية للحكة. 
االلتهابات الجلدية هي شقوق يف الجلد، مثل الخدش، حيث تنترش البكترييا أو الفطريات وتسبب العدوى.

 الجلد الذي يتلف بسبب الحريق أو الشمس أو املواد الكيميائية أو السوائل أو األجسام الساخنة أو الكهرباء. 
 تُصنف الحروق وفًقا ملدى عمق تلف الجلد. تحدث حروق الدرجة األوىل عندما يكون الجلد محمرًا ورمبا يتورم 

 ويؤمل عند اللمس. وعادة ما تحتوي حروق الدرجة الثانية عىل بثور واحمرار شديد وأمل وتورم. أما حروق الدرجة 
الثالثة هي األكرث خطورة وتشمل جميع طبقات الجلد.

منو غري طبيعي عىل الجلد ال ينترش عادة وميكن عالجه. النوع األكرث خطورة من رسطان الجلد هو الورم املالنيني. 
تتشكل األورام امليالنينية بشكل غري منتظم وميكن وصفها بأنها "شامة غريبة" أو شامة متغرية. إذا كان لدى العميل 

شامة غريبة، فأبلغ مرشفك بذلك عىل الفور.

عن ماذا تبحث

احمرار أو تغريات أخرى يف التلوين  •

التورم  •

تغريات يف درجة الحرارة )دافئة أو باردة(  •

تلف الجلد  •

طفح جلدي أو تقرحات أو قشور رمادية أو سوداء فوق   • 
نقطة ضغط

الرائحة  •

األمل  •

قد تكون مالحظة أي من هذه العالمات مؤرًشا عىل وجود 

مشكلة جلدية ويجب إبالغ الشخص املناسب يف مكان رعايتك 

عىل الفور.

الثامنة
حدة 

الو
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إصابات الضغط
تعد إصابات الضغط شائعة جًدا بني كبار السن. إنها مؤملة ومنهكة، 

وميكن أن تؤدي إىل التهابات خطرية، بل ومهددة للحياة.

أسباب إصابات الضغط

عدم الحركة هو السبب األول إلصابات الضغط. عندما يجلس الشخص 

أو يستلقي يف وضع لوقت طويل جًدا دون أن يتحرك، فإن وزن الجسم 

يضغط عىل الجلد والعضالت. ميكن أن يكون الضغط ناتًجا عن ضغط 

عظم عىل جزء آخر من الجسم أو ضغط من مرتبة أو كريس. وهذا 

 الضغط غري املخفف يقطع إمداد الجلد بالدم. بدون إمداد الدم، 

 ميوت الجلد - ويف النهاية متوت العضالت املوجودة تحته - وتتشكل 

إصابة الضغط.

 يرتاوح مقدار الضغط الالزم للتسبب يف إصابة الضغط من كمية 

صغرية من الضغط لفرتة طويلة إىل ضغط مرتفع لفرتة قصرية.

ميكن أن تحدث إصابات الضغط أيًضا عندما يضعف الجلد بسبب ما ييل.

االحتكاك  •

الكثري من الرطوبة عىل الجلد  •

الجفاف والتشقق  •

التهيج بسبب البول أو العرق أو الرباز  •

سوء التغذية و / أو الجفاف  •

حاالت أو أمراض مزمنة معينة - خاصة تلك التي تحد من   • 
الدورة الدموية

مخاطر عالية إلصابات الضغط

 العمالء الذين يعانون من عدم القدرة عىل الحركة كليًا أو جزئيًا أو 

الذين يعانون من ضعف الجلد معرضون لخطر كبري لإلصابة بالضغط. 

وهذا يشمل العمالء:

الذين يستخدمون الكرايس املتحركة أو الذين يقضون وقتًا طويالً   •
عىل كريس أو رسير؛

الذين تعرضوا إلصابة ضغط يف املايض؛  •

املشلولني؛  •

الذين يعانون من سلس البول.  •

الذين يعانون من سوء التغذية و / أو الجفاف؛  •

•الذين يعانون من مرض مزمن، مثل مرض السكري، الذي يقلل من 
الدورة الدموية؛

الذين يعانون من اإلعاقات اإلدراكية التي تجعلهم ينسون التحرك؛  •

الذين لديهم قدرة منخفضة عىل الشعور باإلحساس؛  •

الذين يعانون من السمنة أو النحافة.  •

كيف تبدو إصابات الضغط

 يعتمد شكل إصابة الضغط عىل مدى شدتها. وتشمل العالمات 

األوىل إلصابة الضغط ما ييل.

احمرار عىل الجلد السليم يستمر من 15 إىل 30 دقيقة أو أكرث   •
لدى األشخاص ذوي البرشة الفاتحة. بالنسبة لألشخاص ذوي 

البرشة الداكنة، قد تظهر اإلصابة باللون األحمر أو األزرق أو 

األرجواين. إذا كنت يف شك، قارن املنطقة املصابة بالجانب اآلخر 

من جسم العميل.

أي منطقة مفتوحة - قد تكون رقيقة مثل قطعة نقدية وال يزيد   •
اتساعها عن عود قطني.

كشط / تقشري أو بثور أو فوهة ضحلة.  •

تغري امللمس - يصبح الجلد "طريًا" وليس متامسًكا عند اللمس.    •
هذا ينطبق بشكل خاص عىل الكعبني واملرفقني والوركني.

ميكن أن تبدو إصابة الضغط أحيانًا مثل قرشة رمادية أو سوداء. ويوجد 

تحت القرشة إصابة بالضغط. إذا الحظت وجود قرشة فوق نقطة 

ضغط، فأبلغ الشخص املناسب يف مكان رعايتك عىل الفور. وال تقم 

بإزالة القرشة. ألنه إذا كانت هناك إصابة الضغط تحتها، فقد يتسبب 

ذلك يف تلف أو يؤدي إىل عدوى جلدية.    

مراحل إصابات الضغط
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نقاط الضغط

من املحتمل أن تكون نقاط الضغط مناطق إلصابات الضغط.

ماذا تفعل إذا رأيت مشكلة

يف أي وقت ترى احمراًرا عىل الجلد غري التالف أو وجود شعور بالحرارة 

يف املنطقة ملدة 15-30 دقيقة أو أكرث - خاصة عند نقطة الضغط:

غري وضعية العميل إلزالة الضغط بعيًدا عن املنطقة الحمراء   • 
عىل الفور؛

أبلغ الشخص املناسب يف املكان الذي تعمل فيه )تأكد من أنك   •
تعرف مسبًقا من يجب إبالغه بشأن هذا النوع من املواقف(؛ و

قم بتوثيق مخاوفك يف سجالت العميل أو مالحظات التقدم.  •

ال تقم بالتايل:

تدليك املنطقة أو الجلد من حولها؛  •

استخدام مصباح حراري، أو مجفف الشعر، أو البيتادين، أو   • 
غريه من عالجات الجروح التي ميكن أن تجفف الجلد أكرث، 

وتسبب املزيد من اإلصابات؛ أو

استخدام املستحرضات أو الكرميات التي ترطب الجلد بشكل   •
مفرط؛ هذا أيضا ميكن أن يسبب تلف الجلد.

بني الركبتنيبني الكاحلني

اآلذان

الجزء الخارجي 

 الجزء الخارجي من الكاحلني

من الركبتان

عظام الورك
األكتاف

عظم الكتف

مؤخرة الركبةعظم الذيل

عظم الذيل
املرفقني

ألواح الكتف الكعوب

الحدبة اإلسكية )عظام "الجلوس"(

القدم
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 ملهارة: تغري اتجاه العميل ووضعه 

يف الرسير
 راجع تغري اتجاه العميل ووضعه يف الرسير يف قوائم مراجعة 

املهارات يف الصفحة 422 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

يحتاج العميل إىل تغيري وضعه بشكل متكرر لحامية برشته. ميكن 

أن تبدأ إصابة الضغط يف أقل من ساعة إىل ساعتني للعمالء املالزمني 

للرسير وغري القادرين عىل الحركة. وميكن أن يصاب العمالء الذين 

يجلسون عىل الكرايس وال يستطيعون الحركة بإصابات ضغط يف وقت 

أقل ألن الضغط عىل الجلد يكون أكرب.

 يجب عىل العميل املالزم للفراش تغيري وضعه كل ساعتني عىل األقل. 

ويجب عىل الشخص املالزم لكريس أو كريس متحرك أن يحول ثقل 

وزنه عىل الكريس كل 15 دقيقة عىل األقل ملدة 15 ثانية وأن يغري 

وضعه كل ساعة عىل األقل.

 فيام ييل بعض النصائح العامة التي يجب تذكرها عند تغيري 

موضع العميل.

تأكد من وجود مساحة يف الرسير لدحرجة العميل.  	

اطلب من العميل أن ينظر يف االتجاه الذي يتم تدحرجه فيه.  •

ال تدحرج العميل بسحب ذراعه أو دفعه.  •

راجع الوحدة السابعة: التنقل يف الصفحة 135 للحصول   • 
عىل إرشادات حول مساعدة العميل عىل التحرك بأمان.

منع احتكاك الجلد

يحدث االحتكاك عند فرك الجلد أو جره عىل سطح ما. وقد يؤدي الحك 

أو االحتكاك الطفيف بالجلد إىل إصابة الضغط - خاصًة ألولئك العمالء 

الذين يعانون من ضعف الجلد.

يجب عىل مقدم الرعاية توخي الحذر بشكل خاص عند نقل العميل 

ووضعه. يجب أن يكون العميل دامئًا:

محمول - ال يُسحب عند النقل؛  •

موضوع عىل كريس أو رسير بشكل صحيح حتى ال ينزلق؛ و  •

موضوع عىل مفارش أو مالبس ناعمة ومفرودة؛ حيث ميكن   • 
أن تضيف التجاعيد ضغطًا عىل الجلد.

نصائح للعناية بالجلد عند وضع العميل يف رسير أو كريس

ميكن استخدام مرتبة خاصة تحتوي عىل رغوة أو هواء أو جل أو ماء. 

 ميكن للطبيب أو مدير الحالة )إذا كان يرُشف عىل العميل طبيب 

 أو مدير( مساعدة العميل يف الحصول عىل معدات خاصة. افحص 

أي مرتبة خاصة يوميًا للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

ال تستخدم وسائد عىل شكل كعكة دونات. ألنها تقلل من تدفق الدم 

وتسبب تضخم األنسجة. هذا يزيد من خطر إصابة العميل بالضغط.

 اخرت موضًعا يوزع الوزن والضغط بشكل متساٍو، ويكون ذلك 

مريًحا للعميل استخدم الوسائد أو الدعامات ملنع الركبتني أو الكاحلني 

من مالمسة بعضهام البعض أو مالمسة الرسير )ملنع تقرحات الكعب(.

 ضع الوسائد تحت أرجل العميل من منتصف الساق إىل الكاحل 

إلبقاء كعب العميل بعيًدا عن الرسير إذا كان العميل ال يستطيع 

التحرك عىل اإلطالق.

  ال تضع الوسائد خلف الركبة مبارشة. ميكن أن يؤثر عىل 

الدورة الدموية و / أو يزيد من خطر اإلصابة بجلطات الدم.

يف بعض األحيان، ميكن أن يسبب وزن البطانيات ضغطًا عىل الجزء 

العلوي من القدمني، لذلك ميكن استخدام قطعة خاصة من املعدات 

تُعرف باسم مهد الرسير.  حيث يسمح مهد الرسير أيًضا بتدوير الهواء 

للمساعدة يف الحفاظ عىل تجفيف القدمني.

بالبرشة العناية  األول:  الدرس  الثامنة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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 كن حذًرا بشأن رفع مقدمة الرسير. هذا يضع مزيًدا من الضغط 

عىل عظم الذنب وقد يؤدي النزالق العميل، مام يزيد من خطر إصابة 

الضغط. ميكن أن ميثل االستلقاء بشكل مسطح مشكلة للعمالء الذين 

يعانون من صعوبة يف التنفس. يف هذه الحالة، ال ينبغي رفع مقدمة 

 الرسير بزاوية تزيد عن 30 درجة، ما مل يكن ذلك رضوريًا للتنفس. 

يجب تضمني هذه املعلومات يف خطة خدمة العميل.

 تجنب وضع العميل مبارشة عىل عظم الفخذ عندما يكون مستلقيًا 

عىل جانبه. ضع الوسائد خلف ظهر العميل عندما يكون يف هذا الوضع.

ملخص الدرس
يعد تعزيز والحفاظ عىل برشة صحية أمرًا رضوريًا لصحة جيدة. لذا مساعدي الرعاية املنزلية مسؤولون عن املساعدة يف الحفاظ عىل صحة الجلد 

والتعرف عىل مشاكله املحتملة يف أرسع وقت ممكن. وعىل وجه الخصوص، يجب أن يكون مساعد الرعاية املنزلية قادًرا عىل التعرف عىل إصابة الضغط 

واتخاذ اإلجراء املناسب، مبا يف ذلك تغيري موضع العميل بأمان ملنع اإلصابة من التدهور. ويجب عىل مساعدي الرعاية املنزلية مراقبة جلد العميل بشكل 

روتيني وتوثيق واإلبالغ عن أي مشاكل أو عالمات تدل عىل تلف الجلد.

نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس. وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

اذكر خمس طرق لتعزيز صحة الجلد؟  .1

ماذا يجب أن تفعل إذا مل تكن لديك الفرصة ملراقبة جلد العميل مبارشة؟  .2

كم مرة يجب تغيري وضع الشخص املالزم للفراش؟  .3

ما هي األجهزة املساعدة التي ميكن استخدامها عند تدوير أو إعادة وضع العميل يف الرسير؟ )مالحظة: تحقق من الوحدة السابعة(  .4

أين يرجح حدوث إصابات الضغط؟  .5

ملن يجب أن تبلغ عن تلف الجلد يف مكان عملك؟  .6
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الدرس الثاين

العناية بالجسم 

األهداف

بعد االنتهاء من هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

استخدام أفضل املامرسات ألداء مهام الرعاية الشخصية   .1 
عىل النحو املبني يف خطة الخدمات ودمج تفضيالت العميل؛

رشح جميع الخطوات املهمة، مبا يف ذلك استخدام األجهزة   .2
املساعدة ومامرسات الرعاية العامة، ليستطيع بشكل آمن:

أ. توفري العناية بالفم؛

ب. تنظيف وتخزين أطقم األسنان؛

ج. الحالقة مباكينة حالقة آمنة؛

د. توفري العناية باألظافر؛

ه. توفري العناية بالقدم؛

و. توفري حامم الرسير؛

ز. مساعدة العميل ذو الذراع الضعيفة عىل ارتداء املالبس؛

ح. مساعدة العميل يف ارتداء جوارب مرنة تصل إىل الركبة؛

ط. توفري نطاق الحركة السلبي لكتف واحد؛ و

ي. توفري نطاق حركة سلبي لركبة واحدة وكاحل واحد.

مصطلحات رئيسية

 العناية بالجسم: مهام العناية الشخصية التي تساعد العميل 

يف النظافة وارتداء املالبس ومجموعة من متارين الحركة.

 الجوارب املرنة: )املعروفة أيًضا باسم الجوارب الضاغطة( الجوارب 

أو الجوارب العالية التي تقلل من تورم الساق وتحسن الدورة الدموية.

 العناية بالفم: مهام العناية الشخصية التي تساعد 

يف الحفاظ عىل األسنان واللسان واللثة نظيفة وصحية.

 النظافة الشخصية: تنظيف وتزيني الشخص، مبا يف ذلك 

العناية بالشعر واألسنان وأطقم األسنان والحالقة وبرد األظافر.

 )AROM( نطاق الحركة: مقدار حركة املفصل.نطاق الحركة النشط

يعني أن العميل ميكنه تحريك املفاصل دون مساعدة؛ نطاق الحركة 

 السلبي )PROM( يعني أن مقدم الرعاية يحرك مفاصل العميل 

جسديًا للحفاظ عىل املرونة.

 ماكينة الحالقة اآلمنة: أداة حالقة مزودة بجهاز حامية بني حافة 

الشفرة والجلد.

ملحة عامة
متثل املساعدة يف العناية بالجسم جزًءا مهاًم جًدا من مساعدة العميل 

يف الحفاظ عىل صحة برشته وجسمه. فكونه مهندًما يجعله معززًا عقليًا 

وجسديًا مهاًم. قد يقدم مساعدو الرعاية املنزلية املساعدة يف مجموعة 

متنوعة من مهام الرعاية الشخصية التي تدعم صحة الجلد والجسم.    

بالبرشة العناية  األول:  الدرس  الثامنة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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املهارة: العناية بالفم
 راجع العناية بالفم يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 423 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

تدعم العناية املناسبة بالفم واألسنان الصحة العامة للعميل وتساعد 

عىل منع آالم الفم وصعوبات األكل ومشكالت النطق ومشكالت الجهاز 

الهضمي وتسوس األسنان وأمراض اللثة وحتى أمراض القلب. 

 ميكن أن يؤدي توفري العناية بالفم أيًضا إىل تعزيز الشهية الصحية. 

 عىل سبيل املثال، ميكن أن يؤدي تقديم العناية بالفم قبل اإلفطار 

إىل تعزيز قدرة العميل عىل تذوق الطعام واالستمتاع بالوجبة.

 للمساعدة يف منع التسوس وأمراض اللثة، تُنظف األسنان بالفرشاة 

مرتني يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد إذا كان 

 متاًحا. إذا مل يتوفر، يكفي استخدام املاء وفرشاة األسنان الناعمة. 

 من األفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة. كام يجب 

 تنظيف األسنان بالخيط مرة واحدة يف اليوم عىل األقل لتنظيف 

ما بني األسنان التي تفتقدها الفرشاة.

  راقب ووثق وأبلغ عن أي مناطق مؤملة يف الفم أو تغريات 

يف األنسجة أو شكاوى قد يعاين منها العميل أثناء تناول الطعام 

بشكل مريح أو أي يشء غري عادي داخل فم العميل.

 انظر صحة الفم يف دليل املوارد يف الصفحة 343 للحصول 

 عىل معلومات حول أمراض اللثة وجفاف الفم ورسطان الفم.
 

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف العناية بالفم.

عند املساعدة يف تنظيف األسنان بالفرشاة، استخدم حركات   •
دائرية قصرية ونظف األسنان برفق بحركة تدليك حول كل سن. 

تأكد من العمل يف نسق حتى ال يفوتك أي أسنان.

ينصح أطباء األسنان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعريات   •
ويجب استبدالها عندما تبىل الشعريات )عادة كل ثالثة أشهر(.

تأكد من حصولك عىل إضاءة جيدة ورؤية ما تفعله.  •

احرص عىل عدم ملس شعريات فرشاة األسنان أو أي عنرص   • 
 خاص بصحة الفم لألسطح األخرى مثل املنضدة والحوض 

ويديك العاريتان وما إىل ذلك.

ال تلوث الحنفيات أو مقابض األدراج أو األسطح األخرى   • 
بلمسها بالقفازات التي المست فم العميل.

إذا واجه العميل صعوبة يف اإلمساك بفرشاة األسنان، فاجعل   •
املقبض أكرب باستخدام إسفنجة أو كرة مطاطية أو رشيط الصق. 

قد تكون فرشاة األسنان الكهربائية أسهل يف التحكم من الفرشاة 

اليدوية يف هذه الحالة.

قد ال تنظف مسحات العناية بالفم أو ضامدات الشاش املبللة   • 
 أو املنتجات املامثلة األسنان متاًما وميكن أن تدفع الطعام أكرث 

إىل الفراغات بني األسنان. هذه املنتجات مفيدة يف تنظيف 

 أنسجة الفم عندما يكون لدى العميل عدد قليل من األسنان 

أو ليس لديه أسنان أو بالنسبة لعميل غري قادر عىل فتح فمه.

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف تنظيف األسنان بالخيط.

ابدأ بخيط من خيوط تنظيف األسنان بطول 18 بوصة تقريبًا.  •

استخدم خيط تنظيف األسنان أو حامل الخيط )أداة مساعدة   •
رائعة( أو لف الخيط حول اإلصبع األوسط لكلتا يديك.

استخدم إبهامك وأصابعك للتحكم يف خيط تنظيف األسنان.  •
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مرر برفق الخيط بني أسنان العميل باستخدام حركة لطيفة   • 
ذهابًا وإيابًا.

افرك بعناية ألعىل وألسفل وحرك الخيط برفق من أسفل خط   •
 اللثة إىل الجزء العلوي من السن. ضع الخيط عىل األسنان حتى 

ال تؤذي اللثة.

إذا مل ينظف العميل األسنان بالخيط من قبل أو مؤخرًا،   • 
فقد تنزف اللثة عند استخدام الخيط. إذا كان لدى العميل 

 رواسب ثقيلة عىل أسنانه، فقد يكون من الصعب وضع 

الخيط بني أسنانه.

املهارة: تنظيف وتخزين أطقم األسنان
 راجع تنظيف وتخزين أطقم األسنان يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 423 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

يجب االعتناء بأطقم األسنان بشكل صحيح ليدوم استخدامها مثل 

 األسنان الطبيعية. إذا مل يكن لدى العميل أي أسنان أو كان يرتدي 

 أطقم األسنان، فيجب غسل اللثة والفم بالفرشاة وتنظيفها مرتني 

عىل األقل يوميًا.

  راقب ووثق وأبلغ عن أي مشاكل قد يواجهها العميل مع أطقم 

 األسنان مثل عدم الراحة أو صعوبة تناول الطعام أو مشاكل الكالم 

 أو شكاوى من عدم تركيب أطقم األسنان بشكل صحيح أو وجود 

بقع مؤملة أسفل طقم األسنان أو حوله أو الرائحة.

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف العناية بأطقم األسنان.

/بطن الحوض مبنشفة أو منشفة ناعمة أخرى قبل تنظيف  غطِّ  •
أطقم األسنان؛ مام يساعد عىل منع االنكسار يف حالة سقوط 

طقم األسنان أثناء عملية التنظيف.

انقع أطقم األسنان طوال الليل )أو لعدة ساعات،   • 
بناًء عىل توصيات طبيب األسنان أو ما يفضله العميل(.

افحص أطقم األسنان بحثًا عن تشققات أو شقوق   • 
أو أسنان مكسورة.

ميكن أن تتشقق أطقم األسنان أو تتصدع أو تنكرس حتى   • 
لو سقطت بضع بوصات فقط. كام أنها زلقة. توخى الحذر 

لتجنب سقوطهم.

ضع أطقم األسنان النظيفة عىل أسطح نظيفة، مثل كوب   • 
طقم األسنان بعد شطفه.

تجنب فرش األسنان ذات الشعريات الصلبة التي ميكن أن   • 
تلحق الرضر بأطقم األسنان.

ال تضع أطقم األسنان يف املاء الساخن - فقد تشوهها.  •

ال تنقع أطقم األسنان يف ماء مبيض. حيث ميكن أن يزيل   • 
 املبيض اللون الوردي أو يغري لون املعدن عىل طقم أسنان 

جزيئ أو يخلق طعاًم معدنيًا يف فم العميل.

اسأل العميل عن منتج تنظيف األسنان الذي يستخدمه. يُسمح   •
باستخدام صابون اليدين أو سائل التنظيف الخفيف أو منظفات 

أطقم األسنان الخاصة. ال تستخدم املنظفات املنزلية املسحوقة 

شديدة الكشط.

ال تدع أطقم األسنان تجف - فهي تفقد شكلها.  •

ال تنقع أبًدا طقم أسنان متسخ. نظف دامئًا الفرشاة   • 
أوالً إلزالة بقايا الطعام. 
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املهارة: الحلق بشفرة حالقة آمنة
 راجع الحالقة مباكينة حالقة آمنة يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 429 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف الحالقة.

ال تضغط بشدة أو تحرك ماكينة الحالقة / شفرات   • 
الحالقة برسعة كبرية عىل وجه العميل.

احلق جوانب الوجه أوالً، ثم أسفل األنف والفم.  •

 يجب تشجيع العمالء الذين يتناولون أدوية تسييل 

الدم عىل استخدام ماكينة حالقة كهربائية.

يف حالة استخدام ماكينة الحالقة الكهربائية،

نظف حاجز ماكينة الحالقة واملقص بانتظام. من الجيد تنظيف   •
ماكينة الحالقة بعد كل حالقة ثالثة واألفضل بعد كل حالقة.

جميع ماكينات الحالقة الكهربائية ليست متشابهة. حيث   	

يستغرق األمر وقتًا حتى يتكيف وجه العميل مع استخدام 

ماكينة حالقة كهربائية ذات عالمة تجارية مختلفة.

املهارة: العناية باألظافر
راجع العناية باألظافر يف الصفحة 423 يف قوائم مراجعة املهارات 

ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

قد تكون العناية باألظافر جزًءا من روتني االستحامم.  ترد تغطية العناية 

بأظافر القدم بالتفصيل ضمن مهارة العناية بالقدم.

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف العناية بأظافر األصابع.

انتقل من جانب إىل آخر يف اتجاه واحد فقط أو أبرد كل طرف   •
من أطراف الظفر من زاوية إىل أخرى. ميكن أن يؤدي التحرك 

ذهابًا وإيابًا باستخدام مربد تجميل األظافر والتعمق يف الزوايا إىل 

تشقق األظافر وإضعافها.

يعمل الجلد الزائد باعتباره حاجز للعدوى. ال تقطعه.  •

اعرض وضع كريم مرطب أو غسول عىل اليدين والبرشة   • 
بعد االنتهاء. 

الثامنة
حدة 
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املهارة: العناية بالقدم
 انظر العناية بالقدم يف قوائم مراجعة املهارات يف الصفحة

424 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

توفر األظافر امللساء والنظيفة الراحة واألمان للعميل. يف حني أن األظافر 

املسننة أو الحادة قد تلتصق باملالبس ومتزقها وقد تسبب إصابة أصابع 

القدم. تعامل دامئًا مع قدم العميل برفق وحذر.

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف العناية بالقدم.

افحص قدم العميل بانتظام بحثًا عن التغريات يف اللون   • 
 )خاصة االحمرار( أو درجة الحرارة أو البثور أو الجروح 

 أو الخدوش أو الشقوق بني أصابع القدم أو أي تغيريات 

أخرى. وثق وأبلغ عن أي تورم أو احمرار تالحظه حول املنطقة.

راقب الجروح الطفيفة وحافظ عليها نظيفة.  •

ال تضع املستحرض بني أصابع القدمني - ألن املستحرض   • 
يسبب الرطوبة التي تعزز منو الفطريات.

بالنسبة ملعظم العمالء، ستربد فقط األظافر وال تقصها.   • 
تحقق دامئًا من خطة خدمات العميل قبل إجراء العناية بالقدم 

لتحديد ما إذا كانت العناية بالقدم للعميل تتضمن برد األظافر. 

 ال تقص أبًدا أظافر عميل يعاين من مشاكل يف الدورة الدموية 

أو مرض السكري.

ال تقص زوايا أظافر قدم العميل أو تحفر حول الظفر بأداة حادة.  •

ال تربد أبًدا األظافر قصرية جًدا ألن هذا قد تغرز يف لحم أظافر   •
أصابع القدم، ولكن أبردها ألسفل.

يعمل الجلد الزائد باعتباره حاجز للعدوى. ال تقطعه.  •

 إذا كان العميل يعاين من مشكلة يف الدورة الدموية أو مرض 

 السكري، فقد ال يقص أحد مساعدي الرعاية املنزلية أظافر قدم 

أو أظافر العميل.

املهارة: مساعدة العميل يف حامم الرسير
 راجع مساعدة العميل يف حامم الرسير يف قوائم مراجعة املهارات 

يف الصفحة 426 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

 ميكن أن يكون الحامم منعًشا ومريًحا. حيث يخدم الحامم أغراًضا 

مهمة أخرى للعميل، من بينها:

تنظيف البرشة؛  •

تنشيط الدورة الدموية؛  •

توفري الحركة والتامرين الرياضية؛ و  •

توفري فرصة ملراقبة برشة العميل.  •

 قد يحدث االستحامم يف الحامم أو حوض االستحامم أو الرسير 

أو الحامم اإلسفنجي. يحدد العميل مكان وموعد وعدد مرات 

استحاممه ويُدرج ذلك يف خطة الخدمات.

بالجسم العناية  الثاين:  الدرس  الثامنة  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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تجهيزات االستحامم

من الناحية املثالية، يجب أن يُجهز الحامم ميا ييل.

سجادة الحامم  •

مقعد/أريكة الحامم  •

دش محمول باليد  •

قضبان اإلمساك يف األماكن الصحيحة  •

 إذا كان الحامم ال يحتوي عىل هذه العنارص، فتحدث مع 

 الشخص املناسب حيث تعمل ملعرفة كيف ميكن للعميل 

الحصول عىل التجهيزات الالزمة.

نصائح تتعلق باالستحامم

فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف االستحامم.

عند املساعدة يف االستحامم، ابدأ برأس العميل واعمل ألسفل   •
واستكمل جبهته أوالً، ما مل يكن لدى العميل تفضيل آخر.

استخدم كمية أقل من الصابون - فالكثري من الصابون يزيد   • 
من جفاف البرشة.

تتطلب البرشة الهشة ملسة لطيفة للغاية.  •

تأكد من أن اإلضاءة جيدة.  •

تأكد من أن الحامم دافئ وخايل من مجاري الهواء.  •

االستحامم

قد يُطلب منك أيًضا مساعدة العميل يف االستحامم بدالً من استخدام 

الحامم. ميكن أن يشمل ذلك مساعدة العميل عىل االستحامم وغسل 

أجزاء الجسم التي ال يستطيع العميل الوصول إليها ومساعدة العميل 

عىل الخروج من الحامم والتجفيف وارتداء املالبس.

فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل يف االستحامم 

باستخدام مقعد الحامم.

تأكد من أن األرضية جافة عند مساعدة شخص ما يف الحامم   • 
أو خارجه.

تأكد من أن جميع املعدات مؤمنة ومغلقة قبل مساعدة   • 
أي شخص داخل الجهاز أو الخروج منه.

شجع العميل عىل القيام بكل ما يف وسعه.  •

إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، فتأكد من تحريك أجزاء   • 
الجسم برفق وبشكل طبيعي وتجنب القوة واإلفراط يف متديد 

األطراف واملفاصل.

عند مساعدة عميل عىل استخدام مقعد الحامم، تأكد   • 
من تجفيفه جيًدا حتى ال ينزلق.

ابحث عن مشكالت البرشة، خاصة عند نقاط الضغط والقدمني.  •

  أثناء مساعدة العميل يف استخدام الحامم، ستتعلم معلومات خاصة 

عن أجسادهم. كيف يجب أن تتعامل مع هذه املعلومات؟

الثامنة
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 املهارة: مساعدة العميل ضعيف 

الذراع عىل ارتداء املالبس
 راجع مساعدة العميل ذو الذراع الضعيفة عىل ارتداء املالبس 

 يف قوائم مراجعة املهارات يف الصفحة 425 ملعرفة الخطوات 

املحددة لهذه املهارة.

غالبًا ما يواجه العمالء الذين يحتاجون إىل املساعدة يف ارتداء املالبس 

صعوبة يف القيام باألشياء التي تتطلب حركات أصابع صغرية مثل األزرار 

و / أو الضغط عىل األزرار و / أو ارتداء الجوارب و / أو ربط األحذية.

من املرجح أن يكون العمالء الذين أصيبوا بسكتة دماغية أو أصيبوا 

بالشلل ألسباب أخرى قد تلقوا بعض إعادة التأهيل والتعليامت حول 

كيفية ارتداء املالبس.

األجهزة املساعدة الرتداء املالبس

هناك العديد من األدوات املفيدة ملساعدة الشخص عىل ارتداء املالبس 

بشكل مستقل. فقد تتمثل مهمتك يف مساعدة العميل عىل استخدام 

هذه األدوات الرتداء مالبسه.

رشيط فيلكرو مكان األزرار أو أربطة الحذاء  •

تسحب السوستة املرفقة بعروة معدنية بالسوستة ملنح العميل   •
مزيًدا من السيطرة يف إغالق وفتح السوستة )ميكن أيًضا استخدام 

مشبك ورق كبري(

لبيسات/قرون الحذاء املمتدة التي تسمح للعميل بارتداء   • 
أحذيته دون االنحناء

أنواع املالبس

ميكن أيًضا أن تسهل أنواع معينة من املالبس عىل العميل ارتداء مالبسه.

الرساويل والتنانري التي تسحب  •

العنارص التي تُثبت يف املقدمة مبا يف ذلك حامالت الصدر   •
والبلوزات والقمصان والرساويل

املالبس املصنوعة من قامش قابل للتمدد، مثل الرتيكو  •

سحابات فيلكرو وأزرار كبرية ومسطحة يسهل فتحها وإغالقها  •

اختيار العميل يف املالبس

 اختيار املالبس هو رأي شخيص للغاية. حيث يحتاج العمالء 

إىل اختيار ما يريدون ارتدائه.

قد ال يكون هذا ما قد تختاره ولكن إذا كانت املالبس مناسبة للطقس 

ونظيفة ويف حالة جيدة، فال تتدخل يف اختيار العميل، فإذا مل يتمكن 

من الوصول إىل خزانة املالبس أو الدوالب الختيار املالبس لهذا اليوم، 

 فأظهر خيارين مختلفني وشجعه عىل االختيار. إذا مل يتمكن العميل 

من الوصول إىل الخزانة أو الخزانة الختيار املالبس لهذا اليوم ، فقم 

بإظهار خيارين مختلفني وشجع العميل عىل االختيار.

 يجب أن تكون مالبس العميل مناسبة بشكل صحيح. حيث ميكن 

 أن تكون املالبس الفضفاضة أو الضيقة عالمة عىل حدوث تغيري 

يف حالة العميل أو مشكلة تتعلق بالسالمة ويجب إبالغ الشخص 

املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك.

بالجسم العناية  الثاين:  الدرس  الثامنة  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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 املهارة: إلباس العميل جوربًا يصل 

إىل الركبة
 راجع مساعدة العميل يف ارتداء جوارب تصل إىل الركبة 

يف الصفحة 425 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

قد يرتدي العمالء الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية يف القدمني 

أو التورم بسبب السوائل يف األنسجة )الوذمة( جوارب مرنة. فعادة ما 

يطلبها طبيب العميل وهي تتطلب اهتامًما خاًصا عند غسلها وتجفيفها 

حتى ال تتمدد.

عند املساعدة يف هذه املهمة، تأكد من مراقبة أي تغريات يف لون الجلد 

أو درجة الحرارة أو التورم أو املناطق املفتوحة عىل الساقني. وثق وأبلغ 

عن التغيريات أو حاالت البرشة غري الطبيعية.

 فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل باستخدام 

الجوارب املرنة.

شجع العميل عىل مساعدتك يف ارتداء الجوارب املرنة   • 
أول يشء يف الصباح، قبل أن يزداد تورم الساق سوًءا.

شجع العميل عىل السامح لك بارتداء الجوارب أثناء وجوده   • 
يف الرسير.

تأكد من أن كعب الجورب يف املكان الصحيح.  •

تأكد من فحص الجوارب بشكل متكرر بحثًا عن التجاعيد بعد   •
ارتداء العميل. حيث ميكن أن تتسبب هذه التجاعيد يف الجوارب 

يف إصابة الضغط وتؤدي إىل تلف الجلد.

املهارة: مجموعة الحركات الخاملة
 انظر نطاق الحركة السلبي لكتف واحد ونطاق الحركة السلبي 

 لركبة واحدة وكاحل واحد يف قوائم مراجعة املهارات يف الصفحتني

 425 و426 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارات.

تساعد متارين نطاق الحركة يف الحفاظ عىل مرونة مفاصل العميل 

وقوتها وتقليل الصالبة و / أو زيادة نطاق الحركة يف منطقة معينة. 

عندما يكون العمالء غري قادرين عىل تحريك أجسادهم بشكل مستقل، 

سيحتاجون منك للمساعدة يف النطاق السلبي لتامرين الحركة.

 فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف النطاق السلبي 

لتامرين الحركة.

شجع العميل عىل االسرتخاء أثناء التدريبات.  •

أِد كل مترين ببطء وباستمرار. ال تبدأ وتوقف منتصف النطاق.  •

إذا بدت العضالت مشدودة بشكل خاص، اسحبها ببطء. يساعد   	

التمدد اللطيف واملستمر للعضلة عىل إرخائها.

حرك املفصل برفق إىل نقطة املقاومة.  	

توقف إذا رأيت عالمات األمل عىل وجه العميل أو أبلغ العميل   	

عن شعوره باألمل.

اعتامًدا عىل مكان عملك، قد تكون هناك حاجة إىل تدريب   	

إضايف قبل مساعدة العميل مبجموعة كاملة من متارين الحركة 

السلبية.
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ملخص الدرس
 يعاون مساعدو الرعاية املنزلية العمالء يف مجموعة متنوعة من املهام التي تدعم صحة الجلد والجسم. حث تتطلب هذه املهام مامرسة ومهارة. تعترب 

مهام النظافة وارتداء املالبس ومجموعة من متارين الحركة كلها أمور شخصية للغاية. يجب عىل مساعدي الرعاية املنزلية التواصل مع العمالء ومعاملتهم 

بكرامة أثناء أداء أي مهمة. تعترب حامية خصوصية العميل ومعاملته باحرتام أمرًا رضوريًا لتوفري رعاية جيدة.

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ملاذا يعترب إجراء نظافة الفم قبل اإلفطار فكرة جيدة؟  .1

كيف يجب تخزين أطقم األسنان؟  .2

ملاذا من املهم عدم وضع الغسول بني أصابع القدم بعد العناية بالقدم؟  .3

كم مرة يجب تغيري املاء أثناء االستحامم يف الرسير؟  )ملحوظة: راجع قامئة مراجعة املهارات يف الصفحات 427-426(  .4

من الذي يقرر ما يرتديه العميل؟  .5

هل ميكن أن تسبب الجوارب املرنة إصابات الضغط؟  .6

ملاذا يعترب النطاق السلبي لتامرين الحركة مفيدة؟  .7
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مراجعة الوحدة

الجفاف هو السبب الرئييس إلصابات الضغط.  .1

  خطأ   صحيح  	

لوضع العميل بشكل صحيح يف الرسير، اخرت وضًعا يوزع الوزن والضغط بالتساوي.  .2

  خطأ   صحيح  	

يشمل العمالء املعرضون بشدة إلصابات الضغط األشخاص:  .3

أ. الذين يدخنون.

ب. الذين يعانون من سلس البول.

ج. الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

للمساعدة يف الحفاظ عىل صحة برشة العميل، شجعه عىل:  .4

أ. استخدم أسفل ضامدات تحتفظ برطوبة الجلد.

ب. تناول نظاًما غذائيًا متوازنًا وارشب الكثري من السوائل.

ج. خذ حامًما يوميًا باستخدام الكثري من املاء الساخن.

ميكن أن تؤدي التجاعيد يف الجوارب املرنة إىل إصابة الضغط.   .5

  خطأ   صحيح  	

يف أي وقت ترى احمراًرا عىل جلد العميل غري املنقطع، خاصة عند نقطة الضغط:   .6

أ. أزل الضغط عن املنطقة فوًرا.

ب. قم بزيادة الضغط عىل املنطقة فوًرا.

ج. ال تفعل شيئًا - ولكن راقبها عن كثب خالل الساعات القليلة القادمة.

عند املساعدة يف النطاق السلبي لتامرين الحركة، حرك املفصل برفق إىل نقطة:  .7

أ. األمل.  

ب. املقاومة.  

ج. الراحة.  

للعناية الجيدة بأطقم أسنان العميل، اغمرها دامئًا يف:  .8

أ. املبيض.

ب. املاء الساخن.

ج. املاء البارد.

عند مساعدة العميل يف االستحامم يف الرسير، استبدل املاء كل دقيقتني.  .9

  خطأ    صحيح  	

1. خطأ، 2. صحيح، 3. ب، 4. ب، 5. صحيح، 6. أ، 7. ب، 8. ج، 9. خطأ

الثامنة
حدة 

الو
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سيناريو الوحدة

الدرس األول
 السيد برنارد عميل يبلغ من العمر 44 عاًما أصيب بسكتة دماغية قبل ستة أشهر. تركت آثار السكتة الدماغية السيد برنارد محبطًا. وهو يعاين 

 من ضعف يف جانبه األيرس ويحتاج إىل املساعدة يف العديد من مهام الرعاية مبا يف ذلك وضعه يف الرسير. رفض السيد برنارد منذ صباح اليوم النهوض 

من الفراش وبقي يف نفس الوضع لعدة ساعات.

حل املشكلة

1.  حدد املشكلة )املشكالت( التي 

 يحتاج مقدم الرعاية إىل معالجتها 

يف هذه الحالة.

 2.  اخرت مشكلة واحدة وابحث 

عن طرق لحلها. اخرت حالً.

3.  كيف يؤثر ذلك عىل كيفية قيام 

مقدم الرعاية بتقديم الرعاية؟

الرشح

 ستوضح إحدى املجموعات للفصل كيفية 

إعادة وضع السيد برنارد يف رسيره، مع الحرص 

عىل تجنب الضغط عىل املناطق املعرضة لخطر 

تلف الجلد.

بحث

 راجع املعلومات حول السكتة الدماغية 

يف الصفحة 381، واالكتئاب يف الصفحة 

365.  وراجع املعلومات حول إصابات 

الضغط يف الصفحة 157 وتغيري موضع 

العميل يف الصفحة 159.

حل املشكلة

 1.  حدد املشكلة )املشكالت( 

 التي يحتاج مقدمو الرعاية 

إىل معالجتها يف هذه الحالة.

 2.  اخرت مشكلة واحدة وابحث 

عن طرق لحلها. اخرت حالً.

3.  كيف يؤثر ذلك عىل كيفية قيام 

مقدم الرعاية بتقديم الرعاية؟

الرشح

 ستعرض مجموعة واحدة للفصل كيفية 

العناية بالقدم.

بحث

راجع قسم مرض السكري يف األمراض 

والحاالت الشائعة يف الصفحة 368.

الدرس الثاين
 السيد ستيفنز هو عميل يبلغ من العمر 78 عاًما يعاين من مرض السكري. اليوم عند مساعدته يف العناية بقدمه، الحظت وجود قرحني جديدتني 

عىل أقدامه. وقد طلب منك قص أظافره وتنظيف وتضميد القروح. وقال لك ال تقلق بشأن القروح، فهي مجرد جزء من مرض السكري.

بالجسم العناية  الثاين:  الدرس  الثامنة  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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ملحوظات:

واشنطن بوالية  األمد  طويل  والدعم  الشيخوخة  لدعم  والصحية  االجتامعية  الخدمات  إدارة  قسم 
الثامنة

حدة 
الو
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التاسعة الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

الوحدة التاسعة: التغذية والتعامل مع الغذاء

هدف التعلم
سيقوم مساعدو الرعاية املنزلية بتخطيط وإعداد وجبات الطعام باستخدام املعرفة األساسية للتغذية ورشب السوائل، وإدراج أي قيود أو تعديالت 

عىل النظام الغذايئ، ومنع األمراض املنقولة بالغذاء عن طريق إعداد الطعام والتعامل معه بطريقة آمنة.

الدرس األول: التغذية

الدرس الثاين: التعامل اآلمن مع الغذاء
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الدرس األول

التغذية

األهداف

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

اتباع إرشادات التغذية الجيدة ورشب السوائل لتخطيط   .1 
وجبات للعميل والتسوق لها وإعدادها؛

دمج أي متطلبات وقيود غذائية وفًقا لخطة الرعاية   .2 
وتفضيالت العميل؛

التعرف عىل الخيارات الغذائية للعميل واإلبالغ عنها   .3 
عندما تختلف عن املواصفات الواردة يف خطة الخدمة؛

رشح جميع الخطوات الحاسمة، مبا يف ذلك استخدام األجهزة   .4
 املساعدة ومامرسات الرعاية الشائعة ملساعدة املقيمني بأمان 

عىل تناول الطعام؛

تحديد تعديالت النظام الغذايئ املطلوبة لبعض الحاالت الصحية   .5
مبا يف ذلك عرس البلع؛ و

التعرف عىل العالمات الشائعة لسوء التغذية والجفاف   .6 
واإلبالغ عنها.

مصطلحات رئيسية

 الحساسية: حساسية عالية ورد فعل تجاه بعض املواد 

)مثل بعض األطعمة وحبوب اللقاح ولدغة النحل(.

 السعرات الحرارية: مقياس للطاقة التي يحصل عليها الجسم 

من الطعام الذي نأكله.

 الجفاف: عدم وجود سوائل كافية يف الجسم. وهذا ميكن أن يؤدي 

إىل حاالت طبية خطرية ويؤدي كذلك لالرتباك.

عرس البلع: صعوبة يف البلع.

منط األكل: األطعمة التي نأكلها، وكم مرة نتناولها وكيفية تناولها.

سوء التغذية: حالة تنتج عن نقص العنارص الغذائية الكافية يف الجسم. 

بسبب عدم تناول ما يكفي من الطعام، أو عدم تناول األطعمة املغذية.

املغذيات: املواد النباتية أو الحيوانية التي نحتاجها للعيش والنمو.

التغذية: عملية تناول الطعام واستخدامه بواسطة الجسم

األطعمة املصنعة: أي طعام تم تحضريه أو تغيريه قبل البيع مثل الخبز 

والحساء املعلب والوجبات املجمدة ورقائق البطاطس ورشائح الدجاج 

وما إىل ذلك، مبا يف ذلك الوجبات الرسيعة.

ملحة عامة
األكل الصحي أمر بالغ األهمية للصحة الجيدة يف جميع مراحل الحياة. 

فالتغذية من خالل نظام غذايئ صحي تزيد الطاقة، وتصلح الجسم، 

ومتنع األمراض، وتساعد عىل إدارة وزن الجسم. التغذية الجيدة مهمة 

بشكل خاص إلطالة االستقاللية، وإدارة الحاالت املزمنة، ومنع اإلصابات.

يجب أن يفهم جميع مساعدي الرعاية املنزلية التغذية األساسية 

وأن يكونوا قادرين عىل مساعدة العمالء عىل تناول الطعام بأمان.  

 وسيعتمد دورك يف تغذية العميل عىل مكان عملك ومستوى 

املساعدة التي يحتاجها.    

ميكن أن يتسبب سوء التغذية والجفاف واألخطاء الغذائية يف اإلصابة 

أو الوفاة. لذا يجب أن تتعرف عىل االحتياجات والتفضيالت الفريدة 

لعميلك وأن تتبع خطة الخدمة الفردية الخاصة به. حيث ميكنك، من 

خالل دعم منط األكل اآلمن والصحي، مساعدة العميل يف الحفاظ عىل 

صحة جيدة.

بخالف الصحة الجيدة، ملاذا يعترب الطعام مهاًم يف حياتك؟

سعة
التا

حدة 
الو
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األكل الصحي
 األكل الصحي أمر بالغ األهمية للصحة الجيدة.   حيث ميكن للتغذية 

من خالل نظام غذايئ صحي أن:

تزيد الصحة العامة والطاقة - إطالة االستقاللية؛  •

تقي من بعض األمراض أو تكافحها )مثل مرض السكري   • 
 وهشاشة العظام وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 

والرسطان وتسوس األسنان(؛

تقلل كسور العظام.  •

تشجع عىل فقدان الوزن أو الحفاظ عىل وزن صحي.  •

اختيار مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية بنسب متوازنة يعطي 

 التغذية والرتطيب الذي يحتاجه الجسم. ومن خالل موازنة ما نأكله 

مع النشاط اليومي، ميكننا تحسني الصحة الجيدة أو الحفاظ عليها.

ماذا يعني لك األكل الصحي؟

أمناط األكل الصحية

ال يوجد نظام غذايئ واحد يناسب الجميع ميكن )أو يجب( عىل كل 

فرد اتباعه. حيث يختلف جسم كل شخص عن اآلخر، وتتطور أمناط 

األكل طوال حياة الشخص. وتؤثر األرسة والثقافة والفرص االجتامعية 

واالقتصادية وإمكانية الوصول إىل خيارات الطعام عىل خيارات الشخص. 

 

ستحتوي خطة خدمة العميل عىل إرشادات مفصلة حول عادات األكل، 

وما يحب وما يكره، واملتطلبات الغذائية وتعديالت النظام الغذايئ. 

وبصفتك مساعًدا للرعاية املنزلية، يجب عليك أيًضا التعرف عىل عميلك 

كشخص. اكتشف ما يحبه عميلك وما ميكنه تناوله. أرشكهم يف التخطيط 

للوجبات وتحضريها قدر اإلمكان، وامنحهم الخيارات.

ما هي األطعمة التي تهمك بشكل خاص؟  وملاذا ا؟
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التغذية األول:  الدرس  التاسعة  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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معلومات متنوعة

يتكون النظام الغذايئ الصحي يف الغالب من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مع بعض الدهون والربوتينات الصحية.  

 يعرف الكثري من األمريكيني "الهرم الغذايئ"، والذي يعرض أمثلة ألطعمة من كل مجموعة غذائية.  توضح لنا كل طبقة من الهرم أيًضا مقدار ما يجب 

أن نأكله من كل مجموعة غذائية. يف هذا الهرم الغذايئ، تظهر املستويات الصحية من النشاط كأساس لألكل الصحي.

ميكنك التفكري يف "هرم األكل الصحي" كنوع من قامئة البقالة. ويجب أن تُضيف لعربة التسوق الخاصة بك كل أسبوع بعض األشياء، مثل الخرضوات 

والفواكه والحبوب الكاملة والربوتينات الصحية والقليل من منتجات األلبان إذا رغبت يف ذلك. ويجب أن تشكل األطعمة املوجودة أعىل الهرم، مثل 

اللحوم الحمراء واألرز األبيض، أصغر جزء من نظامك الغذايئ.

  ماذا تأكل عادة خالل األسبوع؟  هل هناك أي مجموعات غذائية ترغب يف تناول املزيد منها؟  تناول كمية أقل منها؟ قم بعمل قامئة بأطعمتك 

املفضلة من كل مجموعة غذائية.

هرم األكل الصحي
قسم التغذية، كلية هارفارد للصحة العامة

اختياري: الكحول باعتدال

)ليس للجميع(

 األدوية متعددة الفيتامينات بشكل يومي

فيتامني د إضايف بكمية وفرية

)ألغلب األفراد(

استخدام بشكل مقتصد: اللحوم الحمراء والزبدة

الحبوب املكررة: الخبز األبيض واألرز واملعكرونة

مرشوبات السكر والحلويات امللح

الحبوب الكاملة: 

األرز البني، 

معكرونة القمح الكامل، 

الشوفان، وما إىل ذلك.

الدهون / الزيوت الصحية:

الزيتون والكانوال والصويا والذرة 

عباد الشمس والفول السوداين 

وزيوت نباتية أخرى؛

سمن خاٍل من الدهون التقابلية

مامرسة التامرين يوميًا والتحكم يف الوزن

الدهون / الزيوت الصحية الخضار والفواكه

األسامك والدواجن والبيض

األلبان )مرة أو مرتني يف اليوم( أو
مكمالت فيتامني د / الكالسيوم

الحبوب الكاملة

املكرسات والبذور والفول والتوفو

سعة
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هرم األكل الصحي
قسم التغذية، كلية هارفارد للصحة العامة

اختياري: الكحول باعتدال

)ليس للجميع(

177

الكمية

يوضح "طبق األكل الصحي" نسب الطعام يف وجبة صحية ومتوازنة.    

 بدالً من النظر إىل الخيارات الغذائية للفرد عىل أنها جيدة أو سيئة، من املفيد رؤية الصورة العامة ملقدار الطعام الذي يتناوله الشخص. 

 عىل سبيل املثال، االستمتاع بقطعة من الكعك مرة واحدة يف األسبوع، مع كون باقي األطعمة التي يتم تناولها من الفواكه والخرضوات والحبوب 

الكاملة والربوتينات الخالية من الدهون، هي خطة طعام ممتازة بشكل عام. 

 عند التخطيط للوجبات، ضع يف اعتبارك الطبق كام هو موضح أعاله. يبدأ إنشاء نظام غذايئ متوازن مبلء نصفه عىل األقل بالفواكه والخرضوات، 

والنصف اآلخر ميلء بالربوتينات الصحية والحبوب الكاملة.

انظر إىل قامئة األطعمة املفضلة لديك يف هرم األكل الصحي وخطط لوجبة صحية بناًء عىل طبق األكل الصحي أعاله.

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  	  الوحدة التاسعة  	  الدرس األول: التغذية

 الزيوت

 الصحية

املاء

الحبوب الكاملة

الربوتني الصحي

الفاكهة

الخرضوات

طبق األكل الصحي

استخدم الزيوت الصحية )مثل 

زيت الزيتون وزيت الكانوال( 

للطبخ وعىل السلطة وعىل 

املائدة. وقلل من الزبدة. 

تجنب الدهون التقابلية.

 كلام زاد عدد الخضار - 

وكلام زاد التنوع - كان ذلك 

أفضل. يُستثنى البطاطا 

والبطاطس املقلية.

 تناول الكثري من الفاكهة 

من جميع األلوان.

 ارشب املاء أو الشاي أو القهوة 

)مع القليل من السكر أو بدون 

سكر(.  قلل من الحليب / منتجات 

األلبان )مرة أو مرتني يف اليوم( 

والعصائر )1 كوب صغري / يوم(.  

تجنب املرشوبات السكرية.

تناول مجموعة متنوعة من الحبوب 

الكاملة )مثل الخبز املصنوع من القمح 

الكامل واملعكرونة املصنوعة من الحبوب 

الكاملة واألرز البني(. وقلل من الحبوب 

املكررة )مثل األرز األبيض والخبز األبيض(.

اخرت األسامك والدواجن والفاصوليا 

واملكرسات؛ وقلل من اللحوم الحمراء 

 والجنب؛ تجنب لحم الخنزير املقدد 

واللحوم الباردة واللحوم املصنعة األخرى.

كلية يت أتش تشان للصحة العامة يف جامعة هارفارد مصدر التغذية

مصدر التغذية
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource

 كلية الطب بجامعة هارفارد

 منشورات هارفارد الصحية
www.health.harvard.edu
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املبادئ التوجيهية للتغذية الجيدة
توضح إرشادات التغذية الجيدة، بشكل عام، كيف يبدو منط األكل 

الصحي. للحصول عىل نظام غذايئ صحي، حيث يجب عىل معظم 

األفراد رشب املزيد من املاء وتناول األطعمة التي تحتوي عىل كمية:

أقل من الدهون املشبعة واملتقابلة؛  .1

أقل من الصوديوم  .2

أقل من السكر و  .3

أعىل من األلياف الغذائية.  .4

 األطعمة املعبأة واملعالجة، مثل الوجبات الرسيعة وفشار امليكروويف 

وألواح الحلوى والبسكويت ورقائق البطاطس ال تتبع هذه 

اإلرشادات. وهذه األنواع من األطعمة غنية بالدهون والصوديوم 

والسكر وتفتقر إىل األلياف والعنارص الغذائية الهامة األخرى.

الدهون

تعترب الدهون من العنارص الغذائية الهامة التي متد الجسم بالطاقة. 

وتساعد الجسم عىل امتصاص الفيتامينات وتدعم وظائف الجسم 

 الهامة مثل الدماغ والجهاز املناعي. الدهون رضورية أيًضا للحفاظ 

عىل صحة الجلد والشعر.

 هناك عدة أنواع من الدهون يف األطعمة التي نتناولها، وبعضها 

 أكرث صحة من البعض اآلخر. وميكن أن يؤدي اتباع نظام غذايئ 

 غني بالدهون غري الصحية إىل ارتفاع مستويات الكوليسرتول 

الضار وأمراض القلب واألوعية الدموية.

الدهون الصحية

 الدهون غري املشبعة )غري املشبعة املتعددة وغري املشبعة األحادية( 

ال ترفع نسبة الكوليسرتول يف الدم.  وعادة ما تكون هذه الدهون 

 زيوت نباتية سائلة يف درجة حرارة الغرفة. وتشمل األمثلة زيت 

الزيتون وزيت األفوكادو وزيت السمسم.

 يشمل النظام الغذايئ الصحي املزيد من األطعمة التي تحتوي 

عىل دهون صحية غري مشبعة.

زبدة اللوز  	

األفوكادو  	

السمك مثل السلمون والتونة  	

املكرسات مثل اللوز والبقان والكاجو والجوز  	

الزيتون  	

البذور مثل اليقطني وعباد الشمس والسمسم والشيا  	
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نصائح لتقليل الدهون غري الصحية

اقرأ ملصقات التغذية بعناية ملعرفة ما إذا كانت الدهون   • 
املشبعة أو املتقابلة مدرجة عىل امللصق.

ابحث عن كلامت "مهدرجة جزئيًا" للعثور عىل الدهون املتقابلة   •
يف قامئة املكونات.

اخرت اللحوم الخالية من الدهون أو الدجاج منزوع الجلد وقم   •
بتقليص جميع الدهون الظاهرة قبل الطهي.

استخدم طرق طهي قليلة الدسم مثل الشوي أو الشواء   • 
أو التبخري أو القيل الرسيع أو التحميص الجاف أو السلق.

قم بإزالة الدهون من أعىل املرق املربد أو الصلصات أو الحساء   •
أو اليخنة.

اطهي الطعام بالدهون غري املشبعة مثل زيت الزيتون.  •

قلل من الصلصات والشوربات التي تحتوي عىل الكرمية.  •

الدهون غري الصحية

لدهون املشبعة والدهون التقابلية غري صحية ألنها ميكن أن تزيد من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري والرسطان والسمنة.  وهذه 

األنواع من الدهون تكون صلبة يف درجة حرارة الغرفة.

قلل من تناول األطعمة التي تحتوي عىل الدهون املشبعة.

الزبدة  •

الجبنة  •

دهن الدجاج  •

جلد الدجاج  •

زيت جوز الهند  •

  ابحث عن الدهون غري الصحية يف ملصق التغذية أعاله. 

مالحظة: ابحث عن كل من الدهون املشبعة واملتقابلة.

حقائق غذائية

280 السعرات الحرارية لكل وجبة  

1 التقديم لكل عبوة   

القيمة اليومية ٪ الكمية / التقديم   

          ٪22 إجاميل الدهون 14 جم  

٪25 الدهون. املشبعة 5 جم   

٪2 الكوليسرتول 5 ملجم   

٪6 الصوديوم 140 مجم   

٪12 إجاميل الكربوهيدرات 35 جم  

٪4              األلياف الغذائية 1 جم 

             السكريات 33 جم

الربويتن 4 جم

٪4              الكالسيوم   

املكونات:

شوكوالتة الحليب، الفول السوداين، رشاب الذرة، السكر، الحليب 

الخايل من الدسم، الزبدة، زيت فول الصويا املهدرج جزئيًا، نكهة 

اصطناعية.

الكرمية  •

اآليس كريم  •

اللحم  •

اللنب  •

زيت النخيل  •

تعترب الدهون املتقابلة ضارة ألنها ترفع نسبة الكوليسرتول الضار 

 وتخفض الكوليسرتول الحميد )الجيد(. وقد حظرت إدارة الغذاء 

 والدواء األمريكية الدهون املتقابلة االصطناعية يف الواليات املتحدة 

 يف عام 2018.  ومع ذلك، قد ال تزال بعض األطعمة تحتوي عىل 

 كمية صغرية من الدهون املتقابلة نتيجة معالجة الطعام.  باإلضافة 

إىل ذلك، قد تظل الدهون املتقابلة موجودة يف األطعمة املصنعة التي 

تم رشاؤها قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.  تحقق من ملصق التغذية 

عىل األطعمة التي قد ال تزال تحتوي عىل دهون متقابلة.

قطع الحلوى  •

رقائق البطاطس  •

كرمية القهوة  •

املقرمشات  •

تقصري الخضار )مثل كريسكو(  •

البطاطس املقلية  •

البيتزا املجمدة  •

فشار امليكروويف  •

منتجات العجني املربدة  •

بعض السمن النبايت  •

 ميكن أن تحتوي األطعمة الرسيعة املقلية أيًضا عىل مستويات عالية 

من الدهون املتقابلة بسبب درجات حرارة الطهي العالية املستخدمة 

أثناء القيل.

الدجاج املقيل  •

األسامك املقلية  •

الدونات  •

البطاطس املقلية  •

أصابع موزاريال  •

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  	  الوحدة التاسعة  	  الدرس األول: التغذية
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الصوديوم

 يساعد الصوديوم )معدن يف امللح( يف الحفاظ عىل توازن املاء 

 بالجسم، وضغط الدم، ومينع الجفاف. لكن ميكن أن يؤدي تناول 

الكثري من الصوديوم إىل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

كثري من األفراد يأكلون الكثري من الصوديوم. حتى إذا مل يتم إضافة 

امللح أثناء الطهي أو عىل املائدة، فقد يستمر حصول العميل عىل الكثري 

 من الصوديوم يف نظامه الغذايئ عن طريق تناول األطعمة املصنعة 

و / أو املعبأة مسبًقا.

إرشادات الصوديوم

 تويص اإلرشادات الغذائية لألمريكيني بأن يستهلك البالغون األصحاء 

أقل من 2300 مجم من الصوديوم يوميًا )ملعقة صغرية(. وتويص 

جمعية القلب األمريكية بحد مثايل ال يزيد عن 1500 مجم يوميًا 

 ملعظم البالغني. وقد يكون تناول الصوديوم أقل بالنسبة للعميل 

 اعتامًدا عىل صحته. ومن املرجح أن يتبع املرىض الذين يعانون 

 من قصور القلب االحتقاين أو ارتفاع ضغط الدم نظاًما غذائيًا 

منخفض امللح.

نصائح لتقليل الصوديوم

ابحث عن األطعمة املصنعة الخالية من الصوديوم، أو املنخفضة   	

أو املخفضة أو الخفيفة يف الصوديوم، أو الخالية من امللح، 

واستخدمها.

قارن مستوى امللح يف األطعمة املصنعة - ميكن أن تختلف   	 

الكمية بشكل كبري بني العالمات التجارية.

اخرت الخرضوات واللحوم الطازجة أو املجمدة أو املعلبة   	 

الخالية من امللح.

استخدم التوابل بدال من امللح عند الطهي. قم بتتبيل األطعمة   	

 مبجموعة متنوعة من األعشاب والتوابل والليمون وعصري 

الليمون والخل.

تجنب استخدام زجاجة امللح أو امألها بأعشاب بديلة.  	

قلل من الوجبات املعلبة أو الجاهزة أو املعبأة مثل أطباق   	

املعكرونة الشعرية رسيعة التحضري أو أطباق األرز.

قلل من األطعمة اململحة للغاية مثل لحم البقر ولحم الخنزير   	

املقدد ولحوم الالنشون واملخلالت ورقائق البطاطس والبسكويت 

واملعجنات أو اللحوم املحفوظة.

خاٍل من الصوديوم 

أو خاٍل من امللح

 منخفض 

الصوديوم جدا

قليل الصوديوم

تحتوي كل حصة يف هذا املنتج عىل أقل 

من 5 ملغ من الصوديوم.

كل حصة تحتوي عىل 35 ملغ صوديوم 

أو أقل.

 تحتوي كل حصة عىل 140 

مجم من الصوديوم أو أقل.

ابحث عن هذه العبارات عىل ملصقات الطعام

كمية قليلة أو مخفضة 

من الصوديوم

خفيف أو قليل 

الصوديوم

غري مملح أو بدون 

إضافة ملح

 يحتوي املنتج عىل 25٪ صوديوم 

أقل من اإلصدار العادي.

 تم تقليل محتوى الصوديوم بنسبة 

ال تقل عن 50٪ من اإلصدار العادي. 

 ال يضاف امللح أثناء معالجة الطعام 

 الذي يحتوي عادة عىل امللح. ومع 

 ذلك، قد تظل بعض األطعمة التي 

تحمل هذه امللصقات غنية بالصوديوم 

 ألن بعض املكونات قد تحتوي عىل 

نسبة عالية من الصوديوم.

قد تكون بعض العبارات مضللة!
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السكر

السكر عبارة عن كربوهيدرات توجد بشكل طبيعي يف الفاكهة والحليب 

والخرضوات. توجد الكربوهيدرات األخرى يف منتجات الحبوب مثل 

 الخبز واملعكرونة.   بينام تحتوي العديد من األطعمة املصنعة أيًضا 

عىل سكر مضاف.

 

 يستخدم الجسم السكر والكربوهيدرات األخرى للحصول عىل 

الطاقة. بيد أن اإلفراط يف تناوله ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة مبرض 

السكري والسمنة وتسوس األسنان وأمراض القلب واألوعية الدموية.  

يأكل معظم األمريكيني الكثري من السكر املضاف، لذا؛ تعد السمنة 

ومرض السكري من األوبئة يف أمريكا اليوم.

إرشادات بخصوص السكر املضاف

تجنب السكر املضاف أو قلل منه قدر اإلمكان.  تويص اإلرشادات 

الغذائية لألمريكيني بأن يأكل معظم األمريكيني أقل من 50 جراًما 

)حوايل ثالث مالعق كبرية( من السكر املضاف يوميًا.

نصائح لتقليل السكر

تجنب األطعمة التي تحتوي عىل السكريات املضافة أو قلل من تناولها.  

تشمل األطعمة األكرث شيوًعا التي تحتوي عىل السكريات املضافة ما ييل.

القهوة املحالة  •

املرشوبات الغازية  	

مرشوبات الطاقة  	

مرشوبات عصري الفاكهة  	

قطع الحلوى  	

بسكويت  	

البودينغ  	

الحلوى  	

الكعك أو غريها من الحلويات أو أصناف الحلوى  	

استبدل هذه العنارص بخيارات صحية مثل الفواكه الكاملة أو منتجات 

الفاكهة التي ال تحتوي عىل سكر مضاف.

ابحث عن السكريات املضافة يف قامئة املكونات يف األطعمة املعلبة. 

 باإلضافة إىل كلمة "سكر"، فإن الكلامت التالية عىل ملصق التغذية 

عىل عبوة الطعام تعني أيًضا السكر.

الجلوكوز  •

الفركتوز  •

السكروز  •

)HFCS( رشاب الذرة عايل الفركتوز  •

عصري القصب املبخر  •

الشعري  •

رشاب الذرة  •

سكر العنب  •

 اخرت الكربوهيدرات األخرى بحكمة. جرب الحبوب الكاملة 

 )مثل األرز البني والربغل والكسكيس والكينوا( بوصفها أطباق 

 جانبية. انتقل من أنواع الخبز والحبوب واملعكرونة واألرز املكررة 

إىل الحبوب الكاملة.

 انظر إضافة املزيد من الفواكه والخرضوات إىل النظام الغذايئ 

يف دليل املوارد يف الصفحة 345 ملزيد من املعلومات.

 ملزيد من املعلومات حول مرض السكري والكربوهيدرات 

 والنظام الغذايئ، راجع مرض السكري يف األمراض والحاالت الشائعة 

يف الصفحة 368.

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  	  الوحدة التاسعة  	 الدرس األول: التغذية
عة

س
لتا

ا
ة 

حد
لو

ا



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

182183

األلياف الغذائية  

األلياف الغذائية هي نوع من الكربوهيدرات يحصل منها الجسم عىل 

سعرات حرارية قليلة أو معدومة )طاقة(. تتواجد بصورة طبيعية يف 

الفول والبازالء والفواكه واملكرسات والبذور والخرضوات. ميكن لأللياف 

الغذائية أن تخفض كوليسرتول الربوتني الدهني منخفض الكثافة 

)الضار( وتساعد يف التحكم يف جلوكوز الدم )سكر الدم(. كام أنها 

تساعدك عىل الشعور بالشبع وتزيد من تكرار حركات األمعاء وتقلل 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

إرشادات بخصوص األلياف الغذائية

ال يحصل الكثري من األمريكان عىل ما يكفي من األلياف الغذائية.  

حيث يجب أن يحصل معظمهم عىل حوايل 28 جراًما من األلياف 

يوميًا. ميكن ملعظم األشخاص الحصول عىل الكمية املويص بها من 

األلياف عن طريق تناول خمس حصص من الفاكهة والخرضوات يوميًا.

يجب عىل العمالء مراجعة الطبيب قبل زيادة أو تقليل األلياف 

الغذائية. فقد يلزم الحد من تناول األلياف للبالغني الذين يعانون من 

مشاكل طبية معينة مثل الزائدة الدودية )التهاب أو عدوى يف القولون( 

أو زيادتها للعمالء الذين يعانون من اإلمساك املزمن.

 

يجب زيادة األلياف يف النظام الغذايئ ببطء. فزيادتها برسعة كبرية ميكن 

أن يسبب االنتفاخ والغازات. نظرًا ألن األلياف متتص املاء، فمن املهم 

أيًضا رشب الكثري من السوائل عند زيادة األلياف الغذائية أو تناول 

مكمالت األلياف.

نصائح لزيادة األلياف الغذائية

أضف الفاصوليا والبازالء والعدس إىل الحساء والطبخات   •
والسلطات وأطباق األرز. حيث سيوفر استبدال الفاصوليا باللحوم 

األلياف وكمية أقل من الدهون.

اخرت الخبز والحبوب الكاملة التي تحتوي عىل "دقيق القمح   •
الكامل" أو "دقيق القمح الكامل املطحون من الحجر" أو "دقيق 

القمح الكامل بنسبة 100 يف املائة" باعتباره مكون أول.

جرب أنواًعا مختلفة من الحبوب الكاملة مثل الكسكيس والشعري   	

والربغل والكينوا والكاشا يف السلطات والحساء والكرسوالت 

لزيادة األلياف.

تناول الفواكه مثل التفاح والكمرثى واملوز والتوت والبطيخ   	

والربتقال. حيث تزيد قشور وبذور الفاكهة من األلياف.

تناول الخضار مثل الجزر أو البطاطا الحلوة أو الربوكيل أو   •
السبانخ أو الفاصوليا الخرضاء.

للحفاظ عىل نسبة األلياف يف الخرضوات عالية، تناولها نيئة   	 

أو مطبوخة عىل البخار حتى تنضج واترك القرشة عليها.

أضف الفواكه املجففة إىل الحبوب والكعك والخبز الرسيع   	 

لزيادة األلياف.

مصدر جيد لأللياف، يحتوي 

عىل األلياف ويوفرها

 غني باأللياف، مصدر 

ممتاز لأللياف

½ 2 جرام إىل أقل من 5 جرام

5 جرام أو أكرث

ابحث عن هذه العبارات عىل ملصقات الطعام

األطعمة الغنية باأللياف

األغذية

النخالة

حبوب أخرى غنية 

باأللياف

معكرونة مصنوعة 

من حبوب القمح 

الكاملة

الذرة عىل قطعة خبز

البطاطا الحلوة 

املخبوزة

الجزرة الكبرية

املوز

الفراولة

التفاح مع قرشه

الفاصوليا مطبوخة

الفاصوليا

حساء البازالء

 البطاطا املخبوزة 

مع القرش

الربوكيل

التني املجفف

الكمرثى

الخوخ

حجم الوجبة

3/1 كوب

1 كوب

1 كوب

1 سنبلة

1

1

1

1 كوب

1

1 كوب

1 كوب

1 كوب

1

1 كوب

3 متوسط

1 صغري

5

األلياف

8.5 جم

5 جم

4 جم

6 جم

7 جم

2 جم

4 جم

4 جم

3 جم

8 جم

7 جم

5 جم

3 جم

4 جم

10 جم

4 جم

4 جم
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املاء، املواد الغذائية املنسية

يحتاج جسم اإلنسان إىل املاء ليعيش. فالجفاف )نقص املاء يف أجسامنا( 

 ال يجعل الشخص يشعر بالسوء فحسب، بل ميكن أن يؤدي أيًضا 

إىل إصابة القلب والفشل الكلوي والوفاة. ميكن أن يؤدي نقص املاء 

 بنسبة 2٪ فقط إىل اإلرهاق واالرتباك وفقدان الذاكرة عىل املدى 

 القصري وتغريات املزاج مثل زيادة التهيج أو االكتئاب. كام ميكن 

 أن يزيد الجفاف من خطر اإلصابة بعدوى املسالك البولية وحصوات 

الكىل وحىص املرارة واإلمساك.
  

يستخدم الجسم املاء من أجل:

هضم الطعام؛  	

إزالة الفضالت؛  	

حمل العنارص الغذائية واألكسجني إىل كل خلية يف الجسم؛  	

تربيد الجسم؛  	

تليني املفاصل واألنسجة؛ و  	

الحفاظ عىل برشة صحية.  	

إرشادات تناول/رشب املاء

تختلف متطلبات كل شخص من املياه. حيث يحتاج معظم األشخاص 

األصحاء ما بني 9 إىل 13 كوبًا يوميًا، مع كوب واحد يساوي 8 أونصات.

نظرًا ألن معظم الفواكه والخرضوات عبارة عن ماء، فإن تناول   •
"خمسة يف اليوم" عىل األقل يساعد أيًضا يف ترطيب الجسم. يأيت 

حوايل 20٪ من إجاميل كمية املياه اليومية للشخص من األطعمة 

الغنية باملياه مثل الخس والخرضوات الورقية والخيار والفلفل 

والقرع الصيفي والكرفس والتوت والبطيخ.

ميكن أن تساهم القهوة والشاي يف تناول السوائل يوميًا.  •

ا ميكن أن يطرد لكثري من املاء الشوارد التي يحتاجها جسمك   	

وهذا ميكن أن يكون له تأثري سلبي.

  قد يتبع بعض العمالء نظاًما غذائًيا يحد من السوائل مام يحد 

 من تناولهم اليومي للمياه وكذلك األطعمة التي تحتوي عىل 

الكثري من املاء.

رشب املزيد من املاء

ال يرشب معظم البالغني يف الواليات املتحدة كمية كافية من املاء ومييل 

كبار السن إىل رشب كمية أقل من املاء مقارنًة بالبالغني األصغر سًنا. 

 حيث مييل اإلحساس بالعطش إىل االنخفاض مع تقدمنا يف العمر، 

 مام يجعل من الصعب عىل كبار السن إدراك أنهم بحاجة إىل املزيد 

من السوائل.  ميكن أن تؤدي حاالت مثل السكتة الدماغية أو الَخرَف 

أيًضا إىل إضعاف العطش. فيام ييل بعض النصائح للتشجيع عىل رشب 

املزيد من املاء:

شجع العميل عىل الرشب قبل أن يشعر بالعطش.  •

قدم السوائل بشكل متكرر طوال اليوم. من الجيد أيًضا   • 
االحتفاظ بكوب من املاء بجوار كريس أو رسير العميل.

امأل زجاجة ماء سعة 20 أونصة أربع مرات يوميًا أو ارشب   • 
كوبًا كبريًا من املاء مع كل وجبة رئيسية ووجبة خفيفة.

أضف نكهة إىل املاء عن طريق إضافة:  	

رشائح الليمون،  –

النعناع املسحوق،  –

رشائح الزنجبيل املقرشة أو الخيار،  –

التوت املسحوق،  –

رشائح البطيخ.  –

أضف القليل من العصري إىل املاء الفوار للحصول عىل   	 

مرشوب منعش ومرشق.

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة   	  الوحدة التاسعة  	  الدرس األول: التغذية
عة
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التخطيط والتسوق وتحضري الوجبات
قد تكون مسؤوالً عن مساعدة خطة وجبات / طهي وجبات العميل 

 والتسوق لرشاء البقالة. هناك بعض الخطوات التي ميكنك اتباعها 

لجعل هذه املهمة أسهل وأكرث كفاءة.

ضع خطة وجبات

 اعمل مع العميل لتخطيط وجبات الطعام قبل عدة أيام. ابدأ 

بتخطيط الطبق الرئييس ثم قرر ما يجب تضمينه أيًضا. ثم استخدم 

طبق األكل الصحي لتضمني ما يكفي من األطعمة من كل مجموعة 

غذائية. عند التخطيط للوجبات، ضع يف اعتبارك:

األطعمة التي يفضلها العميل؛  •

أي بقايا طعام تحتاج إىل استهالك؛  •

ماذا يوجد يف الفريزر أو الخزانة؛  •

ما هو معروض للبيع هذا األسبوع أو أي كوبونات لديك؛ و  •

كم من الوقت سيكون لديك للطهي أو قدرة املريض إذا   • 
كانوا سيطبخ لنفسه.

اعمل قامئة تسوق

انظر إىل خطة الوجبات الخاصة بك وتأكد من أن لديك املكونات 

املطلوبة. اكتب أي عنارص تحتاج إىل رشائها من املتجر. استخدم هرم 

تناول الغذاء الصحي الختيار أفضل أنواع األطعمة من كل مجموعة.  

عىل سبيل املثال، إذا كانت خطة الوجبات الخاصة بك تتضمن الخبز، 

فتأكد من رشاء خبز الحبوب الكاملة. مبجرد الحصول عىل قامئة 

األسبوع، فقد حان وقت التسوق.

تسوق بذكاء

تحتوي الفواكه والخرضوات والربوتينات الطازجة عىل املزيد من 

العنارص الغذائية ومكونات مضافة أقل من األطعمة املصنعة. أما 

الوجبات املعبأة مثل وجبات العشاء املجمدة فغالبًا ما تحتوي عىل 

الكثري من الدهون املضافة والسكريات وامللح وميكن. أن تكون الفواكه 

 املجمدة واملعلبة صحية، لكن ابحث عن السكر وامللح املضاف. من 

أجل توفري املال، اشرت األطعمة املعر وضة للبيع بتخفيضات أو يف 

املوسم. تذكر أن تنظر إىل السعر بالوزن بدالً من سعر الوحدة عند 

 مقارنة األصناف. حاول دامئًا تناول الطعام قبل الذهاب للتسوق حتى 

ال متيل إىل رشاء األطعمة الخفيفة.

 ما هي بعض أفكار التسوق الذكية التي تعرفها والتي قد 

تساعد اآلخرين؟

قراءة ملصقات الطعام

قراءة ملصقات حقائق التغذية عىل األطعمة املعلبة.  حاول رشاء 

 املنتجات التي تتبع إرشادات التغذية الجيدة. حيث تعد نسبة ٪5 

 أو أقل من القيمة اليومية "منخفضة" ونسبة 20٪ أو أكرث "عالية". 

ابحث عن املنتجات التي تتصف مبا ييل:

نسبة منخفضة الدهون املشبعة والكوليسرتول والصوديوم   •
والسكريات املضافة؛ و

نسبة عالية من األلياف الغذائية والربوتني.  •

ميكن أيًضا استخدام قامئة املكونات للتحقق مام إذا كان هناك مكون 

معني يف الطعام أو املنتج. هذا مهم بشكل خاص إذا كان العميل يعاين 

من الحساسية أو أسباب أخرى لتجنب أصناف معينة.
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التعديل الغذايئ: املتطلبات والقيود
قد يكون لدى العميل نظام غذايئ خاص بسبب مرض أو حالة أو دواء 

أو حساسية غذائية. ميكن لهذا النظام أن يحد أو يزيد من تناول أطعمة 

معينة أو كيفية تحضري األطعمة.

من املهم بالنسبة لك أن تفهم كيفية وسبب الحاجة إىل العالج التغذوي 

وما هي األطعمة التي يجب إضافتها أو تجنبها يف إعداد الطعام.

يجب أن يحصل العميل عىل وصفة طبية من الطبيب قبل إجراء 

تغيريات عىل نظامه. الغذايئ العادي وإذا مل تكن لديك املعلومات 

املحددة التي تحتاجها، فنبه مدير الحالة أو مرشفك وفًقا ملكان الرعاية 

الذي تعمل فيه.

موازنة االختيار مع السالمة

 يف بعض الحاالت، قد يختار العميل عدم اتباع نظام غذايئ خاص 

محدد أو اتخاذ خيارات غذائية ليست صحية مثل اآلخرين. يحق 

للعميل اختيار األطعمة التي يتناولها.

إذا كان العميل يتخذ خيارات غذائية غري صحية أو ال يتبع نظامه 

الغذايئ املحدد، فاتبع الخطوات املوضحة يف. موازنة حق العميل يف 

االختيار والسالمة فيالوحدة الرابعة يف الصفحة 64.

ارشح مخاوفك للعميل؛  .1

قدم بدائل آمنة؛  .2

أبلغ عن مخاوفك إىل الشخص املناسب يف مكان الرعاية   .3 
الخاص بك؛ و

وثق مخاوفك وماذا فعلت.  .4

الحساسية الغذائية

 يعاين بعض األشخاص من حساسية تجاه الطعام ميكن أن تسبب 

 ردود فعل مفاجئة مهددة. للحياة وحتى كمية صغرية من الطعام 

ميكن أن تجعل الشخص املصاب بالحساسية الغذائية مريًضا.

تشمل األطعمة التي تسبب معظم الحساسية الحليب وفول الصويا 

 والبيض والقمح والفول السوداين واملكرسات واألسامك واملحار. 

يجب إدراج األطعمة التي يجب تجنبها يف خطة خدمات العميل.

 يجب عىل العميل املصاب بالحساسية الغذائية تجنب أي مصدر 

لذلك الطعام.

 ميكن أن تعتمد سالمة العميل عىل خطوات التحضري اآلمنة يف 

املطبخ )عىل سبيل املثال، إيالء اهتامم وثيق لقامئة املكونات عىل 

 ملصقات الطعام(. وتأكد من التحدث مع العميل عن أي نوع من 

أنواع الحساسية الغذائية لديه.

ميكن أن تشمل أعراض رد الفعل التحسيس تجاه الطعام ما ييل. 

إحساس بالوخز أو الحكة  •

خاليا النحل )كدمات بارزة عىل الجلد(  •

تورم يف الفم أو الحلق والجفون والوجه والشفتني واللسان  •

أمل يف بطن  •

اإلسهال  •

الغثيان  •

التقيؤ  •

صعوبة يف التنفس  •

اإلغامء  •

فقدان الوعي  •

إنها حالة طبية طارئة إذا أصيب الشخص حتىإنها حالة طبية طارئة 

إذا أصيب الشخص حتى برد فعل واحد لكامل الجسم مثل خاليا 

النحل وكام هو الحال يف أي حالة طوارئ أخرى، اتصل بالرقم.   

911 واتبع إجراءات الطوارئ واإلبالغ يف مكان عملك.

التغذية األول:  الدرس  التاسعة  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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عرس البلع 

عرس البلع هو حالة شائعة تجعل البلع أكرث صعوبة.  يزداد احتامل 

اإلصابة بعرس البلع لألشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية وبعض 

األمراض )الشلل الرعايش والتصلب املتعدد وأنواع معينة من الرسطان( 

والخرف وبعض األفراد الذين يعانون من إعاقات يف النمو واألشخاص 

 الذين يتناولون بعض األدوية. تشمل العالمات التحذيرية لعرس 

البلع ما ييل:

استغراق وقت طويل لبدء البلع أو الحاجة إىل البلع 3-4 مرات   •
لكل قضمة من الطعام؛

الشعور بأمل أثناء البلع؛  	

عدم القدرة عىل البلع؛  •

امتالء أو ضيق يف الحلق أو الصدر أو اإلحساس بوجود طعام   • 
يف هذه املناطق؛

صعوبة يف السيطرة عىل السوائل يف الفم أو سيالن اللعاب   • 
من مقدمة الفم أو جانبه؛

أن تكون أجش؛  •

إعادة الطعام؛ االرتجاع  •

وجود حرقة متكررة؛   •

تناول الطعام أو حمض املعدة مرة أخرى يف الحلق؛  •

فقدان الوزن غري املتوقع؛  •

السعال أو التقيؤ قبل أو أثناء أو بعد البلع؛  •

االضطرار إىل تقطيع الطعام إىل قطع أصغر أو تجنب بعض   •
األطعمة بسبب صعوبة البلع؛ أو

اختالس الطعام يف الفم )تخزين الطعام يف الخد( أو بصق   • 
الطعام أو رفض تناول الطعام.

 أبلغ عن أي من هذه العالمات إىل الشخص املناسب يف 

 مكان الرعاية الخاص بك إذا مل تُشخص إصابة العميل 

بالفعل بعرس البلع.

رعاية العميل املصاب بعرس البلع

يحتاج العمالء الذين يعانون من عرس البلع إىل الدعم للتأكد من 

حصولهم عىل التغذية الكافية والرتطيب وكذلك للحامية من دخول 

الطعام أو السوائل إىل مجرى الهواء والرئتني.

سيحصل العمالء الذين يعانون من عرس البلع عىل نظام غذايئ خاص 

موصوف طبيًا. واعتامًدا عىل شدة الحالة، يجب تغيري تناسق األطعمة 

 والسوائل لجعل تناول الطعام أو الرشاب أسهل وأكرث أمانًا للعميل 

)عىل سبيل املثال، جعل األطعمة طرية وسهلة البلع أو سميكة أو 

ضعيفة ملنع االختناق(.

قد يُطلب منك أيًضا العمل مبارشة مع مقدم الرعاية الصحية للعميل 

لفهم كيفية تحضري الطعام بشكل صحيح. وهذا يعتمد عىل مكان 

الرعاية حيث تعمل.

 يجب مالحظة تعديالت النظام الغذايئ يف خطة خدمة العميل. 

 وتحقق مع مرشفك إذا كان لديك أي أسئلة. وتحقق مع مرشفك 

إذا كان لديك أي أسئلة.

 راجع العمالء الذين يعانون من صعوبة يف تناول الطعام يف دليل 

املوارد يف الصفحة 347 ملزيد من املعلومات.

سعة
التا

حدة 
الو



187

 املهارة:  مساعدة العميل عىل 

تناول الطعام
بالنسبة للكثري من األفراد، ال تلبي الوجبات االحتياجات الغذائية 

فحسب، بل االحتياجات االجتامعية أيًضا.  ميكن أن تكون األهمية 

االجتامعية لوقت الوجبة مهمة لرفاهية العميل بقدر أهمية الطعام 

الذي يأكله.

 عند مساعدة العميل عىل تناول الطعام، افعل أشياء تجعل وقت 

تناول الطعام تجربة ممتعة.

ضع خطة قامئة الطعام مع العميل إن أمكن.  •

رتب املكان والطعام بحيث يبدو جذابًا ويسهل عىل العميل   •
الوصول إليه وتناوله.

اجلس مع العميل كلام أمكن ذلك.  •

تأكد من أن العميل يجلس بشكل مريح.  •

ساعده فقط عندما تكون هناك حاجة للمساعدة.  •

قدم الطعام بوترية غري متسارعة.  •

خذ الوقت الكايف لجعل تناول الطعام من أهم أولويات اليوم.  •

 راجع  مساعدة العميل عىل تناول الطعام فيقوائم مراجعة املهار ات 

يف الصفحة 426 ملعرفة الخطوات املحددة لهذه املهارة.

نصائح ملساعدة العميل عىل تناول الطعام

ال تساعد العميل أبًدا يف تناول الطعام الذي يكون مستلقيًا   • 
أو متكئًا للخلف أو يشعر بالنعاس الشديد.

تأكد من أن رأس العميل لألمام وذقنه منخفضة.  •

ضع كمية قليلة من الطعام عىل امللعقة أو الشوكة.  •

امنح العميل متسًعا من الوقت للمضغ والبلع. ال تترسع أبًدا.  •

أخرب العميل عن الطعام املوجود عىل الشوكة أو امللعقة قبل   •
وضعه يف فمه.

تعامل مع العميل باعتباره شخص بالغ وليس طفل.  •

يجب أن يظل العميل مستقياًم ملدة 20 إىل 30 دقيقة عىل األقل 

بعد االنتهاء من الوجبة.

 نصائح عامة عند مساعدة العميل املصاب بعرس 

البلع عىل األكل

دع الشخص يرى ويشم ويتذوق الطعام لتشجيع اللعاب عىل   •
التدفق وتحسني شهيته قبل أن يبدأ يف تناول الطعام.

تجنب الحديث مع العميل أثناء تناول الطعام.  •

ضع الطعام يف منتصف الثلث األمامي من اللسان وادفعه   • 
ألسفل )وهذا مينع اللسان من السقوط مرة أخرى يف الفم 

والوقوف يف طريق البلع(.

احرتس من احتجاز الطعام يف الفم حدث هذا، أزل الطعام   •
املحتجز يف الفم واطلب من العميل أن يبطئ من رسعته أو 

اطلب من العميل القيام "مبسح لسانه" إذا كان قادًرا عىل ذلك.

قد تحتاج إىل دفع عملية البلع بعبارات مثل "امضغ   • 
 جيًدا" و "ابتلع مرة أخرى" و "احبس أنفاسك أثناء 

البلع" و "نظف حلقك".

األجهزة املساعدة يف تناول الطعام

 ميكن أن تساعد العديد من األجهزة املساعدة يف الحفاظ عىل 

 استقاللية العميل أثناء تناول الطعام، من بينها األواين الفضية 

 مبقابض مدمجة لتسهيل اإلمساك بها وكوبني مبقبضني وشفاطات 

وطبق مقسم أو طبق ذو حافة )مام يسهل "غرف" الطعام من اإلناء(.

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  •  الوحدة التاسعة  • الدرس األول:  التغذية
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التعرف عىل عالمات سوء التغذية 

والجفاف واإلبالغ عنها
ما يصل إىل نصف كبار السن معرضون لخطر سوء التغذية. الذي 

يحدث عندما ال يحصل جسم اإلنسان عىل ما يكفي من العنارص 

الغذائية. ميكن أن يكون هذا بسبب النظام الغذايئ أو مشاكل الجهاز 

الهضمي أو مشاكل األسنان أو حالة طبية. تشمل العوامل األخرى التي 

ميكن أن تؤدي إىل سوء التغذية ما ييل.

مشاكل يف املضغ أو أمل بالفم أو عدم مالءمة أطقم األسنان  •

اضطراب يف املعدة أو إمساك أو انتفاخ أو غازات  •

العيش وحيًدا  •

تناول عدة أدوية  •

تعاطي املخدرات  •

فقدان الشهية  •

 ميكن أن يؤدي سوء التغذية إىل مضاعفات طبية وضعف يؤدي 

إىل السقوط واإلصابات واإلقامة باملستشفى ألخذ العالج.
  

 ميكن أن يكون لدى العميل املصاب بسوء التغذية قدرة منخفضة 

 عىل مقاومة العدوى أو التئام الجروح أو التعايف من املرض أو 

الجراحة أو العالجات األخرى.

راقب العمالء بحثًا عن هذه العالمات التحذيرية لسوء التغذية. 

فقدان الوزن غري املقصود )مثل املالبس التي أصبحت كبرية   • 
جًدا اآلن(

تناول أقل من نصف الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة  •

التعب املستمر أو الدوخة/الدوار  •

االكتئاب والوحدة والحزن  •

االرتباك  •

وثق وأبلغ عن أي عالمات لسوء التغذية أو الجفاف للشخص 

املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك.

الجفاف

 ميكن أن يرجع سبب الجفاف إىل فقدان الكثري من السوائل أو عدم 

رشب كمية كافية من املاء أو السوائل أو بعض األدوية. أحد األسباب 

الشائعة للجفاف هو فقدان السوائل من خالل القيء واإلسهال و/أو 

ارتفاع درجة الحرارة.

ميكن أن يكون الجفاف خفيًفا أو متوسطًا أو شديًدا، فعندما يكون 

الجفاف شديًدا. يكون حالة طارئة مهددة للحياة. ميكن أن تؤثر العديد 

من العوامل عىل رسعة إصابة العميل بالجفاف مبا يف ذلك الحرارة 

واألدوية والنظام الغذايئ ومدى نشاطه وحجم الجسم.

 أبلغ عن أي من هذه األعراض للشخص املناسب يف مكان الرعاية 

الخاص بك.

القيء أو اإلسهال لفرتات طويلة  •

العطش  •

الفم الجاف أو اللزج  •

تشقق الشفاه  •

صداع الرأس  •

اإلعياء   •

الدوخة/الدوار  •

عالمات التحذير من الجفاف

االرتباك  •

العرق الشديد  •

ُحمى  •

البول الداكن  •

اإلمساك  •

تشنجات الساق  •

الحصول عىل مزيد من املعلومات

تتوفر برامج التغذية لكبار السن يف معظم املناطق الجغرافية وتساعد 

كبار السن الذين يعانون من مشاكل التغذية.  اتصل أو شجع العميل 

عىل طلب املساعدة أو اإلحالة إىل أخصايئ تغذية للحصول عىل بعض 

املساعدة.
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ملخص 
 الغذاء رضوري لحياة اإلنسان والوجبات أساسية يف روتيننا اليومي. فام نأكله وكيفية تناوله يؤثر علينا جسديًا وعقليًا واجتامعيًا وروحيًا.  يدعم 

أحد مساعدي الرعاية املنزلية عمالئهم من خالل مساعدتهم عىل اتخاذ خيارات غذائية صحية وتناول الطعام بأمان.  تعد دراسة خطة رعاية العميل 

والتعرف عليه شخصيًا أمرًا أساسيًا لتقديم رعاية مفيدة.

نقطة فحص

 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

كيف تبدو الوجبة الغذائية الصحية؟   ما هو املقدار الذي يجب أن يحتويه الطبق من كل مجموعة غذائية؟  .1

كيف ميكنك التعرف عىل املتطلبات والقيود الغذائية لعميلك؟  .2

ماذا ميكنك أن تفعل عندما يختار العميل اتباع منط أكل قد ال يكون صحيًا؟  .3

ما هي بعض الطرق ملساعدة العميل الذي يعاين من عرس البلع يف األكل؟  .4

اذكر ثالث عالمات تحذيرية للجفاف؟  .5

اذكر ثالث عالمات عىل سوء التغذية؟  .6

 املشكالت التي تسببها قضايا 

أو أخطاء النظام الغذايئ
 ميكن أن تسبب القضايا الغذائية رضًرا خطريًا للعميل.  بعض األمثلة 

عىل هذه القضايا هي: 

قد تؤدي إعطاء جرعة عالية جًدا من الصوديوم )امللح( إىل العميل   •
املصاب بقصور القلب االحتقاين والذي يخضع لحد شديد من 

الصوديوم إىل حدوث سوائل يف الرئتني وعواقب وخيمة؛

ميكن أن تتفاعل بعض األطعمة مع األدوية لتقليل أو إبطاء أو تغيري   •
طريقة عمل األدوية يف الجسم أو التسبب يف آثار جانبية مزعجة؛

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  •  الوحدة التاسعة  •  الدرس األول:  التغذية

ميكن أن تسبب الحساسية الغذائية ردود فعل مميتة،   • 
مبا يف ذلك االختناق بسبب تورم الحلق؛ أو

قد يختنق الفرد املصاب بعرس البلع بالطعام الذي مل يُعدل   •
بشكل مناسب.

  ناقش مع مدربك أو مجموعة صغرية كل من هذه املشكالت 

 الغذائية املحتملة.  كيف ميكن ملقدم الرعاية منع حدوث 

هذه املشكالت؟
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الدرس الثاين 

التعامل اآلمن مع الغذاء

األهداف

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعدو الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد أسباب األمراض التي تنقلها األغذية واملخاطر املرتبطة بها؛  .1

تذكر أمثلة األطعمة التي قد تكون خطرة وعالية الخطورة؛  .2

مامرسة النظا فة الشخصية الجيدة من خالل:  .3

أ.  البقاء يف املنزل عند اإلصابة بأمراض أو أعراض معينة؛  

ب.  غسل اليدين بشكل صحيح ويف األوقات املناسبة؛ و  

ج.  منع مالمسة اليد العارية باستخدام القفازات أو األواين    
عند التعامل مع الطعام الجاهز لألكل؛

استخدم مامرسات تداول الطعام املناسبة للوقاية من األمراض   .4 
التي تنقلها األغذية: 

 أ.  التنظيف: نظف وعقم األسطح واملعدات التي تالمس 

 الطعام بشكل صحيح واغسل الثامر.  لكن ليس اللحوم 

أو الدواجن أو البيض؛

ب.  الفصل: تجنب انتقال التلوث؛

 ج.  الطهي: قم بتدفئة الطعام واطهه وأعد تسخينه واحتفظ 

به يف درجات حرارة مناسبة؛ و

د. التربيد: قم بتربيد األطعمة وتخزينها بأمان. 

مصطلحات رئيسية

ملوثة: تحتوي عىل مواد ضارة مثل الجراثيم أو املواد الكيميائية الخطرة.

 انتقال التلوث: انتشار الجراثيم من اللحوم النيئة إىل األطعمة األخرى 

أو عندما ينرش الشخص الجراثيم عن طريق االنتقال من مهمة "قذرة" 

إىل مهمة "نظيفة" دون إزالة القفازات التي تستخدم ملرة واحدة أوالً 

وإجراء نظافة اليدين.
 

 منطقة الخطر: نطاق درجة الحرارة من 41 درجة فهرنهايت -

 135 درجة فهرنهايت )5 درجات مئوية - 57.2 درجة مئوية( 
حيث تنمو الجراثيم عىل األطعمة التي يحتمل أن تكون خطرة.

 الطريق الربازي الفموي: الطريقة التي ميكن أن تدخل بها الجراثيم 

 الضارة من براز شخص ما إىل فم شخص آخر، مام يؤدي يف النهاية 

إىل املرض.

 األمراض التي تنقلها األغذية: أي مرض ناتج عن تناول طعام 

ملوث )يسمى أيًضا األمراض املنقولة بالغذاء أو التسمم الغذايئ(.

السكان األكرث عرضة لإلصابة باألمراض )HSP(: األشخاص الذين هم 

أكرث عرضة لإلصابة باألمراض التي تنقلها األغذية. ويشمل األشخاص 

الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات أو أكرب من 65 عاًما أو الحوامل 

أو الذين يعانون من نقص املناعة )بسبب الرسطان أو اإليدز أو مرض 

السكري أو بعض األدوية أو حاالت أخرى(.

 األغذية الخطرة املحتملة )PHF(: األطعمة التي تتطلب التحكم 

 يف درجة الحرارة ملنع منو الجراثيم )تسمى أيًضا أطعمة التحكم 

يف الوقت / درجة الحرارة من أجل السالمة(.

 األطعمة الجاهزة لألكل )RTE(: أطعمة ال تتطلب تحضريًا 

أو طهيًا إضافيًا لتحقيق سالمة الغذاء.

التعقيم: جعل السطح آمًنا للتالمس مع الطعام.

ملحة عامة 
األمراض التي تنقلها األغذية شائعة جًدا وميكن أن تجعل أي شخص 

مريًضا جًدا. ومن املرجح أن يصاب السكان األكرث عرضة لإلصابة مبرض 

أكرث خطورة ويحتاجون إىل العالج يف املستشفى. 
 

من خالل معرفة أسباب األمراض التي تنقلها األغذية وطرق الوقاية 

منها، ميكنك حامية سالمة العميل.
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األمراض املنقولة باألغذية

 وفًقا ملراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، ميرض ما يقرب من

1 من كل 6 أمريكيني )48 مليون شخص( كل عام بسبب تناول طعام 
ملوث.   وهذا يؤدي إىل حوايل 128,000 حالة دخول إىل املستشفى 

و 3,000 حالة وفاة.  كبار السن واألشخاص املصابون بأمراض مزمنة 
معرضون لخطر أكرب ويعتربون أكرث عرضة لإلصابة.  ما يقرب من نصف 

األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 65 عاًما أو أكرث والذين يعانون من 

أمراض منقولة بالغذاء يحتاجون إىل دخول املستشفى.

قد تظهر أعراض األمراض املنقولة بالغذاء يف غضون عدة ساعات إىل 

عدة أسابيع بعد تناول طعام ملوث. وميكن أن تكون خفيفة أو شديدة، 

حسب السبب. تشمل األعراض األكرث شيوًعا اضطراب املعدة، وتشنجات 

املعدة، واإلسهال، والغثيان، والقيء، والحمى، والجفاف.  بينام تشمل 

اآلثار الخطرية طويلة املدى الفشل الكلوي والتهاب املفاصل املزمن 

وتلف الدماغ واألعصاب واملوت.

أسباب األمراض املنقولة بالغذاء

تحدث األمراض املنقولة بالغذاء عن طريق تناول طعام ملوث.  حيث 

ميكن للمواد الكيميائية السامة واألشياء املادية والتلوث البيولوجي أن 

مُترض األفراد.

 •  الفريوسات  جراثيم صغرية ميكن أن تنتقل من شخص آلخر 
عرب الطعام.  إذا كان الشخص مريًضا أو ال يغسل يديه، فيمكنه 

نرش الفريوسات لآلخرين. ال تنمو الفريوسات عىل الطعام مثلام 

تنمو البكترييا.

	  البكترييا  هي جراثيم صغرية وتعترب السبب األكرث شيوًعا 

لألمراض املنقولة بالغذاء.   تأيت البكترييا من الرتبة والحيوانات 

واللحوم النيئة والبرش. وميكن أن تنمو عىل الطعام برسعة كبرية 

 وتصبح خطرة إذا تم تخزين الطعام يف درجة حرارة خاطئة 

لفرتة قصرية.

	  الطفيليات  هي كائنات حية تعيش داخل الحيوانات األخرى.  

ميكن أن تصيب الطفيليات مثل الديدان األسطوانية والديدان 

 الرشيطية األشخاص الذين يتناولون اللحوم غري املطبوخة جيًدا 

أو يرشبون املياه امللوثة.

 	 املواد الكيميائية  ميكنها تلويث الطعام يف أي مرحلة من مراحل 

املعالجة. وميكن للمبيدات الحرشية من املزرعة، واملعادن من 

حاويات التخزين، واملنظفات أو املطهرات القوية جًدا من املطبخ 

أن تصيب األفراد باملرض

األشياء املادية  مثل الزجاج املكسور واملجوهرات والضامدات   	

والدبابيس وأظافر األصابع ميكن أن تتساقط يف الطعام وتسبب 

اإلصابة.

	  الفطريات، مبا يف ذلك العفن والخمرية،  ميكن أن تجعل الطعام 

غري آمن لألكل.  وميكن أن ينتج العفن، الذي يشبه الفراء الذي 

ينمو عىل الطعام، السموم. تبدو الخمرية عىل شكل بقع دائرية 

عىل شكل نقط وميكن أن تساعد البكترييا الضارة عىل النمو.

	  مسببات الحساسية  يف األطعمة ميكن أن تُسبب ردود فعل 

خطرية لدى األشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام.  

بعض األطعمة التي تسبب الحساسية عادة ما تكون املكرسات 

والحليب والبيض واألسامك واملحار والقرشيات وجوز األشجار 

والفول السوداين والقمح وفول الصويا. ميكن أن تكون كمية 

صغرية من هذه كافية إلحداث رد فعل قاتل.
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مصادر الجراثيم املنقولة بالغذاء

 العامل ميلء بالجراثيم.  معظم الجراثيم غري ضارة، لكن بعضها ميكن 

أن يجعل األفراد مرىض للغاية.  عندما تفهم كيف تلوث الجراثيم الضارة 

الطعام، ستكون مستعًدا للوقاية من األمراض املنقولة بالغذاء.

األفراد: كثري من األفراد يلمسون طعامنا قبل أن نأكله.  إذا كانوا   	

مرىض أو كانت أيديهم غري نظيفة، فيمكنهم نرش األمراض. تنترش 

الفريوسات مثل نوروفريوس والتهاب الكبد أ من شخص آلخر 

بهذه الطريقة.

الحيوانات: الحيوانات السليمة مثل األبقار والدجاج تحمل   	

البكترييا داخل أجسامها وعىل جلدها.  البكترييا مثل الساملونيال  

واملكورات العنقودية واإلرشيكية القولونية ميكنها أن تلوث 

 اللحوم والبيض والحليب. وإذا تناولنا هذه األطعمة نيئة أو 

غري مطبوخة جيًدا، ميكن للبكترييا أن تجعلنا مرىض للغاية.

التخزين: تتكاثر البكترييا برسعة يف األطعمة التي يتم تخزينها   •
بشكل غري صحيح.  عىل سبيل املثال، تنمو بكترييا  كلوسرتيديوم 

بريفرنجنز  يف الطعام يف درجات حرارة من 54 درجة فهرنهايت 

- 140 درجة فهرنهايت )12 درجة مئوية - 60 درجة مئوية(. 
وميكن أن ينمو  التسمم البوتيوليني يف األطعمة غري املعلبة أو 

املعبأة بأمان.

البيئة: تعيش بعض البكترييا الخطرة يف املاء والرتبة. وميكن   •
للفواكه والخرضوات أن تحمل الليسترييا  من األماكن التي تنمو 

فيها.   وتعيش البكترييا الواوية  يف املياه املالحة، وميكن أن تلوث 

املأكوالت البحرية واملحار هناك. 

 
 راجع التهاب الكبد أ و ب و ج و د و ه يف قسم  األمراض والحاالت 

الشائعة  يف صفحة 372 ملزيد من املعلومات.

  فكر يف مصادر الجراثيم املنقولة بالغذاء.  ما هي الخطوات التي 

ميكنك اتخاذها للوقاية من األمراض املنقولة بالغذاء من كل مصدر؟

السكان املعرضون بشدة لإلصابة

عىل الرغم من أن أي شخص ميكن أن ميرض من الطعام عند التعامل 

معه بطريقة غري آمنة، فإن بعض األشخاص ميرضون كثريًا أو يصابون 

مبرض أكرث خطورة.  ويشمل األشخاص يف الفئات املعرضة لإلصابة 

 الشديدة األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات أو أكرب من

65 عاًما أو الحوامل أو الذين يعانون من نقص املناعة )بسبب الرسطان 
 أو اإليدز أو مرض السكري أو بعض األدوية أو غريها من الحاالت(. 

من املرجح أن تتسبب بعض األطعمة يف اإلصابة بأمراض منقولة بالغذاء 

لدى األشخاص املعرضني بشدة لإلصابة بها. تشمل هذه األطعمة ما ييل.

األطعمة غري املطبوخة جيًدا أو النيئة من الحيوانات   	 

 )مثل لحم البقر أو لحم الخنزير أو الدجاج أو الديك 

الرومي أو البيض أو املأكوالت البحرية(

الرباعم النيئة أو املطبوخة قليالً  	

الحليب والعصائر غري املبسرتة )الخام(  	

الجنب الطري )مثل فريسكو كيزو(، ما مل يتم تصنيفها   	 

عىل أنها مصنوعة من الحليب املبسرت
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 األطعمة التي يحتمل أن تكون خطرة 

)علوم السكان وصحة األرسة(

ميكن أن يتلوث أي طعام ويسبب أمراًضا منقولة عن طريق األغذية، 

لذلك من الرضوري دامئًا التعامل اآلمن مع الغذاء.  ومع ذلك، فإن 

بعض األطعمة لديها احتاملية أكرب للتسبب يف األمراض املنقولة بالغذاء 

أكرث من غريها.  من املرجح أن تسبب بعض األطعمة، التي تسمى 

األغذية الخطرة املحتملة، األمراض املنقولة بالغذاء إذا تم تخزينها يف 

درجات حرارة غري مناسبة.  يجب أن تبقى هذه األطعمة ساخنة )عند 

135 درجة فهرنهايت / 57.2 درجة مئوية أو أعىل( أو أن تبقى باردة 
)عند 41 درجة فهرنهايت / 5 درجات مئوية أو أقل( لضامن السالمة.  

تشمل األطعمة الشائعة التي قد تكون خطرة اللحوم والدواجن والبيض 

واألسامك والنشويات املطبوخة والخرضوات املطبوخة والرباعم والبطيخ 

املقطوع والطامطم املقطعة والخرضوات الورقية.

)PFHs( ملزيد من التفاصيل، راجع  األغذية الخطرة املحتملة 

 يف  دليل املوارد  يف الصفحة 344.

منع األمراض املنقولة بالغذاء

يلعب مساعدو الرعاية املنزلية دوًرا مهاًم يف الوقاية من األمراض التي 

تنتقل عن طريق األغذية.  حيث ميكنك دعم العميل من خالل إعداد 

الطعام أو تقديم الوجبات أو مساعدته عىل تناول الطعام.  يجب أن 

تتخذ خطوات لحامية العمالء من الجراثيم الضارة كلام قدمت لهم 

الدعم.

الجراثيم مثل البكترييا والفريوسات صغرية جًدا بحيث ال ميكن رؤيتها أو 

شمها.  األيدي واألطعمة التي تبدو نظيفة قد تكون ملوثة مبا يكفي من 

الجراثيم إلصابة العميل باملرض.  قد يكون تناول الطعام الذي تُرك لفرتة 

طويلة عىل املنضدة خطرًا، حتى إن بدا جيًدا.  الطريقة الوحيدة للوقاية 

من األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية هي الحفاظ عىل النظافة 

الشخصية الجيدة واتباع مامرسات التعامل اآلمن مع الغذاء.

مامرسة النظافة الشخصية الجيدة

 الخطوة األوىل واألكرث أهمية هي تجنب تلويث طعام العميل 

بالجراثيم الخاصة بك.   مساعدو الرعاية املنزلية، حتى لو كانوا 

 يتمتعون ويشعرون بصحة جيدة، قد ينرشون عن طريق الخطأ 

الجراثيم الضارة إىل طعام العميل إذا مل يكن لديهم نظافة جيدة.  

صحة املوظف

يعترب العاملون األصحاء أحد أهم عنارص الوقاية من األمراض التي 

تنتقل عن طريق األغذية.  عندما تشعر باملرض، ال يجب أن تتعامل 

مع الطعام. قد تنتقل الجراثيم التي تجعلك مريًضا إىل طعام العميل 

 واألشخاص اآلخرين. ال ينبغي أن يعمل مساعدو الرعاية املنزلية 

مع الطعام إذا كان يعانون من:

أعراض اإلسهال والقيء أو الريقان.  	

عدوى ميكن أن تنترش عن طريق الطعام مثل الساملونيال،   	

والشيغيلة، واإلرشيكية القولونية، أو التهاب الكبد أ؛

الجروح امللتهبة واملكشوفة؛ أو  	

العطس املستمر أو السعال أو سيالن األنف.   	

 ومع ذلك، ميكن للعامل العمل مع الطعام إذا ارتدوا قفازات 

 نظيفة تستعمل ملرة واحدة لتغطية الجروح أو االلتهابات يف 

 أيديهم أو معصمهم.  يجب أال يعود العامل إىل العمل إال 

بعد اختفاء األعراض ملدة 24 ساعة عىل األقل.

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  	  الوحدة التاسعة 	  الدرس الثاين:  التعامل اآلمن مع الغذاء
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غسل اليدين

من أهم األشياء التي ميكنك القيام بها للوقاية من األمراض املنقولة 

بالغذاء الحفاظ عىل نظافة يديك.  تنترش معظم األمراض املنقولة 

بالغذاء من خالل الطريق الربازي-الفموي. اغسل يديك كثريًا، خاصة 

خالل هذه األوقات التي تنترش فيها الجراثيم. 

قبل وأثناء وبعد تحضري الطعام  •

قبل وبعد األكل  	

بعد استخدام املرحاض  	

بعد تغيري اللباس الداخيل أو مساعدة شخص ما يف استخدام   	

املرحاض أو التنظيف

بعد ملس حيوان أو طعام حيوان أليف أو فضالته  	

بعد ملس القاممة  	

قبل وبعد رعاية شخص مريض  	

قبل وبعد عالج قطع الجلد أو الجرح  	

بعد التمخط أو السعال أو العطس  	

بعد التعامل مع البيض غري املطبوخ أو اللحوم النيئة   	 

أو الدواجن أو األسامك وعصاراتهم

يعمل مطهر اليدين املحتوي عىل الكحول بشكل أفضل عىل األيدي 

النظيفة.  عند تحضري الطعام، ميكنك استخدام مطهر اليدين املحتوي 

عىل الكحول بعد غسل يديك، لكن ال يجوز لك استخدامه بدالً من 

غسل يديك.  ال يشء يحل محل غسل اليدين بالشكل الصحيح. 

راجع  غسل اليدين  يف  قامئة مراجعة املهارات  يف الصفحة 420 

ونظافة  اليدين  يف  الوحدة السادسة، الدرس األول  يف الصفحة 115.

مُينع مالمسة اليد العارية لألطعمة الجاهزة لألكل

حتى عندما يغسل العامل يديه جيًدا، يجب أال يلمس بيديه الطعام 

الجاهز لألكل.  هذا ملنع الجراثيم التي قد تبقى يف اليدين من الوصول 

إىل طعام العميل.  تشمل األطعمة الجاهزة لألكل األطعمة التي يتم 

تقدميها دون غسل أو طهي إضايف إلزالة الجراثيم.  يجب عىل العامل 

استخدام األواين مثل املاسكات واملغارف وأوراق األطعمة الجاهزة أو 

القفازات ذات االستخدام الواحد لتجنب مالمسة األطعمة الجاهزة 

لألكل. يشمل االستخدام السليم للقفازات ما ييل.

غسل يديك قبل ارتداء القفازات.  	

تغيري القفازات املمزقة.  	

تغيري القفازات التي قد تكون ملوثة.  	

عدم غسل أو إعادة استخدام القفازات ذات االستخدام الواحد.  	

تغيري القفازات عند التعامل مع األطعمة النيئة والجاهزة لألكل.  	

التخلص من القفازات بعد االستخدام.  	

غسل يديك بعد خلع القفازات.  	

راجع  ارتداء و خلع القفازات يف  قامئة مراجعة املهارات  و ارتداء 

القفازات يف الوحدة السادسة، الدرس األول يف الصفحتني 421 و117.
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العادات الشخصية

 ميكن أن تؤثر العادات الشخصية عىل سالمة الغذاء.  عندما تتعامل 

مع الغذاء اتبع اإلرشادات التالية:

ارتداء غطاء للشعر عند تحضري الطعام أو التعامل معه؛  •

حافظ عىل تقليم أظافر األصابع حتى يسهل تنظيفها؛  	

تجنب ملس أنفك أو فمك أو أجزاء أخرى من وجهك؛  	

ارتداء قفازات نظيفة ميكن التخلص منها أثناء التعامل مع   	 

الطعام إذا كان لديك جروح أو عدوى يف يديك أو معصميك؛ و

استخدم ملعقة أو شوكة نظيفة لتذوق الطعام.    	 

وال تعيد استخدامها قبل التنظيف والتعقيم.

تنظيف وتعقيم األسطح واملعدات

التنظيف رضوري للوقاية من األمراض املنقولة بالغذاء.  حيث ميكن 

أن تعيش الجراثيم الضارة يف العديد من األماكن، مبا يف ذلك اليدين 

واألطعمة واألسطح واألطباق واألواين. من خالل تنظيف كل ما يالمس 

طعام العميل، ميكنك املساعدة يف الحفاظ عىل سالمته.

حافظ عىل نظافة أسطح الطعام واألواين

تنترش الجراثيم بسهولة من سطح إىل آخر.   قم بتنظيف وتعقيم 

املناطق التي تقوم فيها بإعداد الطعام وتقدميه بشكل صحيح.

اغسل وعقم ألواح التقطيع وأسطح العمل خاصًة بعد استعاملها   	

 للتعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو املأكوالت البحرية 

أو البيض.

نظف طاوالت وكرايس وأرضيات منطقة تناول الطعام   	 

بانتظام، وحافظ عليها خالية من جزيئات الطعام.

احتفظ بالحيوانات األليفة واملنظفات املنزلية واملواد الكيميائية   	

األخرى بعيًدا عن الطعام واألسطح املستخدمة يف الطعام.

إرشادات عامة حول التنظيف والتعقيم

التنظيف والتعقيم ليسا نفس اليشء.  يُستخدم يف التنظيف الصابون 

واملاء والفرك إلزالة األوساخ والطعام من األسطح.  ويُستخدم يف التطهري 

املواد الكيميائية أو الحرارة لقتل الجراثيم.  من املهم أن تتذكر أن 

األسطح التي تبدو نظيفة قد تظل بها جراثيم ال ميكنك رؤيتها.  يجب 

خلط املطهرات باتباع اإلرشادات املوجودة عىل امللصق. ال ينبغي إضافة 

 الصابون إىل املطهرات. يجب غسل جميع األطباق واألسطح التي 

تالمس الطعام وشطفها وتعقيمها بني االستخدامات.

غسل وفرك األطباق باملاء الساخن والصابون.  .1

اشطف األطباق باملاء الساخن النظيف.  .2

عقم األطباق عن طريق نقعها يف املاء وُمعِقم معتمد.   .3

جفف جميع األطباق واألواين يف الهواء بدالً من استخدام منشفة.  .4

 
أكرث املطهرات شيوًعا املستخدمة يف املطابخ هو محلول التبييض 

 املخفف املصنوع عن طريق خلط ملعقة صغرية من املبيض غري 

املعطر مع جالون واحد من املاء البارد.

تختلف قوة التبييض حسب الرشكة املصنعة.   اتبع دامئًا التعليامت 

املوجودة عىل الزجاجة واخترب املحلول الخاص بك باستخدام رشائط 

اختبار الكلور للتأكد من أنه آمن.

 انظر التنظيف والتعقيم باستخدام املبيض يف  دليل املوارد  

يف الصفحة 327 للحصول عىل إرشادات محددة. 

أساسيات تقديم الرعاية، الطبعة الثالثة  	  الوحدة التاسعة  	 الدرس الثاين:  التعامل اآلمن مع الغذاء
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ميكن أن تحمل معدات وأدوات املطبخ أيًضا ملوثات ضارة.

حافظ عىل نظافة الثالجات واملجمدات وآالت صنع الثلج.  •

نظف االنسكابات من امليكروويف أو املوقد أو الفرن بعد   • 
كل استخدام.

تأكد من نظافة املراوح يف مناطق تحضري الطعام.  •

نظف الخالطات وأجهزة تحضري الطعام والعجانات وعقمها   •
وجففها بالهواء بعد كل استخدام.

نظف فتاحة العلب كثريًا )تتجمع الجراثيم وتنمو عليها(.  •

امسح أغطية العلب قبل الفتح إلزالة الغبار والجزيئات.  •

قم بتنظيف وتعقيم الرتموترات الخاصة بالطعام بعد   • 
كل استخدام.

ميكن لألشياء التي نستخدمها للتنظيف أن تنرش املرض أيًضا.   تنمو 

البكترييا الخطرة برسعة يف األماكن الرطبة مثل اإلسفنج ومناشف 

الصحون ومصارف األحواض ومقابض الصنابري.

قم بتنظيف وتعقيم األحواض والحنفيات بانتظام.  •

استخدم املناشف الورقية لتنظيف االنسكابات ومسح األسطح.  •

تخلص من املناشف الورقية املستعملة، وال تعيد استخدامها.  •

استخدم مناشف ورقية نظيفة منفصلة لتجفيف اليدين.  •

استخدم مناشف ورقية منفصلة ملسح االنسكابات من األرضية.  •

اغسل جميع املناشف واألقمشة واإلسفنج كثريًا.  •

اغسيل اإلسفنجات يف غسالة األطباق كل بضعة أيام واستبدليها   •
كل بضعة أسابيع.

استخدم مناديل الصحون مرة واحدة واغسلها يف الدورة   • 
الساخنة للغسالة.

ال تشطف املمسحة يف حوض املطبخ أبًدا.  •

بعد التنظيف

أبعد القدور واملقايل واألواين عن األرض.  •

ضع األكواب والقوارير بعيًدا رأًسا عىل عقب عىل األسطح   •
النظيفة. وعندما تلتقطها مرة أخرى، ال تلمس حواف الرشب.

عندما تضع أواين األكل بعيًدا، ال تلمس سوى املقابض.  •

اغسل الفواكه والخرضوات وليس اللحوم أو الدواجن أو 

البيض

تأكد من تنظيف الحوض وتعقيمه قبل غسل املنتجات.  يجب شطف 

جميع املنتجات النيئة تحت املاء الجاري إلزالة األوساخ والبقايا قبل 

التقطيع.  افريك املنتجات مثل البطيخ أو الخيار بفرشاة نظيفة أثناء 

الشطف.  يُقبل غسل املنتجات التجارية عند استخدامها وفًقا لتعليامت 

امللصق.  ال تستخدم الصابون أو املبيض لتنظيف املنتجات الغذائية.  

ليس من الرضوري غسل املنتجات املعبأة واملكتوب عليها عبارة "جاهزة 

لألكل" أو "مغسولة مسبًقا". ال تشطف اللحوم أو الدواجن أو البيض. 

سيؤدي ذلك إىل نرش البكترييا عىل األسطح األخرى فقط.
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الفصل ملنع انتقال التلوث

ميكن أن تلوث اللحوم والدواجن والبيض واملأكوالت البحرية النيئة 

األطعمة األخرى بالجراثيم الضارة.  من املهم االحتفاظ باألطعمة النيئة 

 وعصاراتها بعيًدا عن الطعام املطبوخ واملنتجات الجاهزة لألكل.  

 اتبع هذه النصائح ملنع انتقال التلوث عند التعامل مع الطعام 

وإعداده وتخزينه.

اغسل يديك بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن   • 
أو املأكوالت البحرية.

استخدم ألواح تقطيع وأطباق وأواين منفصلة للحوم النيئة   •
والدواجن والبيض واملأكوالت البحرية.

ال تستخدم أبًدا ألواح التقطيع أو األطباق أو األواين نفسها   •
لألطعمة النيئة واألطعمة املطبوخة.

اغسل واشطف وعقم أسطح التقطيع واألواين والسكاكني بعد   •
تقطيع اللحوم النيئة أو الدواجن أو املأكوالت البحرية.

قم بتخزين اللحوم واألسامك والدواجن النيئة يف حاويات مانعة   •
للترسب عىل الرفوف السفلية للثالجة.

ال تدع الدم أو عصارة اللحوم النيئة أو األسامك أو الدواجن   •
تترسب عىل األطعمة األخرى يف الثالجة.

استخدم األطباق واألواين وألواح التقطيع يف حالة جيدة.  تعترب   •
املالعق الخشبية املتشققة أو األطباق املقطعة أماكن جيدة لنمو 

الجراثيم ويجب التخلص منها.

ال تقم أبًدا بوضع الطعام املطبوخ عىل نفس الطبق أو لوح   •
التقطيع الذي كان يحتوي يف السابق عىل الطعام النيء.

إذا كنت تستخدم ماء مالح للطعام النيء كإدام للطعام املطبوخ،   •
فقم بغليه أوالً.

استخدم دامئًا أطباق نظيفة لتقديم الطعام.  •

قم بتخزين األطعمة بأمان

قم بتجميد أي لحوم أو دواجن أو مأكوالت بحرية نيئة لن   •
تستخدمها يف غضون يومني.

احتفظ بالبيض يف تعبئته األصلية وقم بتخزينه يف القسم   • 
الرئييس للثالجة.

ال تقم أبًدا بتخزين الطعام املطبوخ أو األطعمة الجاهزة لألكل   • 
أو املنتجات الطازجة يف نفس الحاوية مع اللحوم النيئة أو 

األسامك أو الدواجن.

ال تخزن املواد رسيعة التلف، مثل البيض، يف باب الثالجة. نظرًا   •
ألن الباب يفتح بشكل متكرر، تكون درجة حرارته أعىل عموًما 

من باقي الثالجة وقد ال تكون آمنة.

يف عربة البقالة الخاصة بك، ضع اللحوم النيئة والدواجن   •
واملأكوالت البحرية والبيض بعيًدا عن األطعمة األخرى.

ال تقم أبًدا بتخزين الطعام عىل األرض أو عىل األسطح املتسخة   •
أو بالقرب من الصدأ.

قم بتخزين مواد التنظيف واملواد الكيميائية أسفل الطعام   •
وبعيًدا عن الطعام.

ال تقم بتخزين الطعام يف علب مجلفنة أو حاويات ذات طالء   •
 معدين ألن بعض األطعمة ميكن أن "تقرش" املعدن مام قد 

يسبب التسمم.

تحقق من األطعمة املعلبة واملعبأة للتأكد من أن العبوات مغلقة   •
بشكل سليم.  إذا بدا الطعام فاسًدا أو بدت رائحته كريهة، أو يف 

حالة تلف العلبة، قم برميها بعيًدا.
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قم بطهي الطعام واحفظه يف درجات حرارة 

مناسبة

إن طهي األطعمة الخطرة عىل درجة حرارة عالية يقتل الجراثيم الضارة 

ويجعل الطعام آمًنا لألكل.   ميكن أن تصبح هذه األطعمة خطرية مرة 

أخرى إذا بقيت يف درجة حرارة الغرفة لفرتة طويلة.  ألن البكترييا 

تنمو برسعة، وميكن أن يتضاعف عددها يف أقل من 20 دقيقة.  لذا 

يجب عليك طهي الطعام واالحتفاظ به يف درجات حرارة آمنة لتجنب 

األمراض التي تنقلها األغذية.
 

منطقة الخطر 41 درجة فهرنهايت - 135 درجة 

فهرنهايت )5 درجات مئوية - 57.2 درجة مئوية(

ال ترتك أبًدا اللحوم النيئة أو الدواجن أو البيض أو األسامك يف درجة 

حرارة الغرفة؛ قم بتخزينها يف الثالجة أو الفريزر.

لجعل اللحوم والدواجن والبيض واألسامك آمنة لألكل، قم بتسخينها إىل 

أدىن درجة حرارة للطهي.

قدم الطعام يف أقرب وقت ممكن بعد الطهي.

ال ترتك الطعام خارج الثالجة 

 أبًدا ألكرث من ساعتني.  

إذا كانت درجة الحرارة أعىل 

من 90 درجة فهرنهايت، فال 

ترتك الطعام بالخارج ألكرث من 

ساعة.

حافظ عىل سخونة الطعام 

الساخن: قم بتخزين األطعمة 

التي يُحتمل أن تكون خطرية 

عند 135 درجة فهرنهايت 

أو أعىل. ضع الطعام املطبوخ 

يف طبق التسخني وطاوالت 

البخار املسخنة مسبًقا، وصواين 

التسخني، و / أو الطباخات 

البطيئة.

حافظ عىل برودة الطعام 

البارد: قم بتخزين األطعمة 

التي يُحتمل أن تكون خطرية 

عند 41 درجة فهرنهايت أو 

أقل. ضع الطعام يف ثالجات أو 

أوعية عىل الثلج.

198

ترمومرتات الطعام

يعد استخدام ترمومرتات الطعام الطريقة الوحيدة املوثوقة للتحقق من 

درجة حرارة الطعام.  عند الطهي، استخدم ترمومرت للتأكد من وصول 

الطعام إىل درجة حرارة داخلية دنيا آمنة.  لكل من األطعمة الساخنة 

والباردة، استخدم ترمومرت للتأكد من بقائهم يف درجات حرارة آمنة.

 تحسب ترمومرتات الطعام الرقمية وتعرض درجات الحرارة الداخلية 

 يف غضون 2 إىل 5 ثواٍن.  ميكن للمسبار املعدين الرقيق للرتمومرت 

فحص درجة حرارة كل من األطعمة الرقيقة والسميكة.

اغسل واشطف وعقم الرتمومرت قبل وبعد استخدامه عىل األطعمة 

 الحيوانية النيئة ملنع انتقال التلوث.  استخدم مسحة كحولية أو 

مطهرًا عند فحص درجة حرارة األطعمة املختلفة الجاهزة لألكل.

 تعتمد الطريقة الصحيحة لقياس درجة الحرارة الداخلية عىل 

نوع الطعام:

أدخل الرتمومرت دامئًا يف الجزء السميك من الطعام، بعيًدا عن   •
العظام أو الدهون أو الشوك.

بالنسبة لألطعمة ذات األشكال غري املنتظمة مثل الدجاج   •
واملشويات، تحقق أيًضا من درجة الحرارة يف عدة أماكن.

بالنسبة لألطعمة املطبوخة يف امليكروويف، قم بتقليبها حتى يتم   •
طهوها بالتساوي، وتحقق منها يف عدة أماكن.

بالنسبة لألطعمة الرقيقة مثل فطائر الهامربغر، تأكد من أن   •
مسبار الرتمومرت ال يلمس املقالة أو سطح الطهي.

بالنسبة لألطباق املختلطة مثل الطواجن والكيش، تحقق أيًضا   •
من درجة الحرارة يف عدة أماكن.
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درجة حرارة الطهي اآلمنة

يُطهي الطعام بأمان عندما تكون درجة الحرارة الداخلية عالية مبا يكفي لقتل الجراثيم التي ميكن أن تجعلك مريًضا.   يتم تدمري معظم الجراثيم الضارة 

بني 140 درجة فهرنهايت و165 درجة فهرنهايت. األطعمة املختلفة لها درجات حرارة دنيا آمنة مختلفة. قم دامئًا بطهي اللحوم والدواجن النيئة إىل 

أدىن درجة حرارة داخلية آمنة لها.

عندما تعتقد أن الطعام قد نضج، استخدم ترمومرت الطعام للتحقق من درجة الحرارة.  انظر إىل الرسم البياين لالطالع عىل الحد األدىن لدرجات حرارة 

الطهي للتأكد من وصول األطعمة إىل درجة حرارتها اآلمنة.  تتطلب بعض األطعمة وقتًا للراحة بعد الطهي.  قم بإزالة هذه األطعمة من مصدر الحرارة 

واتركها للوقت املحدد.

درجات حرارة الطهي الدنيا )باملُدد املطلوبة(

165 درجة فهرنهايت 

)73.9 درجة مئوية(

ملدة 15 ثانية

155 درجة فهرنهايت 

)68.3 درجة مئوية(

ملدة 15 ثانية

145 درجة فهرنهايت 

)62.8 درجة مئوية(

ملدة 15 ثانية

145 درجة فهرنهايت 

)62.8 درجة مئوية(

)السطح(

135 درجة فهرنهايت 

)57.2 درجة مئوية(

الدواجن )الدجاج والديك الرومي(  •

املعكرونة املحشوة واألسامك واللحوم والدواجن والطيور )اإلميو والنعام(  •

الحشوات أو الطواجن املحتوية عىل أسامك أو لحوم أو دواجن أو الطيور مسطحات الصدر  •

جميع األطعمة الحيوانية النيئة املطبوخة يف امليكروويف  •

األسامك أو اللحوم املطحونة أو املفرومة أو املعاد هيكلتها أو املخلوطة، مثل الهامربغر والنقانق  •

الطيور مسطحات الصدر )اإلميو، النعام(  •

اللحوم امللينة ميكانيكيًا أو املحقونة  •

البيض غري املبسرت املطبوخ الذي يُبَقى ساخًنا للتقديم )البيض املبسرت ليس له درجة حرارة طهي مطلوبة(  •
 

البيض غري املبسرت املطبوخ لالستهالك الفوري )البيض املبسرت ليس له درجة حرارة طهي مطلوبة(   •

األسامك أو اللحوم، مبا يف ذلك لحم الخنزير، غري املحشوة أو املفرومة )مبا ال يشمل الشواء، أو غري ذلك مذكورة يف   •

درجات حرارة الطهي أعاله(

حيوانات الصيد التي يتم فحصها من قبل وزارة الزراعة األمريكية  •

رشائح اللحم البقري الكاملة بكامل أنسجتها العضلية )كام هو موصوف من قبل املُعالِج( التي مل تُحزز أو تُطرى يجب أن   •

تُطهى حتى يتغري لون سطحها

األطعمة النباتية التي سيُحتفظ بها ساخنة للتقديم  •
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إعادة تسخني الطعام

مبجرد أن يربد الطعام إىل أقل من 135 درجة فهرنهايت، ميكن أن تبدأ 

البكترييا يف النمو. لذا أعد تسخني الطعام إىل 165 درجة فهرنهايت 

يف غضون ساعتني لقتل أي جراثيم ضارة جديدة.  اتبع هذه اإلرشادات 

إلعادة تسخني الطعام بأمان.

فقط قم بإعادة تسخني الطعام الذي تم تحضريه بأمان وتربيده   •
عىل الفور.

إذا كان الطعام يف منطقة الخطر ألكرث من ساعتني، فتخلص منه.  •

إذا بقيت بقايا الطعام يف الثالجة ألكرث من 3 أيام، فتخلص منها.  •

استخدم الشعلة عىل املوقد أو امليكروويف أو الفرن أو غالية   •
مزدوجة.

يف فرن امليكروويف، قم بتغطية الطعام وتحريكه ولفه حتى   •
يسخن بشكل متساٍو.

استخدم ترمومرت الطعام للتحقق من درجة حرارة الطعام املعاد   •
تسخينه.

كن حذًرا عند تقديم الطعام املعاد تسخينه من امليكروويف ملنع 

الحروق.  ميكن أن تكون هذه األطعمة شديدة السخونة يف بعض 

األماكن أو قد ترتفع درجة حرارتها بعد خروجها.

إذابة األطعمة املجمدة

ال تقم أبًدا بإذابة الثلج عن الطعام يف درجة حرارة الغرفة أو عىل 

منضدة أو يف ماء دافئ.  تسمح هذه األساليب للبكترييا الضارة بالنمو 

برسعة إىل أعداد عالية، ورمبا تكون غري آمنة.  قد يكون الجزء الداخيل 

من الطعام يف درجة حرارة آمنة، ولكن قد يكون الجزء الخارجي مثاليًا 

لنمو البكترييا.

هناك 3 طرق آمنة إلذابة األطعمة.  خطط مسبًقا إلتاحة الوقت الكايف 

للقيام بذلك بشكل صحيح!

قم بإذابة الطعام داخل الثالجة.  قد يستغرق األمر وقتًا أطول،   .1
لكن هذه هي الطريقة األفضل واألكرث أمانًا.

قم بإذابة الطعام تحت ماء جاري بارد - ال تحت املاء الدافئ   .2 
أو الساخن أبًدا.

استخدم امليكروويف واتبع تعليامت الرشكة املصنعة إلزالة   .3
الجليد.

هل فاجأتك أي من إرشادات التعامل اآلمن مع الغذاء؟   هل هناك 

أي يشء ستفعله بشكل مختلف اآلن بعد أن عرفته؟
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قم بتربيد األطعمة وتخزينها بشكل صحيح

ميثل التربيد غري السليم لألطعمة املطبوخة وبقايا الطعام أحد األسباب 

األكرث شيوًعا لألمراض التي تنقلها األغذية. حيث ميكن أن تنمو البكترييا 

يف أي طعام حتى بعد طهيه بأمان. يعد تربيد األطعمة وتخزينها بشكل 

صحيح أمرًا مهاًم للغاية لتقليل األمراض التي تنقلها األغذية.
 

تربيد األغذية 

للحفاظ عىل سالمة األغذية، قم بتربيدها يف أرسع وقت ممكن بعد 

الطهي وميكن أن تنمو. البكترييا برسعة يف تربيد الطعام. ومن أجل 

تربيده إىل درجة حرارة آمنة برسعة، استخدم طريقة املقالة الضحلة.

قّسم الطعام إىل أجزاء صغرية )بسمك أقل من 2 بوصة( يف علب   •
صغرية منفصلة مكشوفة.

ضع العلب مبارشة يف الثالجة أو الفريزر. ال تفرط يف تعبئة   •
الثالجة أو تكديس العلب. يجب أن يكون الهواء قادًرا عىل 

الدوران بحرية من أجل تربيد األطعمة بشكل فعال.

استخدم ترمومرت للتحقق من أن الطعام أقل من 41 درجة   •
فهرنهايت / 5 درجات مئوية ثم قم بتغطية الحاويات أو لفها أو 

إغالقها.

قم بوسم األطعمة املربدة أو املجمدة وتاريخها.  •

اعتبارات خاصة للسلطات الباردة

يجب أن تكون سلطات البطاطس واملعكرونة والبيض والدجاج باردة 

بدرجة كافية ملنع منو البكترييا وعند صنع هذه األطعمة. اطهي جميع 

املكونات يف درجات حرارة آمنة ثم قم بتربيدها إىل أقل من 41 درجة 

فهرنهايت / 5 درجات مئوية، ثم اخلط املكونات برسعة وقدمها.

تخزين األطعمة الباردة

حتى يف الثالجة، ميكن أن يصبح الطعام غري آمن لألكل. ميكن للطعام 

الفاسد أن يكون رائحته أو مذاقه سيئًا أو يحتوي عىل بكترييا ضارة، 

لذا. تخلص من الطعام الذي ظل يف الثالجة لفرتة طويلة بشكل منتظم. 

تخلص من األطعمة التي تجاوزت تاريخ انتهاء صالحيتها. ميكن أن تبقى 

بقايا الطعام يف الثالجة ملدة تصل إىل 3 أيام.      

تفقد األطعمة املجمدة الرطوبة )املاء( مبرور الوقت. يجب ضبط 

 ثالجتك عىل درجة حرارة تحافظ عىل األطعمة عند 41 درجة 

فهرنهايت / 5 درجات مئوية أو أقل ويجب ضبط الفريزر عىل درجة 

حرارة تحافظ عىل الطعام يف حالة صلبة ومجمدة. استخدم جهاز 

الرتمومرت للتأكد.

إعادة تجميد بقايا الطعام املجمدة سابًقا

يف بعض األحيان هناك بقايا الطعام. من اآلمن إعادة تجميد أي طعام 

متبقي بعد إعادة تسخني بقايا الطعام املجمدة مسبًقا إىل درجة حرارة 

آمنة تبلغ 165 درجة فهرنهايت / 73.95 درجة مئوية كام قيست 

باستخدام ترمومرت الطعام.

يف حالة تجميد وعاء كبري من بقايا الطعام ومل يكن هناك سوى جزء 

منه، فمن اآلمن إذابة بقايا الطعام يف الثالجة وإزالة الجزء املطلوب 

وإعادة تجميد باقي بقايا الطعام املذابة دون إعادة تسخينها.

الغذاء التعامل اآلمن مع  الثاين:   الدرس  التاسعة9  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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ملخص 
ميكن أن تكون األمراض التي تنقلها األغذية خطرية للغاية. خاصة بالنسبة لكبار السن وهناك العديد من أسباب األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية 

ولكن التعامل اآلمن مع الطعام ميكن أن مينع حدوثها. يجب أن تكون حذًرا عند التعامل مع طعام العميل أو مساعدته عىل األكل. مارس النظافة 

الشخصية الجيدة )ال تعمل عندما تكون مريًضا، اغسل يديك وامنع مالمسة اليد العارية لألطعمة الجاهزة لألكل( واتبع إرشادات النظافة والفصل 

والطهي والتربيد للحفاظ عىل سالمة العميل. ستساعدك هذه املامرسات أنت وعائلتك عىل تجنب األمراض التي تنقلها األغذية أيًضا.

نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

1. من هم جزء من السكان األكرث عرضة لإلصابة؟

2. ما هي األمثلة الثالثة لألغذية التي يحتمل أن تكون خطرة؟

3. متى يجب أال يتعامل مساعد الرعاية املنزلية مع الطعام؟

4. ما نوع األطعمة التي ال يجب أن تلمسها بيديك؟

5. ما هو الفرق بني التنظيف والتعقيم؟

6. ملاذا من املهم إبقاء األطعمة بعيدة عن منطقة الخطر؟
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مراجعة الوحدة 

اخرت أفضل إجابة لكل سؤال.

1.  املاء فقط هو الذي يحسب الكمية اليومية التي يحتاجها العميل من السوائل.

  خطأ   صحيح  	

إذا كان العميل يتبع نظاًما غذائيًا خاًصا، فأنت بحاجة إىل معرفة:  .2

أ.  ما إذا كانت عائلة العميل تحب النظام الغذايئ.

ب.  ما هي األطعمة الخاصة أو التحضري املطلوب.

ج.  ما إذا كان النظام الغذايئ قد نجح مع اآلخرين.

3.  يُستخدم ملصق غذايئ للتغذية يف تخطيط الوجبات والتسوق ملساعدتك عىل:

قرار ما إذا كنت ستحب مذاق الطعام. أ. 

مقارنة واختيار األطعمة الصحية. ب. 

معرفة ما إذا كان ذلك شيئًا يحبه العميل. ج. 

4.  الجفاف هو حالة تهدد الحياة. 

  خطأ    صحيح  	

5.  النظام الغذايئ الصحي يعني اختيار مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية و:

عدم تناول أبًدا أطعمة أقل صحيًا. أ. 

ب.  وضع قيود عىل تناول أطعمة أقل صحيًا.

ج.  تناول األطعمة الصحية بضعة أيام يف األسبوع.

الطريقة األكرث أمانًا إلذابة األطعمة هي استخدام ما ييل:  .6

العداد. أ. 

الثالجة. ب. 

املاء الساخن. ج. 

ملنع انتقال التلوث، استخدم دامئًا سطح تقطيع مخصص للحوم واألسامك والدواجن وسطح تقطيع مختلف للخبز والفواكه والخرضوات.  .7

  خطأ    صحيح  	

تنتج األمراض التي تنقلها األغذية عن طريق تناول أغذية ملوثة.  .8

  خطأ    صحيح  	

الغذاء التعامل اآلمن مع  الثاين:   الدرس  التاسعة  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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9.  لتكون آمًنا، يجب ضبط الثالجة عىل درجة حرارة تحافظ عىل األطعمة عند 41 درجة فهرنهايت أو أقل.

  خطأ    صحيح  	

عدد الوجبات اليومية املطلوبة من كل مجموعة من مجموعات هرم األكل الصحي هو نفسه لكل شخص.  .10

  خطأ    صحيح  	

تنمو الجراثيم برسعة يف درجات حرارة داخل منطقة الخطر وهي:  .11

0 درجة فهرنهايت و100 درجة فهرنهايت أ.   

-10 درجة فهرنهايت إىل 120 درجة فهرنهايت  ب.   

41 درجة فهرنهايت إىل - 135 درجة فهرنهايت ج.   

 

يجب إعادة تسخني األطعمة إىل 165 درجة فهرنهايت.  .12

  خطأ    صحيح  	

أهم مامرسات التعامل اآلمن مع الغذاء هي:  .13

غسل اليدين وطهي األطعمة وتربيدها بأمان. أ.   

التسوق وتحضري األطعمة املغذية. ب.   

استخدام قفاز الفرن عند التعامل مع األطعمة الساخنة أو اللحوم. ج.   
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هدف التعلم
 سيفهم مساعدو الرعاية املنزلية النطاق الطبيعي لوظيفة األمعاء واملثانة ويساعدون بأمان يف مهام العناية الشخصية الخاصة 

باستخدام املرحاض.

الدرس األول:  وظيفة األمعاء واملثانة

الدرس الثاين:  املساعدة يف استخدام املرحاض

العارشة الوحدة  الثالثة  •  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

األمعاء واملثانة

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل: 

إظهار فهم وظيفة األمعاء واملثانة، مبا يف ذلك:  .1
العوامل التي تعزز صحة األمعاء واملثانة؛ أ.   

العالمات واألعراض واألسباب الشائعة لوظيفة  ب.    
األمعاء واملثانة غري الطبيعية؛

تذكر الحاجة إىل معرفة الحالة األساسية لعمل األمعاء   .2 
واملثانة لدى املقيم؛ و

تذكر متى وملن تبلغ بالتغيريات.  .3

مصطلحات رئيسية 

 املثانة:  العضو يف الجسم الذي يجمع البول ويحجزه.

  األمعاء:  نظام األمعاء الذي يعالج الطعام ويزيل الفضالت 
الصلبة من الجسم.

 الرباز:  فضالت صلبة متر عرب األمعاء وتخرج من الجسم.

 سلس البول:  عدم القدرة عىل التحكم يف وظائف املثانة.

 اإلحليل:  األنبوب الذي ينقل البول من املثانة إىل خارج الجسم.

الجهاز البويل:  جهاز األعضاء التي تفرز البول وتفرغه من الجسم.

ملحة عامة 
 يتخلص جسم اإلنسان من السموم والفضالت عن طريق الجهاز 

البويل واألمعاء.  يحتاج مساعدو الرعاية املنزلية إىل فهم وظيفة 

األمعاء واملثانة الطبيعية للعميل واإلبالغ عن أي مشكالت.

ميكن ملساعدي الرعاية املنزلية أيًضا تشجيع العميل عىل اتخاذ 

خيارات تحافظ عىل وظيفة الجهاز البويل واألمعاء الجيدة.

املريء

املعدة

 األمعاء 
الدقيقة

املستقيم

الكبد

 األمعاء 
الغليظة 
)القولون(

الرشيان الكلوي

محتوى الكىل

الحالب

الوريد الكلوي

الكىل

املثانة

اإلحليل

الجهاز البويل

الجهاز الهضمي لإلنسان 
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الثالثة  •  الوحدة العارشة  •  الدرس األول:  األمعاء واملثانة الرعاية، الطبعة  أساسيات تقديم 
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 الجهاز البويل و
وظيفة األمعاء

 فيام ييل إرشادات عامة ملا هو طبيعي وغري طبيعي لوظيفة 

املسالك البولية واألمعاء.

وظيفة املسالك البولية

تختلف وظيفة األمعاء الطبيعية من شخص آلخر. من األهمية 

مبكان أن تعرف الحالة. األساسية للعميل حتى تتمكن من 

التعرف عىل التغيريات وتوثيقها واإلبالغ عنها.

غري طبيعية

االستيقاظ أكرث من مرتني ليالً لتفريغ املثانة  •

املعاناة من ترسب البول أو حوادث التبول )سلس البول(  •

أمل أو حرقة أثناء التبول  •

تفريغ املثانة أكرث من 8 مرات يف اليوم  •

رغبات متكررة ومفاجئة وقوية للذهاب إىل الحامم  •

دم يف البول )قد يظهر باللون الوردي(  •

البول عكر أو داكن اللون  •

رائحة بول قوية  •

وظيفة األمعاء

غري طبيعية

اإلجهاد أو صعوبة التربز  •

الرباز جاف أو صلب لديه دم و / أو مخاط  •

املغص وآالم يف البطن  •

اإلمساك  •

اإلسهال  •

االنتفاخ و / أو الغازات الزائدة  •

التغيريات يف عادات األمعاء  •

الحاجة املستمرة للملينات  •

دم يف الرباز )ميكن أن يظهر باللون األسود أو "القطراين"   • 
أو األحمر الفاتح(

طبيعية

 تختلف وظيفة األمعاء "الطبيعية" بشكل كبري بني األشخاص. 

فيام ييل وصف للمدى الطبيعي لعمل األمعاء.

بشكل منتظم، يحدث يف كثري من األحيان 3 مرات يف   • 
األسبوع إىل 3 مرات يف اليوم

ُمشّكلة، لكنها لينة  •

بدون إلحاح مفرط )الحاجة لإلرساع إىل املرحاض(  •

بأقل جهد وبدون إجهاد  •

بدون الحاجة إىل أدوية مسهلة/ملينات  •

طبيعية

تفريغ املثانة كل 3-4 ساعات خالل اليوم   • 
)6-8 مرات يف 24 ساعة(

االستيقاظ مرة يف الليل لتفريغ املثانة  •
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الحفاظ عىل وظيفة التبول واألمعاء الجيدة

 تتطابق العديد من التوصيات الخاصة بالحفاظ عىل وظيفة 

 جيدة يف الجهاز البويل واألمعاء مع اتخاذ الخيارات الصحية 

للصحة العامة والرفاهية.

شجع العميل عىل اتخاذ الخطوات التالية.

ارشب الكثري من السوائل:  ارشب 6-8 أكواب من السوائل   •
)يفضل املاء( يوميًا وأكرث عندما يكون الطقس حاًرا أو عند 
مامرسة الرياضة. قلل من تناول الكحول واملرشوبات التي 

 تحتوي عىل الكافيني )الشاي، القهوة، الصودا( والسكر 

)عصائر الفاكهة، املرشوبات الغازية و"مرشوبات الطاقة"(.

اتخذ اختيارات غذائية صحية: األلياف مهمة بشكل خاص   •
لوظيفة األمعاء الجيدة. الكثري من الفواكه والخرضوات 

والفاصوليا واملكرسات والبذور تزيد من تناول األلياف.

حافظ عىل نشاطك ولياقتك قدر اإلمكان: يرُسع النشاط   • 
البدين من حركة الطعام عرب الجهاز الهضمي.

اسرتخ: ال تجهد لتفريغ املثانة أو األمعاء أو الجلوس   • 
عىل املرحاض لفرتة طويلة.

تحدث إىل الطبيب: شجع العميل عىل زيارة طبيبه كلام كانت   •
هناك تغيريات أو مخاوف بشأن التبول أو عادات األمعاء. 

التزم بإجراءات استخدام املرحاض الخاصة بالعميل: شجع   •
العميل عىل عدم تجاهل إشارات جسمه والذهاب إىل الحامم 

عندما يكون لديه "الرغبة" يف الذهاب. تعرف عىل النمط 

 املعتاد للعميل حتى يكون لديك الوقت للمساعدة والتعرف 

عىل ما إذا كانت هناك تغيريات يف املرحاض العادي للعميل.

تأكد من أن البيئة تدعم روتني العميل: حافظ عىل الطريق   •
إىل الحامم خاليًا من الفوىض. احتفظ باألجهزة املساعدة، مثل 

املشاية أو العصا، يف مكان قريب. ضع ضوًءا ليليًا يف الحامم أو 

اترك الضوء مضاًء. ضع مقعد حامم أو مبولة أو غطاء رسير عىل 

جانب الرسير إذا كان العميل غري قادر عىل الوصول إىل الحامم.
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 مشاكل يف وظائف الجهاز 

البويل واألمعاء

)UTI( التهابات املسالك البولية

 بحدث التهاب املسالك البولية عندما تغزو البكترييا الجهاز 

 البويل وتتكاثر. مام يؤدي إىل حدوث عدوى وتعد التهابات 

املسالك البولية أكرث شيوًعا لدى النساء.

 من األسهل عالج التهابات املسالك البولية إذا اُكتشفت قبل 

أن تصبح شديدة أو تنترش خارج املثانة إىل الكىل.

الدرس األول:  األمعاء واملثانة العارشة •   الوحدة  الثالثة •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

أبلغ عن أي عالمات عىل التهابات املسالك البولية عىل الفور 

للشخص املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك.

األسباب الشائعة

العالمات أو األعراض

عادة االنتظار طويال للتبول  •
تضخم يف الربوستاتا  •

املشكالت العصبية التي تؤثر عىل إفراغ املثانة، منها السنسنة املشقوقة/ شلل الحبل الشويك والتصلب املتعدد  •
داء السكري  •

النشاط الجنيس  •
بعد انقطاع الدورة الشهرية   •

الحمل املتعدد  •
عدم الحفاظ عىل املناطق املحيطة باإلحليل واملهبل والرشج نظيفة وجافة  •

املسح من الخلف نحو األمام وإدخال بكترييا الرباز يف مجرى البول  •
وجود يشء يف املسالك البولية يوقف تدفق البول )مثل حصوات الكىل(  •

االرتباك أو الهياج غري املربر أو املتفاقم  •
رغبة شديدة يف التبول يتبعها إخراج كمية صغرية فقط من البول  •

شعور مؤمل وحرقان يف منطقة املثانة أو اإلحليل أثناء التبول  •
بول حليبي أو عكر أو محمر بسبب وجود الدم  •

بول ذو رائحة كريهة   •
شعور "رديء" أو ضعيف  •

اآلالم أسفل الظهر غري املربرة  •
حمى أو قشعريرة أو تعرق  •

تشنجات / أمل املثانة   •
أمل الحوض يف وسط الحوض     •

الغثيان  •
ضغط غري مريح فوق عظم العانة  •

الشعور بامتالء املستقيم  •

)UTI( التهابات املسالك البولية
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سلس البول

 يحدث سلس البول عندما ال يستطيع الشخص التحكم 

يف وظائف املثانة.  تشمل األسباب الشائعة ما ييل. 

التهابات املسالك البولية أو املهبل  •

اآلثار الجانبية لبعض األدوية  •

اإلمساك  •

انسداد مجرى البول بسبب تضخم الربوستاتا  •

ضعف عضالت املثانة يف مكانها  •

فرط نشاط عضلة املثانة  •

بعض أنواع الجراحة  •

إصابات الحبل الشويك  •

األمراض التي تشمل األعصاب و / أو العضالت   • 
 )عىل سبيل املثال التصلب املتعدد والضمور العضيل 

وشلل األطفال أو السكتة الدماغية(

أنواع سلس البول

 •  سلس البول الناتج عن اإلجهاد:  فقدان البول عند 
 السعال والضحك واإلجهاد وركوب املصاعد وما إىل ذلك 

 وهي مشكلة ضعف يف عضالت الحوض. هو النوع األكرث 

شيوًعا من سلس البول.

 •  رغبة سلس البول / االنعكايس:  حاجة قوية ومفاجئة 
 للتبول يعقبها انقباض فوري للمثانة وفقدان ال إرادي 

 للبول.  غالبًا ال يوجد وقت كاٍف بني الرغبة يف التبول 

والقيام بالتبول ذاته.

املساعدة يف عالج سلس البول

 يصعب عىل كثري من األفراد التحدث عن سلس البول وما زال 

 يعتقد كثري من األشخاص. مبا يف ذلك العديد من العمالء، أنه 

جزء من الشيخوخة الطبيعية وال يوجد يشء ميكن القيام به حيال 

ذلك. ليست هذه هي القضية. حيث ميكن عالج غالبية املصابني 

 بسلس البول أو عىل األقل تحسني األعراض. وعىل الرغم من 

 ارتفاع معدالت النجاح يف عالج سلس البول، إال أن عدًدا قليالً 

فقط من األشخاص يطلبون املساعدة.

 بالنسبة للكثريين، يؤثر سلس البول أيًضا عىل صحتهم 

 العاطفية والنفسية واالجتامعية. حيث يخىش الكثري من 

 األشخاص املشاركة يف األنشطة اليومية العادية التي قد 

 تبعدهم كثريًا عن املرحاض؛ قد يتجنب اآلخرون التجمعات 

االجتامعية أو النزهات خوفًا من التعرض "لحادث".

 يجب تشجيع العميل عىل التحدث مع طبيبه ومعرفة سبب 

 املشكلة، ففي بعض األحيان ميكن أن تؤدي التغيريات البسيطة 

 يف النظام الغذايئ أو تغيري بعض األدوية إىل عالج سلس البول 

 أو تحسينه وبوترية أكرب يتضمن العالج مزيًجا من األدوية أو 

تدريب املثانة أو متارين قاع الحوض.

أبلغ عن سلس البول

 تأكد من اإلبالغ عن أي مشاكل تتعلق بسلس البول إىل 

 الشخص املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك - خاصًة 

إذا كانت هذه مشكلة جديدة لدى العميل. 

ميكن عالج معظم حاالت سلس البول.

رشة 
حدة العا

الو



الدم يف الرباز أو تغري لون الرباز هو مصدر قلق خاص. غالبًا ما يظهر 

الرباز الذي يحتوي عىل دم بلون أسود وقطراين. اعلم أن مكمالت 

الحديد أو البنجر أو العليق أو العنب الربي أو الخضار ذات اللون 

األخرض الداكن ميكن أن يغري لون الرباز والبول بشكل مؤقت.

 ميكن أن يكون التغيري يف عادات األمعاء لدى العميل عالمة 

عىل مرض خطري.

األسباب الشائعة

العالمات أو األعراض

بعض األدوية )خاصة تلك التي تستخدم لعالج األمل(  •
عدم وجود كمية كافية من السوائل و / أو األلياف يف النظام الغذايئ  •

اإلفراط يف استخدام املسهالت  •
عدم مامرسة الرياضة، أو عدم القدرة عىل الحركة  •

القلق واالكتئاب والحزن  •
التغيريات يف الحياة أو الروتني  •

أمراض مثل السكري ومرض باركنسون والتصلب املتعدد وإصابات الحبل الشويك  •
حاالت مثل داء الرتج أو البواسري  •

تجاهل الرغبة يف التربز  •
مشاكل القولون أو املستقيم  •

حركات األمعاء أقل تواترا من املعتاد للفرد أو أقل من 3 مرات يف األسبوع  •
براز صلب أو شبيه بالطني  •

اجهاد  •
أمل قبل أو أثناء أو بعد حركة األمعاء  •

خروج كميات صغرية من الرباز أو عدم القدرة عىل التربز  •
عدم الراحة يف البطن واالنتفاخ والغثيان والشعور باالمتالء  •

الشعور بالحاجة إىل التربز ولكن ال ميكن املتابعة  •
دم أحمر فاتح يف الرباز أو تغري يف لون الرباز  •

اإلمساك

الدرس األول:  األمعاء واملثانة العارشة  •  الثالثة  •  الوحدة  الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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اإلمساك 

 يحدث اإلمساك عندما يتحرك الرباز ببطء شديد عرب األمعاء 

 وميتص الجسم الكثري من املاء.  هذا يجعل الرباز صلبًا وجافًا 

 ويصعب مترير الرباز بالكامل أو أي جزء منه. اإلمساك هو 

مصدر قلق شائع للعديد من العمالء. 

املساعدة يف عالج اإلمساك

 يجب تحديد سبب اإلمساك حتى نتمكن من التخطيط للعالج املناسب.  

 يف كثري من الحاالت، تساعد التغيريات يف النظام الغذايئ ومنط الحياة 

)زيادة األلياف واملاء ومستويات النشاط البدين( عىل تخفيف األعراض 
والوقاية من اإلمساك.

 قد يُطلب منك املساعدة يف برنامج األمعاء املصمم بشكل 

 فردي للعميل و / أو الستخدام معدات معينة.  يجب عىل 

 العميل أو أحد أفراد األرسة أو أخصايئ الصحة تدريبك عىل 

أي خدمات فردية.

متى يتم اإلبالغ عن اإلمساك

 ال تدع العميل مير عليه أكرث من يوم إىل يومني بعد تغري منط 

حركة األمعاء املعتاد دون إبالغ الشخص املناسب باملشكلة.
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انحشار الرباز 

االنحشار الربازي هو كتلة من الرباز الجاف الصلب الذي ال يستطيع 

العميل متريرها عرب القولون أو املستقيم؛ وهذا وضع غري سار وخطري.  

وقد يكون لدى العميل أو ال يكون لديه رغبة ملحة يف إخراج الرباز. 

العمالء الذين يعانون من اإلمساك املزمن هم األكرث عرضة للخطر.

اإلسهال

 يحدث اإلسهال عندما يتحرك الرباز برسعة كبرية عرب الجهاز املعوي 

وال تتم إزالة كمية كافية من املاء من الرباز قبل متريره.

املساعدة يف عالج اإلسهال

من اآلثار الجانبية الخطرية املحتملة لإلسهال الجفاف.  تساعد السوائل 

الصافية )املاء وعصائر الفاكهة املخففة واملرشوبات الرياضية واملرق 

والشاي( يف الحفاظ عىل تشبع جسم العميل باملاء.  وميكن استخدام 

الحرارة املتقطعة عىل البطن للمساعدة يف تخفيف األمل والتشنجات 

واإليالم.  من األفضل تجنب منتجات األلبان )الحليب والزبدة 

والكرميات( التي ميكن أن تجعل اإلسهال أسوأ.  اسأل الشخص املناسب 

يف مكان رعايتك عام يجب أن يأكله العميل عند اإلصابة باإلسهال.

متى يتم اإلبالغ عن اإلسهال

قد يكون اإلسهال عالمة عىل مشكلة خطرية.   راقب العميل ملعرفة 

التغيريات يف عادات األكل والرشب واستخدام املرحاض وغريها من 

املؤرشات التي تدل عىل أنه حالته خطرية.

أبلغ الشخص املناسب يف مكان رعايتك إذا كان العميل يعاين من 

اإلسهال.  وراقب وقم باإلبالغ عىل الفور عن أي من العالمات التالية.

أمل شديد يف البطن أو املستقيم  •

ُحمى  •

دم يف الرباز  •

عالمات الجفاف )العطش، وجفاف الفم أو لزوجته،   • 
 وتشقق الشفاه والصداع واإلرهاق والدوار واالرتباك 

والحمى والبول الداكن والتقلصات يف الساق( 

•  حدوث أكرث من نوبتني من اإلسهال خالل فرتة 24 ساعة

الرباز  نوع  أبلغ عن  اإلسهال،  العميل من  يعاين   عندما 

الشخص  إىل  التربز  ومعدل  واللون(  والرائحة   )املحتويات 
توثيق وتسجيل حركات  إن  رعايتك.    املناسب يف مكان 

اإلبالغ. عند  أسهل  األمر  يجعل  األمعاء 
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اإلبالغ عن أعراض انحشار الرباز

أبلغ الشخص املناسب فوًرا عن أي من األعراض التالية.

إسهال مايئ مفاجئ )خاصة بالنسبة للعمالء املصابني   • 
باإلمساك املزمن(

إجهاد متكرر مع مرور براز سائل أو صغري شبه متشكل  •

تقلصات يف البطن أو عدم راحة  •

أمل يف منطقة املستقيم  •

قلة الشهية أو الغثيان  •

زيادة االرتباك و / أو التهيج  •

ُحمى  •

رائحة أنفاس غري عادية  • رشة
حدة العا

الو



األسباب الشائعة

العالمات أو األعراض

عدوى فريوسية أو بكتريية  •
األمراض املنقولة باألغذية  •

القلق والتوتر  •
اآلثار الجانبية لألدوية  •

اإلفراط يف استخدام املسهالت  •
الكثري من األلياف  •

األمراض املعوية )مثل التهاب القولون وداء كرون وداء الرتج(  •
عدم تحمل الطعام )مثل الالكتوز والغلوتني( أو بعض األطعمة )مثل الفول والربقوق وعصري الربتقال(  •

تغيري جذري يف النظام الغذايئ  •
اإلفراط يف استخدام الكحول أو الكافيني  •

حاجة ملحة الستخدام الحامم  •
براز مايئ رخو ومتكرر  •

تقلصات أو آالم يف البطن  •
انتفاخ  •

الغثيان  •
ُحمى  •

اإلسهال

العارشة  • الدرس األول:  األمعاء واملثانة الثالثة  •  الوحدة  الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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ملخص
 األداء الجيد لوظيفة األمعاء واملثانة رضوري لصحة جيدة.  بصفتك 

أحد مساعدي الرعاية املنزلية، ميكنك دعم األداء الجيد لوظيفة األمعاء 

واملثانة للعميل من خالل تشجيع العميل عىل اتخاذ خيارات صحية 

ومراقبة أي عالمات تدل عىل وجود مشاكل واإلبالغ عنها.

نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

اذكر ثالث طرق للحفاظ عىل األداء الوظيفي الجيد يف الجهاز البويل واألمعاء؟  .1

كم مرة يف اليوم تُفّرغ املثانة خالل وظيفة التبول الطبيعية؟  .2

هل سلس البول جزء طبيعي من الشيخوخة؟  .3

إذا أظهر العميل هياًجا أو ارتباكًا غري عاديًا، فام املشكلة؟  .4

متى يجب اإلبالغ عن اإلسهال؟  .5

كيف يبدو الدم يف الرباز؟  .6
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الدرس الثاين

 املساعدة يف استخدام 

املرحاض

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

 1.  استخدام اسرتاتيجيات تتمحور حول الشخص لتعزيز 
 وحامية استقاللية العميل وخصوصيته وكرامته وراحته 

وأمانه أثناء املساعدة يف مهام استخدام املرحاض؛

2.  رشح جميع الخطوات املهمة، مبا يف ذلك استخدام األجهزة 
املساعدة ومامرسات الرعاية الشائعة، للمساعدة بأمان يف:

العناية بالِعجان )وتسمى أيًضا "برييكري"(،  أ.   

العناية بالقسطرة ب.   
   

العناية بقسطرة الواقي الذكري، ج.   

استخدام مبولة الرسير، و د.   

منتجات سلس البول. ه.   

مصطلحات رئيسية

  فغر القولون:  فتحة عىل سطح البطن حيث يتم فتح األمعاء 
وإعادة توجيهها إىل خارج الجسم.

 قسطرة الواقي الذكري: قسطرة بولية خارجية تغطي القضيب 

وتحمل البول عرب أنبوب.  

 العناية بالِعجان: تطهري األعضاء التناسلية والرشجية بالجسم.

 القسطرة البولية: أنبوب يتم إدخاله يف املثانة لترصيف البول. 

  فغر البول:  فتحة عىل سطح البطن حيث يتم إدخال أنبوب 
يف املثانة لترصيف البول.
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ملحة عامة
يحتاج كل عميل إىل أنواع ومقادير مختلفة من املساعدة يف استخدام 

املرحاض.   من املهم بشكل خاص مساعدة العميل يف البقاء نظيًفا 

وجافًا.  بغض النظر عن نوع املساعدة التي تقدمها، ميكنك حامية 

خصوصية العميل وكرامته واستقالليته.

عند مساعدة العميل يف استخدام املرحاض، فإن جزًءا من وظيفتك 

كمساعد للرعاية املنزلية هو مراقبة عالمات مشاكل األمعاء ومشاكل 

املثانة وتلف الجلد.  ويجب عليك إبالغ الشخص املناسب يف مكان 

رعايتك بهذه األمور.

ما هو شعورك إذا احتجت إىل مساعدة يف استخدام الحامم؟

كيف تريد أن يترصف الشخص الذي يساعدك؟
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 دور مقدم الرعاية 

يف استخدام املرحاض

ستحدد خطة خدمة العميل املساعدة التي يحتاجها يف استخدام 

املرحاض.   قد تشمل املساعدة أيًا مام ييل.

الحث والتذكري  •

مساعدة العميل للذهاب للحامم والعودة منه  •

مساعدة العميل عىل التنقل داخل وخارج املرحاض وعىل   •
استخدام املرحاض أو املعدات املساعدة

خلع مالبس العميل، وسحبها لألسفل، وإعادة إلباس املالبس   •
بشكل صحيح عند االنتهاء من استخدام املرحاض

العناية بالِعجان  •

إفراغ مبولة الرسير أو املبولة أو دلو املحاض املتنقل يف املرحاض  •

إفراغ كيس القسطرة البولية، وتغيري كيس القسطرة، وضبط   •
أنابيب القسطرة، و / أو الحفاظ عىل نظافة أنبوب القسطرة

املساعدة يف منتجات سلس البول مثل الفوط أو املالبس الداخلية،   •
أو الكريم الحاجز للرطوبة.

 كيف ميكنك دعم استقاللية العميل أثناء تقديم كل نوع 

من أنواع املساعدة املذكورة أعاله؟

 الخصوصية والكرامة 

واالستقاللية

 استخدام املراحيض مسألة خاصة جدا.  بغض النظر عن مدى 

الروتني الذي قد يصبح عليه األمر بالنسبة لك، فهو وقت يكون فيه 

 العميل ضعيف ومحرج للغاية.  ميكن أن يساعد السلوك املطمنئ 

منك يف تقليل مشاعر اإلحراج تجاه العميل.

 عند مساعدة العميل يف استخدام املرحاض، افعل كل ما يف وسعك 

 ملنح العميل الخصوصية والحفاظ عىل كرامته.  ميكن أن يشمل 

ذلك أشياء مثل:

النظر يف االتجاه اآلخر لبضع لحظات؛  •

مغادرة الغرفة )إذا كان ذلك آمًنا(؛  •

السامح للعميل بوقت إضايف لفعل ما يف وسعه مبفرده؛ و  •

التحيل بالصرب عندما يُطلب منك املساعدة عندما تكون   • 
مشغوالً بأشياء أخرى.

 فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل 

يف استخدام املرحاض.

ساعد العميل قدر اإلمكان يف وضعية الجلوس الطبيعية.  •

إذا كنت تساعد يف النقل إىل املرحاض أو باستخدام الجهاز   •
املساعد، فتأكد من ثبات العنرص أو تأمينه جيًدا قبل بدء النقل.

ضع أي يشء قد يحتاجه العميل يف متناول يده   • 
)مثل ورق التواليت(.

إذا كنت تساعد يف املسح، فامسح من األمام إىل الخلف،   • 
وكن لطيًفا ولكن مع التنظيف الجيد، وارتدي القفازات.
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 املهارة:  املساعدة يف العناية 

مبنطقة الِعجان

 العناية بالعجان، أو “برييكري”، هي تطهري األعضاء التناسلية 

 والرشجية.  ميكن أن يؤدي الرباز والبول إىل تهيج الجلد ويؤدي 

 إىل اإلصابة بالعدوى.  تعترب العناية املنتظمة والشاملة رضورية 

لحامية سالمة جلد العميل وصحته.

 سريغب العميل يف القيام بعنايته الخاصة إن أمكن.  ويعد 

 توفري الخصوصية والحفاظ عىل كرامة العميل أمرًا بالغ األهمية 

إذا كان العميل بحاجة إىل املساعدة.

 راجع املساعدة يف العناية بالِعجان يف  قوائم مراجعة املهارات 

الصفحة 427 ملعرفة الخطوات التفصيلية لهذه املهارة.

فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل يف العناية بالِعجان.

أخرب العميل دامئًا مبا تفعله قبل البدء يف العناية بالِعجان.  •

إذا كان العميل يف الرسير، ضع فوطة أو أي يشء آخر لحامية   •
الرسير قبل بدء املهمة.

ابق متيقظًا ألي أمل أو حكة أو تهيج أو احمرار أو طفح   • 
 جلدي يف هذه املنطقة.  أبلغ عن أي مخاوف للشخص 

املناسب يف مكان رعايتك.

قد يفضل العميل مناديل التطهري الشخصية الخالية من   • 
الكحول * بدالً من املنشفة والصابون.

إذا كان رسير العميل مبلالً أو متسًخا، قم بحاميته من الحفاضة   •
املبللة بسلس البول عن طريق لفها عىل نفسها مع جعل الجانب 

املبلل للداخل والجانب الجاف للخارج.  وقم بإزالة الحفاضة 

 واستخدم حفاضة نظيفة وجافة.

 * ال تقم أبًدا برمي مناديل التنظيف الشخصية يف املرحاض، 
حتى لو كان مكتوب عىل العبوة “قابلة للترصيف يف املرحاض”.   

تخلص منها يف القاممة.
Anus Perineal area

Scrotum

Anus

Perineum
Vagina
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األجهزة املساعدة األخرى

املرحاض املتنقل

 بالنسبة للعمالء الذين ال يستطيعون الوصول إىل املرحاض يف 

 الحامم، ميكن أن يكون استخدام املرحاض املتنقل مفيًدا جًدا.  

 املرحاض املتنقل هو كريس محمول بذراعني ومسند ظهر مع 

خاصية فتح املقعد مثل املرحاض ودلو تحت املقعد.

 يجب تفريغ الدلو وتنظيفه وتعقيمه بعد كل استخدام.  يؤدي 

وضع القليل من املاء أو الصابون السائل أو كمية قليلة جًدا من ماء 

التبييض يف الدلو الفارغ إىل تسهيل تنظيف الدلو بعد االستخدام.

 راجع الوحدة السابعة:  التنقل يف الصفحة 135 ملعرفة 

 خطوات مساعدة العميل يف عمليات النقل، مثل املرحاض 

املتنقل بجانب الرسير.

املبولة

 املبولة عبارة عن وعاء للتبول عندما ال يتمكن الشخص من 

 الوصول إىل املرحاض. هناك مناذج مختلفة من املبوالت لألشخاص 

الذين لديهم ترشيح ذكري أو أنثوي.

 ال ترتك املبولة يف مكانها لفرتة طويلة من الزمن.  ألنها قد تسبب 

تلف الجلد.  يجب تفريغ وتنظيف وتطهري املبولة بعد كل استخدام.   

 وتأكد من تخزين املبولة النظيفة يف متناول العميل، حتى يتمكن 

من الوصول إليها حسب الحاجة.
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 املهارة:  مساعدة العميل 

باستخدام مبولة الرسير

 يف حني أنه من األفضل استخدام املرحاض يف الحامم، إال أن 

 هذا غري ممكن دامئًا.  قد يستخدم العميل معدات مساعدة، 

مثل مبولة الرسير أو املرحاض املتنقل أو املبولة.

 قد يضطر العمالء غري القادرين عىل النهوض من الرسير إىل 

 استخدام مبولة الرسير. راجع املساعدة يف العناية بالِعجان 

يف قوائم مراجعة املهار ات يف الصفحة 429 ملعرفة الخطوات 

املهارة. التفصيلية لهذه 

فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل مع مبولة الرسير.

ساعد العميل دامئا يف أقرب وقت ممكن.  •

ضع وسادة واقية عىل الرسير قبل أن يستخدم العميل   • 
مبولة الرسير.

إذا كانت املبولة باردة، قم بتدفئتها باملاء الدافئ.  •

مبجرد أن ينتهي العميل، حافظ عىل مستوى مبولة الرسير   • 
حتى ال ينسكب البول.

إذا كان رسير العميل مبلالً أو متسًخا، قم بحاميته من الحفاضة   •
املبللة بسلس البول عن طريق لفها عىل نفسها مع جعل الجانب 

املبلل للداخل والجانب الجاف للخارج.  وقم بإزالة الحفاضة 

 واستخدم حفاضة نظيفة وجافة.

احرص دامئًا عىل ارتداء القفازات أثناء وضع مبولة الرسير وإزالتها.  •
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تذكر أن تراقب جلد العميل وتبلغ عن أي مشاكل قد تراها.

التخلص والغسيل

عند التخلص من منتجات سلس البول اتبع اآليت:

ارتداء القفازات  •

إفراغ الرباز يف املرحاض؛  •

ضع الفوط الصحية أو املالبس الداخلية أو املنشفات   • 
أو القفازات يف كيس قاممة؛

اربط الكيس جيًدا وإخراجه إىل سلة املهمالت عىل الفور؛  •

غسل يديك؛ و  •

إزالة الروائح الكريهة من الغرفة حسب الحاجة.  •

منتجات سلس البول

هناك العديد من املنتجات يف السوق ملساعدة العميل عىل إدارة 

سلس البول، مبا يف ذلك الكرميات الحاجزة للرطوبة والفوط التي 

تستخدم ملرة واحدة واملالبس الداخلية.  اإلشارة إىل هذه املنتجات 

 عىل أنها “مالبس داخلية” بدالً من “حفاضات”؛ يحمي كرامة 

العميل ويقلل من أي إحراج مرتبط بسلس البول. 

 قد يفضل العميل بعض املنتجات، لذا تعرف عىل 

العميل. تفضيالت 

املساعدة يف منتجات سلس البول

 يؤدي البول والرباز إىل تهيج شديد للجلد.   لذا تحقق بشكل 

روتيني ملعرفة ما إذا كان العميل بحاجة إىل مساعدة يف تغيري 

 املنتجات.  وتأكد من قيام العميل بتنظيف البرشة كلام تم 

 تغيري املنتجات؛ وساعده حسب الحاجة.  قم دامئًا مبساعدة 

العميل مبجرد أن يحتاج للمساعدة أو يطلبها.
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إذا كان عىل مقدم الرعاية إدخال هذا النوع من القسطرة، 

فيجب تفويض املهمة إىل مقدم الرعاية مبوجب تفويض من 

املمرضة أو من قبل العميل يف املنزل تحت رعاية موجهة ذاتًيا.  

ويجب توثيق املهمة يف خطة خدمة العميل ويلزم لهذه املهمة 

تدريب خاص.

قسطرة اإلحليل الساكن / فويل.   .3

قسطرة اإلحليل الساكنة هي أيًضا أنبوب مستقيم به بالون   •  
بالقرب من طرفه ولكن يتم إدخاله عرب اإلحليل. 

بالنسبة للقسطرة فوق العانة أو قسطرة فويل، يتم توصيل   •  
القسطرة بأنبوب يرصف البول يف كيس الساق لترصيف 

البول أو كيس الترصيف اللييل.  ويُثبت كيس الساق 

 بالساق أو الفخذ أو ربلة الساق.  أم كيس الترصيف 

 اللييل يُعلّق عىل الرسير أو الكريس.   من املهم أن 

 يكون الكيس موجوًدا أسفل مستوى مثانة العميل، 

حتى يتم ترصيف البول بحرية وال يعود إىل املثانة.

قد يُطلب من مقدمي الرعاية تغيري األكياس   •   
 أو تنظيف األنبوب أو تفريغ كيس الرصف البويل 

)انظر الصفحة التالية(.
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القسطرة البولية

 القسطرة عبارة عن أنابيب ترصيف البول يف كيس.  

قد يكون لدى العميل قسطرة بسبب:

انسداد املسالك البولية  •

املثانة ضعيفة وغري قادرة عىل التفريغ متاما،  •

سلس البول،  •

الجراحة )تُستخدم لترصيف املثانة أثناء الجراحة وبعدها(، أو  •

تلف الجلد )تسمح للجلد بالشفاء أو الراحة لفرتة من الوقت(  •

القسطرة الداخلية

هناك ثالثة أنواع من القسطرة تُوَجه مبارشة إىل املثانة لترصيف البول.

املستقيمة )داخل وخارج القسطرة(.  .1

يتم إدخال القسطرة املستقيمة يف املثانة، ويتم ترصيف   •  
البول، ثم يتم إزالة القسطرة.

القسطرة الساكنة فوق العانة.  .2

القسطرة الساكنة فوق العانة عبارة عن أنبوب مستقيم   •   
به بالون بالقرب من طرفه.  يتم وضعه مبارشة يف املثانة 

من خالل فغر البول )ثقب يُحَدث يف البطن فوق عظم 

العانة مبارشة(.  يُنفخ البالون مبحلول ملحي عادي بعد 

وضع القسطرة يف املثانة ومينع سقوط القسطرة.
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ميكن ترك هذه القسطرة يف مكانها ملدة شهر إىل شهرين   •  
إذا مل تكن هناك مشكالت. كام ميكن للممرضة أو الطبيب 

إزالة واستبدال القسطرة، عادة عىل أساس روتيني ولكن 

أيًضا عند انسدادها أو خروجها.

من املهم أن يفحص مقدم الرعاية األنبوب للتأكد من   •   
 أنه غري ملتوي أو منحرف، لذلك سيتدفق البول من 

املثانة إىل الكيس دون الرجوع إىل الخلف.

غالبًا ما يُثبت األنبوب يف ساق العميل بحيث ال يُسحب   •  
 عن طريق الخطأ.  من املهم أن يفحص مقدم الرعاية 

جلد الساق بشكل متكرر وتغيري مكان تثبيت األنبوب 

 بانتظام واإلبالغ عن أي تلف جلدي إىل الشخص 

املناسب يف مكان عملك.

ال يُسمح ملساعدي الرعاية املنزلية بإدخال أو استبدال 

القسطرة البولية. بل قد يُطلب منهم كيس الرصف البويل.
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املهارة:  العناية بالقسطرة

 راجع العناية بالقسطرة  يف قامئة مراجعة املهار ات يف الصفحة 

428 ملعرفة الخطوات التفصيلية لهذه املهارة.

 فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل 

يف العناية بالقسطرة.

تأكد من إبقاء الكيس يف مستوى أقل من املثانة.  •

تأكد من تثبيت القسطرة دامئًا بالساق ملنع سحب األنبوب.  •

نظف من الفتحة إىل األسفل، بعيًدا عن الجسم.  •

عند تفريغ كيس القسطرة البولية، تأكد من أن طرف   • 
 الكيس ال يلمس أي يشء. هذا يساعد عىل منع الجراثيم 

من دخول الكيس.

يف بعض أماكن الرعاية، قد يُطلب منك قياس كمية   • 
البول يف الكيس.

تأكد من املالحظة واإلبالغ يف الحاالت التالية:

يبدو البول عكرًا أو داكن اللون أو ذو رائحة كريهة؛  •

ال يوجد الكثري من البول لتفريغه )مقارنة بنفس   • 
الوقت يف األيام األخرى(؛

انفصال القسطرة عن الجسد؛ أو  •

يعاين العميل من أمل أو حرقان أو تهيج.  •
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 املهارة:  العناية بقسطرة 

الواقي الذكري

صممت قسطرة الواقي الذكري )وتسمى أيًضا القسطرة الخارجية( 

لتالئم القضيب. هي تتكون من غمد )أو واقي ذكري( متصل بأنبوب 

يؤدي إىل كيس ترصيف. حيث يُوضع الواقي الذكري عىل القضيب 

برشيط الصق أو مادة الصقة أخرى.

 راجع العناية بقسطرة الواقي الذكري يف قامئة مراجعة املهار ات 

يف الصفحة 428 ملعرفة الخطوات التفصيلية لهذه املهارة.

 فيام ييل بعض النصائح العامة عند مساعدة العميل يف العناية 

بقسطرة الواقي الذكري.

قد يكون من الصعب االحتفاظ بقسطرة الواقي الذكري   • 
يف مكانها ويجب تغيريها يوميًا أو حسب الحاجة.

راقب جلد العميل بحثًا عن أي تهيج ناتج عن حساسية   • 
املادة الالصقة أو الحساسية.

ال يُنصح بعمل قسطرة للواقي الذكري منزلية الصنع   • 
من الواقي الذكري واألنابيب العادية.

رعاية فغر القولون

قد يحتاج املرىض املصابون مبرض كرون أو رسطان القولون   •
 واملستقيم أو مرض الرتج أو إصابة خطرية يف القولون إىل 

 فغر القولون. حيث يُوصل كيس بالجلد فوق الفتحة )الفغرة( 

لتجميع الرباز أثناء إفراغه من األمعاء. قد يكون فغر القولون 

دامئًا أو مؤقتًا، اعتامًدا عىل سبب الحاجة إليه.

يدير العميل فغر القولون بطريقته الخاصة. ففي البيئة املنزلية،   •
 ميكن ملقدم الرعاية مساعدة العميل يف العناية بفغر القولون 

 إذا كان صاحب العمل يوجه رعايته بنفسه أو إذا فوضت 

املهمة مبوجب تفويض من املمرضة. هناك حاجة إىل تدريب 

خاص للقيام بهذه املهمة. أما يف املنازل العائلية للبالغني أو 

مرافق الرعاية الدامئة تشمل رعاية فغر القولون إفراغ الحقيبة 

وتنظيفها واستبدالها. إذ يتطلب استبدال غطاء الجلد الواقي، 

 املسمى بالرقاقة وتوفري العناية بالبرشة أسفل الرقاقة ممرضة 

أو مقدم رعاية مبوجب تفويض املمرضة.

راقب الجلد بحثًا عن احمرار و / أو تهيج. وراقب أيًضا   • 
 أي تغيري يف تناسق الرباز أو تكراره. وأبلغ عن أي مشكالت 

ووثقها إىل الشخص املناسب يف مكان الرعاية الخاص بك.

كيس فغرة القولون

فغرة

فغر القولون
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ملخص
 يعاون مساعدو الرعاية املنزلية العمالء يف استخدام املرحاض 

 حسب احتياجات العميل الفردية.  إذا كنت تساعد العميل 

 يف املسح أو التنظيف، فتأكد من تنظيف منطقة العجان جيًدا.  

 احرتم دامئًا كرامة العميل وحامية خصوصيته ودعم استقالليته 

أثناء تقديم املساعدة.

نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  

وضع عالمة عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

أين تتواجد منطقة العجان؟  .1

ملاذا يعد الحفاظ عىل منطقة العجان نظيفة وجافة أمرًا هاًما.  .2

اذكر ثالثة أجهزة مساعدة الستخدام املرحاض.  .3

ملاذا من غري املناسب اإلشارة إىل منتجات سلس البول عىل أنها "حفاضات"؟  .4

هل يستطيع مساعد الرعاية املنزلية إزالة قسطرة املسالك البولية؟  .5

بدون تفويض ممرضة، كيف ميكن ملساعد الرعاية املنزلية معاونة العميل يف فغر القولون؟  .6
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مراجعة الوحدة 
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

ميكن أن يكون الجفاف من اآلثار الجانبية الخطرية لإلسهال.  .1

  خطأ    صحيح  	

عادة ما تكون وظيفة األمعاء هي نفسها لكل شخص.  .2

  خطأ    صحيح  	

يف أي حالة من الحاالت التالية يكون العميل أكرث عرضة لخطر االنحشار الربازي؟   .3

ضغط الدم املرتفع. أ. 

ب.  داء السكري.

اإلمساك املزمن. ج. 

عند املساعدة يف رعاية القسطرة، نظف دامئًا من الفتحة إىل أسفل، بعيًدا عن الجسم.  .4

  خطأ    صحيح  	

سلس البول هو مجرد جزء من الشيخوخة وقليل من العالجات الطبية فعالة.   .5

  خطأ    صحيح  	

أي مام ييل يساعد يف السيطرة عىل األعراض أو منع اإلمساك؟  .6

قلة النشاط البدين. أ. 

زيادة تناول األلياف واملاء. ب. 

اإلفراط يف استخدام امللينات. ج. 

ميكن أن يكون االرتباك غري املربر أو املتفاقم من أعراض التهاب املسالك البولية.   .7

  خطأ   صحيح  	

للحفاظ عىل وظيفة املسالك البولية واألمعاء الجيدة، شجع العميل عىل:  .8

قراءة الجريدة عىل املرحاض لالسرتخاء. أ. 

تغيري روتني استخدام املرحاض كل أسبوع. ب. 

اإلبقاء نشيطًا بدنيًا قدر اإلمكان. ج. 
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سيناريو الوحدة
 السيدة/ كرامب عميلة تبلغ من العمر 52 عاًما مصابة مبرض باركنسون ومتالزمة داون. تواجه صعوبة يف الوصول إىل الحامم يف الوقت املناسب 

وغالبًا ما تكون سلسة. كانت اليوم تعاين من سلس البول يف غرفة الطعام ولن تسمح لك مبساعدتها يف تغيري مالبسها.

راجع أقسام مرض باركنسون يف الصفحة 378 وإعاقات النمو يف الصفحة 366 يف قسم األمراض والحاالت الشائعة. 

حدد املشكلة )املشكالت( التي يحتاج مقدم الرعاية إىل معالجتها يف هذه الحالة.  .1
. اخرت مشكلة واحدة وابحث عن طرق لحلها.  اخرت حالً  .2

كيف يؤثر ذلك عىل كيفية قيام مقدم الرعاية بتقديم الرعاية؟  .3

ستوضح إحدى املجموعات للفصل الطريقة الصحيحة ملساعدة الشخص يف الرعاية الصحية.

بحث:

حل املشكلة:

الرشح:
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الوحدة الحادية عرش:  انتداب املمرضات واألدوية

هدف التعلم
 سيحدد مساعدو الرعاية املنزلية املهام التي تتطلب تفويض من املمرضة ويتبعون الخطوات الالزمة ملساعدة 

العميل بأمان يف تناول الدواء.

الدرس األول: التفويض من قبل املمرضات والرعاية املوجهة ذاتًيا

 الدرس الثاين: املساعدة الدوائية 

     وإعطاء األدوية

227 226
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الدرس األول

التفويض من قبل املمرضات 

والرعاية املوجهة ذاتًيا

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد متطلبات أداء مهمة مفوضة من قبل املمرضة، كام هو   .1
موضح يف القانون املنقح لواشنطن 112A-0550-388؛ و

تذكر عندما تكون الرعاية املوجهة ذاتيًا ممكنة.  .2

مصطلحات رئيسية

 مقدم الرعاية الفردي:  عامل رعاية طويلة األمد مؤهل ومتعاقد 

 يقدم الرعاية يف املنزل للعمالء املؤهلني للحصول عىل خدمات 

الرعاية املنزلية يف ميديكيد.

عامل الرعاية طويلة األمد )القانون املنقح لواشنطن 388-71-0836(:  

شخص يقدم خدمات رعاية شخصية مدفوعة األجر لكبار السن 

أو األشخاص ذوي اإلعاقة. ويشمل ذلك مساعدي الرعاية املنزلية 

املعتمدين ومساعدي التمريض - املعتمدين )NAC( ومساعدي 

.)NAR( التمريض - املسجلني

 التفويض من قبل املمرضات )القانون املنقح لواشنطن 

 112A-0550 -388(: عندما تنقل )تعلم( ممرضة مسجلة 
 مرخصة مهمة محددة لعميل فردي إىل عامل رعاية طويلة 

 األمد مؤهل. يُسمح بالتفويض من قبل املمرضات فقط 

يف بعض أماكن الرعاية.

 املمرضة املسجلة:  ممرضة تخرجت من برنامج متريض 

 واجتازت امتحان رخصة مزاولة املهنة الوطني واستوفت 

جميع متطلبات الرتخيص لواليتها.

الرعاية املوجهة ذاتًيا )القانون املنقح لواشنطن 74.39.007(:  

قانون يحمي حق الشخص البالغ الذي يعاين من إعاقة وظيفية 

ويعيش يف منزله يف توجيه مساعد شخيص مدفوع األجر واإلرشاف 

عليه، مثل مقدم الرعاية الفردي، ألداء مهمة رعاية صحية كان 

الشخص البالغ يؤديها لنفسه يف غري تلك الحالة.

ملحة عامة 
هناك مهام قد ال يؤديها عامل الرعاية طويلة األمد بدون تدريب 

خاص إضايف. فقد تتطلب مهام الرعاية الصحية هذه معرفة مهنية 

ومهارات وتفويًضا ألداء مهامها بأمان.  عادة، تؤدي املمرضة هذه 

املهام. يسمح تفويض املمرضات للممرضة املسجلة بتدريب عامل 

رعاية طويلة األمد ألداء هذه األنواع من املهام يف بعض أماكن الرعاية.

 ترد متطلبات التفويض من قبل املمرضات مكتوبة يف القانون.  

ميكن فقط ملساعدي الرعاية املنزلية املعتمدين أو مساعدي التمريض 

- املعتمدين أو مساعدي التمريض - املسجلني القيام باملهام املفوضة.

 ميكن للعمالء الذين يعيشون يف منازلهم ويستخدمون مقدم 

 رعاية شخيص مدفوع األجر مثل. مقدم الرعاية الفردي توجيه 

رعايتهم بأنفسهم ويف هذه الحالة،. يلتزم العميل بتدريب مقدم 

 الرعاية املدفوع ألداء املهمة. هناك العديد من االختالفات املهمة 

 بني التفويض من قبل املمرضة والرعاية املوجهة ذاتيًا. يجب 

أن يفهم عامل الرعاية طويلة األمد هذه االختالفات بوضوح.
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التفويض من قبل املمرضات

 التفويض من قبل املمرضات هو أحد قوانني والية واشنطن الذي 

 يسمح للممرضة املسجلة بتدريب عامل رعاية طويلة األمد ألداء 

 مهام رعاية صحية محددة لعميل واحد يف أماكن معينة. تختلف 

 هذه املهام عن مهام الرعاية الشخصية. بدون هذا التفويض، 

ال يُسمح لعامل الرعاية طويلة األمد بالقيام بها.    

التفويض من قبل املمرضات وأماكن الرعاية

 ميكن أن يحدث التفويض من قبل املمرضات يف منزل العميل 

 أو مرفق الرعاية الدامئة أو املنزل العائيل للشخص البالغ.  

 بينام ال يُسمح بهذا التفويض يف مرافق الخدمات املحّسنة 

أو مرافق التمريض املاهرة أو العيادات أو املستشفيات الطبية.

متطلبات التدريب للتفويض من قبل املمرضات

قبل أن تتمكن من قبول مهمة مفوضة، يجب عليك:

أن تكون معتمًدا باعتبارك مساعد رعاية منزلية معتمد   .1 
أو مساعد متريض معتمد أو مساعد متريض مسجل؛  

اجتياز فصل التفويض من قبل املمرضات ملساعدي   .2 
 التمريض ومساعدي الرعاية املنزلية والتدريب عىل 

املهمة املحددة للعميل املحدد*؛

أن تكون عىل استعداد ألداء املهمة املاهرة املحددة   .3 
املزمع تفويضها؛ و

أن تظهر للممرضة املسجلة املفوضة أنه ميكنك أداء   .4 
املهمة املاهرة املحددة بشكل صحيح.

 * إذا فُوضت مبهمة حقن األنسولني، فعليك أيًضا إكامل 
 التفويض من قبالملمرضات ملساعدي التمريض بنجاح:  

الرتكيز بشكل خاص عىل تدريب مرض السكري.

إذا كانت لديك مخاوف أو شكاوى بشأن التفويض من قبل 

 املمرضات، فريجى االتصال مبندوب املمرضة املسجلة أو التحدث 

إىل صاحب العمل.  إذا ارتقت املشكلة إىل مستوى االعتاء أو 

اإلهامل أو غريه من أشكال إساءة املعاملة، فريجى االتصال بقسم 

الخدمات االجتامعية والصحية عىل رقم. 1-800-562-6078.

ما هو شعورك حيال أداء كل مهمة من مهام التمريض املفوضة؟

املهام املفوضة

 بعد استيفاء جميع املتطلبات، يجب أن تتلقى التوجيه من 

 املمرضة املسجلة القامئة بالتفويض. التي بدورها سترشف عىل 

هذا التفويض وتقيم حالة العميل. كام ستقرر موعد بدء التفويض 

وانتهائه. عىل أن تُفوض كل مهمة لكل عميل عىل حدة.

أنواع املهام التي يجب تفويضها

إعطاء األدوية   •

تغيريات الضامدة غري املعقمة  •

القسطرة البولية باستخدام تقنية نظيفة  •

العناية بالفغرة )العناية بالجلد وتغيري الرقاقة حول الفغرة(   • 
يف حالة مستقرة وملتئمة 

مراقبة نسبة السكر يف الدم  •

تغذية املعدة )التغذية باألنبوب( يف حالة مستقرة وملتئمة   •

 ال متثل قامئة املهام أعاله التي ميكن تفويضها القامئة الكاملة.  

حيث ستحدد املمرضة املسجلة ما إذا كان يجب تفويض املهمة 

وإرشادك حول كيفية أداء هذه املهمة بأمان ودقة.

أنواع املهام التي ال يجوز تفويضها

هناك مهام معينة مكتوبة يف القانون ال ميكن تفويضها.

الحقن بخالف األنسولني  •

إجراءات التعقيم   •

صيانة الخطوط الوريدية املركزية  •

أي يشء يتطلب حكم مترييض  •
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دورك يف التفويض من قبل املمرضات

لديك دور مهم للغاية يف رعاية ورفاهية العمالء. فبمجرد تعليمك مهمة 

مفوضة لعميل معني، فأنت مسؤول عن خمسة إجراءات أساسية:

أداء املهمة املفوضة حسب التعليامت املحددة من قبل   .1 
 املمرضة املسجلة. يجب كتابة هذه التعليامت يف مكان ما 

 بحيث ميكنك الرجوع إليها حسب الحاجة. قد يُطلب منك 

توثيق أنك أكملت املهمة. 

مراقبة التغيريات التي تحدث للعميل والتي قد تشري إىل:  .2
 

اآلثار الجانبية املحتملة من األدوية،  •  

ردود الفعل السلبية عىل اإلجراءات، أو  •  

مضاعفات مرض العميل.  •  

3.  اإلبالغ عن التغيريات يف حالة العميل عىل الفور.

إذا كنت تعمل يف منشأة أو وكالة رعاية منزلية، فأبلغ   •  
املمرضة املسجلة القامئة بالتفويض ومرشفك وفًقا لسياسة 

صاحب العمل.

يقدم مقدمو الرعاية الفرديني تقاريرهم إىل املمرضة   •   
املسجلة القامئة بالتفويض ومدير الحالة.

إبالغ املمرضة املسجلة القامئة بالتفويض بأي تغيريات عىل   .4
األدوية أو العالجات املفوضة أو التي قد تتطلب التفويض.

تجديد تسجيلك أو شهادتك يف الوقت املحدد حتى تتمكن   .5 
من االستمرار يف أداء املهمة املفوضة بشكل قانوين.

 ميكنك إحداث فرق يف جودة صحة العميل وحياته من 

خالل االنتباه والتواصل برسعة.
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الرعاية املوجهة ذاتًيا

يحمي قانون والية واشنطن حقوق العميل الذي يعيش يف منزله 

لتوجيه مساعد شخيص مدفوع األجر )يعمل بشكل خاص أو كمقدم 

خدمة فردي، وليس لوكالة رعاية منزلية( ألداء مهام الرعاية الصحية 

التي ال يستطيع العميل القيام بها جسديًا. وهناك مهام رعاية صحية 

 ال يُسمح ملقدم الرعاية القيام بها )عىل سبيل املثال، وضع الحبوب 

يف فم العميل أو املساعدة يف الحقن(.

مينح التوجيه الذايت ملهام الرعاية الصحية هذه العميل حرية توجيه 

رعايته الخاصة واإلرشاف عليها. ويسمح له باالستمرار يف العيش يف 

املنزل بدالً من االنتقال إىل منشأة رعاية، حيث يتعني عىل املحرتف 

املرخص أداء املهمة )املهام( أو قيام مقدم رعاية مؤهل بتنفيذها 

بتفويض من املمرضة.

قواعد الرعاية املوجهة ذاتًيا

ينطبق قانون الرعاية املوجهة ذاتًيا فقط عىل العمالء الذين 

يستخدمون مساعدة شخصية مدفوعة األجر كمقدم رعاية 

مستقل.  ال يُسمح ملقدمي الرعاية من خالل وكالة واملقيمني 

يف املنازل العائلية للبالغني، ومرافق الرعاية الدامئة، ومرافق 

الخدمات املحّسنة باملشاركة يف الرعاية املوجهة ذاتًيا.

 إذا كان املساعد الشخيص مقدم رعاية فردي، فيجب إدراج 

أي مهام رعاية يرغب العميل يف توجيهها بنفسه يف خطة الرعاية 

الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية.  ويجب أن يشارك 

مدير الحالة يف األمر ويجب تحديث خطة الرعاية الخاصة بقسم 

بها. القيام  املهمة قبل  لتشمل  الخدمات االجتامعية والصحية 

األدوار يف الرعاية املوجهة ذاتًيا

 تم تحديد األدوار واملسؤوليات املحددة للعميل واملساعد 

الشخيص ومدير الحالة يف القانون. 

مسؤوليات العميل تشمل:

إبالغ مقدم الرعاية الصحية بأن املهمة )املهام( ستكون   • 
موجهة ذاتيًا إىل مقدم الرعاية؛

إبالغ مدير الحالة برغبته يف التوجيه الذايت ملهام معينة   • 
 وتقديم املعلومات الرضورية التي يجب توثيقها يف خطة 

الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية؛ و

تدريب وتوجيه واإلرشاف عىل املساعد الشخيص يف   • 
أداء املهمة )املهام(.

تشمل مسؤوليات املساعدة الشخصية ما ييل:

تقرير ما إذا كانوا مرتاحني لتقديم مهمة الرعاية املوجهة ذاتيًا؛  •

الحصول عىل تدريب من قبل العميل للقيام باملهمة )املهام(؛ و  •

أداء املهمة )املهام( وفًقا لتعليامت العميل.  •

تشمل مسؤوليات مدير الحالة ما ييل:

توثيق مهام الرعاية الذاتية يف خطة الرعاية الخاصة   • 
 بقسم الخدمات االجتامعية والصحية، مبا يف ذلك ما 

يجب القيام به ومن يقوم بذلك؛

تزويد املساعد الشخيص والعميل بنسخة من خطة   • 
 الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية 

املحتوية عىل مهام الرعاية املوجهة ذاتيًا املدرجة؛

تحديث خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات   • 
االجتامعية والصحية، حسب الحاجة.

ذاتيًا املوجهة  املمرضات والرعاية  التفويض من قبل  الدرس األول:   الحادية عرش  •  الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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االختالفات بني التفويض من قبل املمرضات والرعاية املوجهة ذاتًيا

ميكن أن يكون االختالف بني هذه الربامج مربًكا.  يصف الرسم البياين التايل االختالفات الرئيسية بني هذه الربامج.

التفويض من قبل املمرضات

ممرض مسجل

منشأة املعيشة الدامئة

املنازل العائلية للبالغني

يف املنزل 

عامل الرعاية طويلة األمد الذين استوفوا جميع 

املتطلبات

الرعاية املوجهة ذاتًيا

العميل

يف املنزل فقط )وليس من خالل وكالة رعاية منزلية(

 املساعدون الشخصيون مدفوعي األجر أجر مثل 

مقدمي الخدمة األفراد

 من الذي يدرب ويرشف عىل 

املهمة نفسها؟

أين ميكن أن يتم ذلك؟

من ميكنه املشاركة؟

ملحوظات
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ملخص
يسمح بالتفويض من قبل املمرضات للعاملني يف مجال الرعاية طويلة األمد بأداء مهام الرعاية الصحية التي تتطلب معرفة ومهارات عىل مستوى التمريض.  

 يجب تفويض كل مهمة بشكل منفصل لكل عميل؛ هذا يسمح بإرشادات محددة بناًء عىل احتياجات العميل وتفضيالته الفريدة.  ويجب عىل العاملني 

يف مجال الرعاية طويلة األمد إكامل التدريب اإلضايف بنجاح قبل أداء أي مهمة مفوضة.

املمرضة املقيمة التي تفوض املهمة املاهرة هي املسؤولة عن مراقبة أداء عامل الرعاية طويلة األمد.  يقدم عامل الرعاية طويلة األمد تقاريره إىل املمرضة 

املقيمة ويتبع توجيهاتها.  ميكن للعمالء الذين يعيشون يف منازلهم ويستخدمون مساعًدا شخصيًا مدفوع األجر أو مقدم خدمة فردي متوله الدولة اإلرشاف 

عىل مهام الرعاية الصحية التي لوال حالتهم كانوا سيؤدونها بأنفسهم وتوجيهها ذاتيًا.

نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.   وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ما هي املتطلبات األربعة التي يجب أن يفي بها عامل الرعاية طويلة األمد قبل أن يتمكن من أداء مهمة مفوضة من ممرضة؟  .1

ما هو اسم الدورة التدريبية للتفويض من قبل املمرضات؟  .2

من هو املسؤول عن اإلرشاف عىل التفويض من قبل املمرضات؟  .3

ما هي املسؤوليات الخمس لعامل الرعاية طويلة األمد الذي يؤدي مهمة مفوضة من ممرضة؟  .4

من ميكنه توجيه رعايته بنفسه؟  .5

هل ميكن ملساعد رعاية منزلية يعمل يف منشأة معيشة دامئة املشاركة يف رعاية موجهة ذاتيًا؟  .6

ذاتيًا املوجهة  والرعاية  املمرضات  قبل  التفويض من  األول:   الدرس   • الحادية عرش  الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس الثاين

 املساعدة الدوائية 

وإعطاء األدوية

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد ما يُسمح به وما ال يُسمح به ملساعد الرعاية املنزلية   .1 
عند املساعدة يف تناول األدوية؛

تذكر املصطلحات املتعلقة باملساعدة الدوائية، مبا يف ذلك األدوية   .2
املوصوفة، واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية، واألدوية حسب 

الحاجة، واآلثار الجانبية لألدوية، والتفاعالت الدوائية 

رشح جميع الخطوات الهامة للمساعدة الدوائية وإعطاء   .3 
 األدوية، مبا يف ذلك استخدام األجهزة املساعدة ومامرسات 

الرعاية الشائعة، لتوفري املساعدة الدوائية بأمان؛

تذكر كل من الحقوق الخمسة للمساعدة الدوائية؛  .4

التعرف عىل األعراض الشائعة لآلثار الجانبية لألدوية؛  .5

استخدام اسرتاتيجيات للعمل مع املقيمني الذين يختارون عدم   .6
تناول األدوية املوصوفة؛

تذكر وقت اإلبالغ عن املخاوف، ومن الذين يجب إبالغهم؛  .7

تحديد ما هو الخطأ الدوايئ، ومتى يتم اإلبالغ عن الخطأ   .8 
الدوايئ، ومن يقوم باإلبالغ عنه؛ و

استخدم املامرسات اآلمنة لتخزين األدوية وفًقا لتعليامت   .9
امللصق.

مصطلحات رئيسية

 الحقوق الخمسة لألدوية:  مامرسة دوائية آمنة لضامن الدواء 

 الصحيح والجرعة الصحيحة وطريق التناول الصحيح واملريض 

املناسب يف الوقت املناسب.

 األدوية املوصوفة:  أي دواء يتطلب وصفة طبية أو ُمقيد 

استخدامه من قبل املامرسني.

الدواء: مادة تغري النشاط الكيميايئ يف جسم اإلنسان.  يشمل األدوية 

املوصوفة واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية والفيتامينات واألعشاب.

إعطاء األدوية:  دعم التعامل مع األدوية مبستوى أعىل من املساعدة 

الدوائية. قد يشمل ذلك وضع الحبوب يف فم العميل أو وضع مرهم 

 طبي. ويقوم بإعطاء الدواء ممرضة أو التفويض من قبل املمرضة 

ملقدم رعاية.

املساعدة الدوائية )القانون املنقح لواشنطن رقم 69.41.010(:  

مساعدة العميل عىل تعاطي أدويته بنفسه. قد يشمل ذلك منحهم 

حبة دواء أو صب جرعة يف ملعقة. يجب عىل العميل القيام بالخطوة 

األخرية )مثل وضع الحبوب يف فمه(.

 التفاعالت الدوائية:  التأثريات املشرتكة للعديد من األدوية 

مع بعضها أو األدوية مع الطعام.

طريق الدواء:  طريقة دخول الدواء إىل الجسم.

 األدوية بدون وصفة طبية:  دواء ال يحتاج إىل وصفة طبيب.   

 وتشمل األدوية التي ترصف بدون وصفة طبية الفيتامينات 

والعالجات العشبية.

اآلثار الجانبية: تأثري ثانوي وغري مرغوب فيه عادًة لدواء أو عالج.

ما هي التحديات التي قد يواجهها العميل عند تناول أدويته؟
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ملحة عامة
األدوية هي مواد تغري النشاط الكيميايئ يف جسم اإلنسان. وقد يكون 

لألدوية آثار إيجابية أو آثار جانبية سلبية.  يجب أن يتعلم مساعدو 

الرعاية املنزلية كيفية مساعدة العمالء بأمان مع األدوية. من املهم 

التعرف عىل اآلثار الجانبية السلبية واإلبالغ عنها.    

يجب أن يعرف مساعدو الرعاية املنزلية الفرق بني املساعدة الدوائية 

وإعطاء الدواء.  مساعدي الرعاية املنزلية مسؤولون عن البقاء ضمن 

حدودهم املهنية.

أساسيات الدواء

األدوية هي مواد قوية ميكنها تخفيف املرض أو عالجه أو املساعدة 

يف السيطرة عليه وتخفيف األعراض مثل األمل أو الوقاية من األمراض. 

تشمل األدوية:

الوصفات الطبية )وتسمى أيًضا األدوية التي تحتاج وصفة   •
 طبية( التي يجب أن يأمر بها أخصايئ الرعاية الصحية )طبيب 

أو ممرض مامرس أو مساعد طبيب أو طبيب أسنان(؛ و

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية والتي ميكن ألي شخص   •
رشاؤها بدون وصفة طبية من الصيدلية.

 أي مركب يغري النشاط الكيميايئ داخل جسم اإلنسان 

هو دواء.  الفيتامينات والعالجات العشبية واملواد املستنشقة 

والعالج الطبيعي والعالجات املثلية كلها أدوية.

أسامء األدوية

 جميع األدوية لها اسم جنيس وعالمة تجارية أو اسم تجاري.  

 يعطي االسم الجنيس معلومات حول الرتكيب الكيميايئ للدواء.  

اسم الدواء الجنيس ال يُكتب باألحرف الكبرية.  تُستخدم العالمة 

 التجارية أو االسم التجاري من قبل رشكة تصنيع معينة عند بيع 

املنتج، وكون االسم مملوك من قبل الرشكة املصنعة. ودامئًا ما يكون 

مكتوبًا بأحرف كبرية، وال ميكن استخدامه من قبل أي رشكة أخرى

تغليف األدوية

يتم تعبئة األدوية بعدة طرق.

زجاجات الحبوب أو الزجاجات املزودة بالقطارات؛  •

رشيط الفقاعات أو بطاقات البنغو )رشائط من الورق   • 
 املقوى تحتوي عىل صفوف من الفقاعات البالستيكية 

لكل جرعة أو قرص من األدوية(؛

أدوات تنظيم األدوية، مثل ميديستس )رشائط متعددة   •
الجرعات( وصناديق األدوية األسبوعية؛

عبوة الجرعة الواحدة تعني أن كل جرعة معبأة عىل حدة.    • 
احتفظ بعبوات جرعة الوحدة مغلقة حتى تصبح جاهزة 

لالستخدام حتى يظل امللصق مع الدواء.

أِسيتاميُنوفني

ايبوبروفني

فوروسيميد

تايلينول

موترين أو أدفيل

الزيكس

 عالمات تجارية 

أو أسامء تجارية

 أسامء أدوية 

جنيسة
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ملصقات األدوية

يجب أن تكون جميع األدوية يف زجاجة أو علبة عليها ملصق بيانات 

من الصيدلية أو من الرشكة املصنعة.  فيام ييل املعلومات التي يجب 

أن تكون دامئًا عىل ملصق الدواء.

اسم العميل - مبا يف ذلك االسم األول واألخري.  •

اسم الدواء - الجنيس أو التجاري / اسم العالمة التجارية.  •

الجرعة - كمية األقراص، القطرات، إلخ التي يجب استخدامها.   •
يوصف عادة بامللليغرام )ملغ( أو ميكروغرام )ميكروغرام(.

طريق الدواء - كيف يتم إعطاء الدواء )عن طريق الفم،   •
موضعي، إلخ(. إذا كان الدواء سيؤخذ عن طريق الفم، فهذا 

عادة ال يُذكر عىل امللصق.

التكرار / التوقيت - كم مرة يتم إعطاء الدواء )عىل سبيل   • 
املثال مرتني يف اليوم، أو كل أربع ساعات(.

الكمية - الكمية املوجودة يف العلبة  •

التاريخ - تاريخ تعبئة الوصفة وتاريخ انتهاء صالحية الدواء.  •

قد يكون هناك أيًضا ملصق تحذير خاص يوفر مزيًدا من املعلومات 

حول استخدام الدواء.  فمثال: "يجب تناول الدواء مع الطعام".

التفاعالت الدوائية واآلثار الجانبية

يتم استخدام األدوية لفوائدها اإليجابية.  عىل سبيل املثال، ميكنهم 

تخفيف األمل، وخفض ضغط الدم، وتحسني الحالة املزاجية، وتهدئة 

الطفح الجلدي، وتقليل الحمى، أو قتل الجراثيم.  ومع ذلك، ميكن 

أن تسبب األدوية أيًضا رضًرا خطريًا أو حتى املوت.  للمساعدة يف 

منع اآلثار السلبية، يجب عىل مساعدي الرعاية املنزلية فهم األفكار 

األساسية للتفاعل الدوايئ واآلثار الجانبية.

التفاعالت الدوائية

ميكن أن تتفاعل األدوية املوصوفة وغري املقررة بوصفة طبية مع 

األدوية األخرى ومع الطعام والكحول والفيتامينات والعالجات 

العشبية.  قد تُزيد هذه التفاعالت أو تقلل من الفعالية و / أو اآلثار 

الجانبية للدواء الذي يتم تناوله.  تزداد احتاملية حدوث التفاعالت 

بالنسبة للعمالء الذين يتناولون عدًدا أكرب من األدوية.

اقرأ امللصق والنرشة الدوائية التي تأيت مع الدواء وكن متيقظًا 

 للتعليامت الخاصة، وأي يشء يجب تجنبه )مثل الطعام(، و / أو 

اآلثار الجانبية املحتملة للدواء.

عىل سبيل املثال، يجب تناول مكمالت الحديد )مثل كربيتات 

الحديدوز( عىل معدة فارغة.   عند تناول بعض أنواع املضادات 

الحيوية، يقلل الحديد من قوة املضاد الحيوي.
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اآلثار الجانبية

تسمى تأثريات األدوية التي ال تشكل جزًءا من فوائدها اإليجابية 

باآلثار الجانبية.   األشخاص األكرب سًنا أو الذين يعانون من مرض 

)أمراض( معني هم أكرث عرضة لإلصابة باآلثار الجانبية.

 جزء من وظيفة مساعد الرعاية املنزلية هو مراقبة العميل 

 ومراقبة اآلثار الجانبية لألدوية.   تعرف عىل اآلثار الجانبية 

األكرث شيوًعا حتى تتمكن من التعرف عليها عند حدوثها.

أبلغ عىل الفور عن أي آثار جانبية تالحظها.   تتطلب جميع 

اآلثار الجانبية االنتباه من قبل مقدم الرعاية الصحية.  وتتطلب 

اآلثار الجانبية الشديدة االهتامم الفوري.

اآلثار الجانبية املذكورة أدناه هي األكرث شيوًعا فقط.   عندما يبدأ 

العميل يف تناول دواء موصوف حديثًا، ابحث عن اآلثار الجانبية 

حتى تعرف ما الذي يجب عليك مراقبته.

إذا تعرض العميل لردود فعل أو آثار جانبية قد تكون مهددة 

للحياة، مثل صعوبة التنفس، فاتصل برقم 911.

ردود الفعل التحسسية لألدوية

يحدث رد الفعل التحسيس عندما يتفاعل جهاز املناعة يف الجسم 

مع دواء ما يتسبب يف إنتاج الجسم للمواد الكيميائية التي تسبب 

الحكة والتورم وتشنجات العضالت، وميكن أن يؤدي إىل ضيق 

 الحلق واملجرى الهوايئ.  وميكن أن يرتاوح رد الفعل من خفيف 

إىل مهدد للحياة.

اآلثار الجانبية الشائعة لألدوية

أعراض جانبية خفيفة إىل معتدلة

اإلمساك العريض  •

جفاف الفم واألنف والجلد  •

التعب أو اإلرهاق غري العادي  •

الغثيان  •

متلمل خفيف  •

التقيؤ  •

زيادة الوزن  •

أعراض جانبية خطرية

رؤية مشوشة  •

إمساك شديد  •

اإلسهال  •

خاليا أو طفح جلدي  •

ضعف جنيس  •

اضطرابات الحيض  •

العصبية وعدم القدرة عىل الجلوس  •

ارتعاش  •

احساس بالوخز / خلل الحركة املتأخر  •

احتباس البول  •

تورم يف الشفتني والوجه و / أو اللسان  •
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طرق إعطاء األدوية

ميكن تناول الدواء من خالل مسارات أو أساليب مختلفة.  هذه املسارات تسمى طرق إعطاء األدوية. هذه هي طرق األدوية السبعة:

الطريق

الفموي

أسفل اللسان

موضعي

املستقيم

مهبيل

االستنشاق

الحقنة

التعريف

 يتم تناول األدوية عن طريق الفم وابتالعها. يف أغلب األحيان مع كوب من املاء أو مرشوب آخر. 

تأيت األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم يف صورة سائلة أو رشاب أو مسحوق أو أقراص أو كبسوالت.

 يتم امتصاص الدواء يف مجرى الدم من خالل بطانة املعدة واألمعاء.  هذه هي أبطأ طريقة لوصول الدواء 

إىل خاليا الجسم.

يعني إعطاء الدواء تحت اللسان وضع دواء تحت اللسان حيث يذوب يف لعاب العميل. ال ينبغي اتباع طريق 

تحت اللسان بكوب من املاء / املرشوبات، بل يجب السامح له بالذوبان متاًما.

يتم امتصاص الدواء من خالل الغشاء املخاطي الذي يُكون بطانة الفم.  ويجب أال يبتلع العميل القرص أو يرشب 

أو يأكل حتى يذوب الدواء بالكامل. يتم امتصاص األدوية التي يتم تناولها من خالل طريق تحت اللسان بشكل 

أرسع من تناولها عن طريق الفم.

إعطاء الدواء موضعيًا هي وضع الدواء مبارشة عىل الجلد أو الغشاء املخاطي.

غالبًا ما يتم تصميم األدوية لالستخدام املوضعي لتهدئة األنسجة املتهيجة أو ملنع أو عالج االلتهابات املوضعية.  

تأيت األدوية املوضعية عىل شكل كرميات ومستحرضات ومراهم وسوائل ومساحيق ولصقات ونقط أذن وقطرات 

أو مرهم للعني.

اإلعطاء عن طريق املستقيم هو إدخال الدواء يف املستقيم عىل شكل تحميلة أو حقنة رشجية.

االمتصاص من خالل بطانة املستقيم بطيء وغري منتظم.  يتم استخدام هذا الطريق أحيانًا عندما ال يستطيع 

العميل تناول األدوية عن طريق الفم.

اإلعطاء املهبيل هي إدخال الدواء يف املهبل عىل شكل كريم أو رغوة أو قرص أو تحميلة.

عادة ما يتم إعطاء األدوية املهبلية لتأثرياتها املوضعية، كام هو الحال يف عالج االلتهابات املهبلية.

يُرش أو يُستنشق الدواء الذي يتم إعطاؤه عن طريق االستنشاق يف األنف والحلق والرئتني باستخدام جهاز 

االستنشاق أو البخاخات املحمولة باليد.

 يحدث امتصاص الدواء من خالل األغشية املخاطية يف األنف والحلق، أو من خالل األكياس الهوائية الدقيقة 

التي متأل الرئتني.

 ميكن حقن األدوية عن طريق ثقب الجلد بإبرة ووضع الدواء يف العضالت أو األنسجة الدهنية أو تحت الجلد 

أو يف الوريد.

239

رش
ع

حدة الحادية 
الو



األدوية الدوائية وإعطاء  املساعدة  الثاين:   الدرس  الحادية عرش  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

239

املساعدة الدوائية وإعطاء األدوية

 هناك فرق قانوين بني املساعدة الدوائية وإعطاء الدواء.   يجب أن 

يفهم مساعدو الرعاية املنزلية املهام التي ميكنهم القيام بها. يتطلب 

إعطاء األدوية تفويض من املمرضات.

املساعدة الدوائية

املساعدة الدوائية هي إعانة العميل عىل تناول أدويته بشكل مستقل. 

املساعدة الدوائية ال تتطلب تفويض من املمرضات. تشمل املساعدة 

الدوائية:

فتح حاوية الدواء  •

تسليم العلبة إىل العميل أو استخدام أداة متكني، مثل كوب   • 
 أو كوب سوفليه )كوب إعطاء الدواء( أو ملعقة، لتسليم ا

لدواء إىل العميل؛

صب جرعة فردية من الدواء السائل من زجاجة إىل ملعقة   • 
دواء أو كوب طبي أو حقنة فموية؛

تذكري العميل بأخذ الدواء؛  •

تثبيت معصم / يد العميل؛ أو  •

تغيري الدواء.  •

تغيري الدواء

يعني تغيري الدواء سحق الدواء أو إذابته حتى يسهل تناوله.  يتطلب 

تغيري الدواء موافقة املامرس الصحي )ممرضة أو طبيب أو طبيب 

مساعد معتمد أو طبيب أسنان أو صيديل(.

يجب كتابة أي تغيري يف الدواء يف خطة خدمة العميل أو أي مكان آخر 

يف امللف الصحي للعميل.  وال ميكن تغيري بعض األدوية، مثل األدوية 

ذات املفعول املمتد واألدوية ذات املفعول املستمر.

متت كتابة هذا االستثناء يف القانون خصيًصا ملنشآت الرعاية 

الدامئة وال ينطبق يف املنازل العائلية للبالغني أو مرافق الخدمات 

املحّسنة أو وكاالت الرعاية املنزلية.

متطلبات املساعدة الدوائية

 من الناحية القانونية، هناك رشطان يجب الوفاء بهام حتى يتم 

اعتبار املساعدة مساعدة دوائية.  يجب أن يكون العميل:

قادر عىل أداء "الخطوة األخرية" بنفسه )مثل وضع الحبوب   • 
يف فمه أو وضع مرهم عىل برشته(؛ و

عىل دراية بأنه يتناول األدوية.  •

 إذا مل يستوف العميل كال الرشطني للمساعدة الدوائية، فيجب أن 

يتم إعطاء الدواء من قبل ممرضة مرخصة أو مفوًضا ويتم إعطاؤه 

مبوجب تفويض من املمرضة.

املساعدة الدوائية يف مرافق الرعاية الدامئة

يقوم أحد مساعدي الرعاية املنزلية بتنفيذ الخطوة األخرية إذا كان 

العميل قادر عىل توجيه مساعد الرعاية املنزلية بدقة للقيام بذلك. 

هذا يعني أن العميل يعرف ما يفعله الدواء، وكيفية إعطاءه، وميكنه 

توجيه مساعد الرعاية املنزلية ألداء الفعل البدين املتمثل يف وضع الدواء 

يف املكان الذي يتم وضع الدواء فيه.  وهذا ال يشمل األدوية القابلة 

للحقن مثل األنسولني. 

ينطبق هذا االستثناء فقط يف مرافق الرعاية الدامئة وعىل العمالء الذين 

لديهم قيود جسدية متنعهم من إعطاء الدواء بأنفسهم دون مساعدة.
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إعطاء األدوية

يتطلب إعطاء األدوية إما ممرضة للقيام بها، أو مقدم رعاية مؤهل 

 ُمفوض من املمرضة. أنت تعطي األدوية للعميل، مبوجب التفويض 

 من قبل املمرضة، بالطريقة التي تلقيتها من قبل املمرضة املفوِّضة.  

ويف هذه الحالة، قد يكون العميل مرتبًكا، أو غري مدرك أنه يتناول 

األدوية، أو قد يكون غري قادر جسديًا عىل أداء “الخطوة األخرية”.

فيام ييل الطرق التي ميكنك من خاللها إجراء إعطاء األدوية مبوجب 

تفويض من املمرضة.

وضع الدواء يف فم العميل.  •

وضع الدواء عىل جلد العميل.  •

إعطاء الدواء عن طريق أنبوب فغر املعدة.  •

حقن األنسولني )يتطلب تدريبًا إضافيًا(.  •

التفويض من قبل املمرضات مطلوب ملساعد الرعاية املنزلية 

إلعطاء األدوية.

إعطاء األدوية رضوري عندما:

ال يعرف العميل أنه يتناول األدوية؛ أو  •

العميل غري قادر جسديًا عىل تناول أو وضع أدويته.  •

ال ميكن تفويض بعض مهام إعطاء األدوية.

مقارنة بني املساعدة الدوائية وإعطاء األدوية

املهمة

فتح الحاويات وتسليم الحاوية للعميل

صب الدواء السائل يف وعاء وتسليمه للعميل

وضع الدواء يف يد العميل

 سحق األدوية أو قطعها أو خلطها )فقط إذا قرر الصيديل أو مقدم 

رعاية صحية آخر أن ذلك آمن( وتسليمها للعميل.

وضع الدواء يف فم العميل أو وضعه عىل الجلد

تثبيت معصم العميل أو توجيهه

حقن األدوية )بخالف األنسولني(

املساعدة الدوائية

X

X

X

X

X

إعطاء األدوية

X

X

ميكن تفويضه؟

نعم

ال
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حقوق العميل

لدى العمالء ثالثة حقوق رئيسية تتعلق باألدوية:

الحق يف اختيار عدم تناول الدواء  .1

الحق يف إبداء املوافقة املسبقة )للعميل الحق يف معرفة   .2 
الغرض من إعطاء الدواء(

الحق يف عدم التقييد الكيميايئ )ال ميكن استخدام الدواء لراحة   .3
مقدم الرعاية أو لتغيري سلوك املقيم(

احم حقوق العميل كلام شاركت يف املساعدة الدوائية أو إعطاء األدوية.

ال ميكن أن تشمل املساعدة الدوائية إجبار العميل عىل تناول 

أدويته أو إخفاء الدواء يف يشء ما، مثل الطعام، من أجل حمل 

الشخص عىل تناوله.

 لألفراد الحق يف الخصوصية عند تناول األدوية. تأكد من 

حامية خصوصيتهم. هذا يشمل خصوصية السجالت الطبية 

واملعلومات الصحية.

املهارة:  املساعدة الدوائية

 قد يتمثل دورك بصفتك مقدم رعاية يف مساعدة العميل يف 

 تناول الدواء.  ستوضح خطة خدمات العميل أو سجل إعطاء 

الدواء بالتفصيل مسؤولياتك يف هذا املجال.

اتباع خطوات محددة  املنزلية مسؤولية  الرعاية   يتحمل مساعدو 

الدوائية. تتضمن هذه الخطوات تحضري   أثناء تقديم املساعدة 

الجرعة ومساعدة العميل يف تناول الدواء واملراقبة والتوثيق.

 راجع املساعدة الدوائية يف قامئة مراجعة املهار ات يف الصفحة

429 للحصول عىل خطوات مفصلة.

 فيام ييل نصائح عامة عند مساعدة العميل يف تناول األدوية 

عن طريق الفم:

اطلب من العميل الجلوس عند تناول األدوية عن طريق الفم   • 
لتسهيل البلع.

إذا كان العميل ال يستطيع الجلوس وهو مستلقي يف الرسير،   • 
ساعده عىل التدحرج إىل الجانب لتسهيل البلع”.
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خمسة “حقوق” تتعلق باألدوية 

 هناك خمسة “حقوق” تتعلق باألدوية توجه أفعالك يف أي وقت 

تساعد فيه عميالً يف تناول الدواء: الدواء املناسب والعميل والجرعة 

والطريقة والوقت. 

تحقق من الحقوق الخمسة يف هذه األوقات الثالث: 

أوالً عند إخراج الدواء من منطقة التخزين  •

مرة أخرى عند نقله من العبوة األصلية إىل عامل التمكني   • 
)كأس طبي وما إىل ذلك( 

أخريًا عند إعادته إىل منطقة التخزين  •

1.  إعطاء الدواء الصحيح

 يف كل مرة تساعد/ تعطي فيها الدواء، تحقق من ملصق الدواء 

للتأكد من:

اسم العميل املوجود عىل العبوة )لألدوية املوصوفة طبيًا فقط(؛  •

يتطابق اسم الدواء املوجود عىل العبوة مع طلب الطبيب   • 
الذي عاينها؛

الدواء غري منتهي الصالحية؛ و  •

أنت تتحقق من الوقت الصحيح والجرعة والطريقة وأنك   • 
عىل دراية بأي تعليامت خاصة لهذا الدواء )عىل سبيل املثال، 

يجب تناوله مع الطعام(.

تُجرى ثالث فحوصات يف كل مرة تساعد/ تعطي فيها الدواء 

الدوائية. األخطاء  تقلل من 

2. العميل املناسب

 حدد العميل دامئًا. حيث تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد متاًما من 

 أنك تعرف من هو العميل قبل مساعدته يف تناول الدواء. ابق مع 

كل عميل أثناء تناول الدواء.

3. الجرعة الصحيحة  

تعرف عىل رموز الجرعات الصحيحة واالختصارات الخاصة باألدوية. 

 تأكد من أن الكمية التي يحصل عليها العميل تتطابق مع تلك 

املوجودة عىل امللصق.

االختصارات شائعة االستخدام * للجرعة 

Cc 

cm

gm

gtt

gtts

IU

Kg

L

mcg

mEq

mg

ml

mm

u

سنتيمرت مكعب، مثل ميلليلرت 

سنتيمرت

جرام

قطرة

قطرات

الوحدات الدولية

كيلوجرام

لرت

ميكروجرام

ميليل تكافؤ

مليجرام

ملليلرت، مثل سنتيمرت مكعب 

مليمرت

الوحدة 

 * قد ترى هذه االختصارات عند تلقي أمر محدد من الطبيب، 

 ولكن عند النسخ عىل ورقة الدواء )سجل إعطاء الدواء(، فمن 

األفضل عدم االختصار.
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4. الطريقة الصحيحة

تأكد من أن العميل يأخذ الدواء من خالل الطريقة املقصودة.

الفموي

أسفل اللسان

موضعي

املستقيم

مهبيل

االستنشاق

الحقنة

يؤخذ عن طريق الفم ويبتلع 

يُوضع تحت اللسان 

يُوضع مبارشة عىل الجلد أو األغشية 

املخاطية 

يتم إدخاله يف املستقيم

يتم إدخاله يف املهبل 

يُستنشق أو يُرش يف األنف أو الحلق 

يتم إدخالها يف األنسجة العضلية الدهنية أو 

تحت الجلد أو يف الوريد باستخدام إبرة

OD

OS

OU

po

SC or SQ

SL

PR

العني اليمنى

العني اليرسى

كلتا العينني

عن طريق الفم

 أسفل الجلد 

)طريقة لحقن األنسولني(

أسفل اللسان

املستقيم  

5. الوقت املناسب

سيحدد العميل أو الطبيب أو املمرضة أو سياسة املنشأة / الوكالة التي 

تعمل بها الجدول الزمني املنتظم لتناول/إعطاء األدوية،  عىل أن يكون 

الجدول الزمني واضًحا حتى تتمكن من مساعدة العميل يف الوقت 

املناسب.   تحقق من سجل الدواء أو عبوة الدواء ملعرفة الوقت 

الصحيح إلعطائه. ارجع إىل القامئة للتأكد من أنك تعرف االختصارات 

الصحيحة ألوقات تناول الدواء.

عند 

بعد

بعد األكل

عند اللزوم 

وقت النوم 

قبل

قبل األكل

كل

كل 4 ساعات 

كل مرة يف وقت النوم 

كل يوم 

كل يومني

مرتان يف اليوم

3 مرات يف اليوم

4 مرات يف اليوم

توقف 

لييل )يف الليل(

مع 

بدون

@

)P( ي

pc

*Prn

hs

)A( ا

ac

q

q4h

qhs

qd

qod
  

bid

tid

qid

dc

noc

)C( ج

)S( س
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                   الطرق السبعة

االختصارات الشائعة لطرق تناول الدواء

االختصارات الشائعة ألوقات تناول الدواء
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يجب تناول األدوية مرة واحدة يوميًا يف نفس الوقت كل يوم. يف حني 

أن بعض األدوية يجب تناولها يف أوقات محددة. عىل سبيل املثال، 

يؤخذ دواء الوارفارين )الكومادين( وعقاقري الستاتني باستمرار يف وقت 

متأخر بعد الظهر / املساء. عادة ما تؤخذ األدوية املستخدمة لعالج 

قصور الغدة الدرقية يف الصباح الباكر وعىل معدة فارغة.

يجب أن تكون األطر الزمنية فريدة للعميل الفردي.   فمثال. إذا طُلب 

الدواء يف الصباح واستيقظ املقيم يف الساعة 10.  فسيكون هذا هو 

"الصباح" لذلك املقيم وقد يرغب مقيم آخر بنفس الطلب ويستيقظ 

كل صباح يف الساعة 6 صباًحا للحصول عىل الدواء يف الساعة 7.

اتبع سياسة األطر الزمنية لألدوية يف مكان عملك.

إذا فات العميل جرعة، فال تعطيه جرعة مضاعفة يف املرة 

القادمة ما مل يأمر بذلك أخصايئ طبي.

* األدوية التي تؤخذ عند اللزوم والحكم املهني

 أدوية PRN )تشري باللغة الالتينية إىل ـPro Re Nata( هي 

أدوية تؤخذ "عند اللزوم".

ميكنك مساعدة العميل بأدوية تؤخذ "عند اللزوم" إذا كانت هناك 

توجيهات محددة ومكتوبة التباعها أو إذا أشار العميل إىل أنه بحاجة 

إىل الدواء.   

عىل سبيل املثال، إذا طلب العميل الذي ال يعاين من ضعف إدرايك 

تناول مسكنات األمل، فال بأس من مساعد الرعاية املنزلية لتقديم 

املساعدة الدوائية.

ومع ذلك، إذا كان الحكم املهني يقتيض تقرير ما إذا كانت هناك حاجة 

إىل الدواء أو عندما ال يكون العميل قادًرا عىل تحديد ما هو مطلوب، 

فإن املساعدة الدوائية غري ممكنة. 

عىل سبيل املثال، إذا كان العميل يعاين من ضعف إدرايك وكان غري 

لفظي وخطة خدمتهم ال تتضمن كيفية إظهار العميل لألمل، فال ميكن 

ملساعد الرعاية املنزلية تحديد موعد إعطاء مسكن األمل.

املراقبة والتوثيق واإلبالغ

 كام هو الحال مع أداء أي مهمة رعاية، يتمثل جزء من مسؤوليتك 

يف املساعدة الدوائية يف مراقبة التغيريات وتوثيقها واإلبالغ عنها.

املراقبة

 للحصول عىل مساعدة دوائية، راقب وتأكد من أن العميل يأخذ 

أدويته وراقب أيًضا عالمات اآلثار الجانبية أو ردود الفعل األخرى. 

 راقب أيًضا عالمات اآلثار الجانبية أو ردود الفعل األخرى. ثم أبلغ 

عن أي تغيريات أو مخاوف.  

التوثيق والتقرير

لقد ُوضعت قواعد توثيق املساعدة الدوائية وإعطاء األدوية يف القانون 

ملرافق الرعاية الدامئة ومرافق الخدمات املحّسنة واملنازل العائلية 

للبالغني.  يجب عليك توثيق كل دواء تم تناوله ورفضه، باإلضافة إىل 

متابعة أدوية التي تؤخذ عند اللزوم وتوثيق ما إذا كانت فعالة أم ال.  

تحقق مع صاحب العمل / املرشف الخاص بك ملعرفة املزيد حول كيفية 

التوثيق وموعده.  يجب عىل العاملني يف الوكالة اتباع إرشادات الوكالة.

ال توجد قواعد توثيق محددة للعمالء يف املنزل، أما بالنسبة إىل مقدم 

الرعاية الفردي. فيُستحسن توثيق ما ييل:

أي تفاعالت دوائية أو آثار جانبية محتملة، و / أو تغيريات   •
ملحوظة؛

إذا اختار العميل عدم تناول الدواء.  •
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عندما يختار العميل عدم تناول الدواء

يحق لألفراد اختيار عدم تناول األدوية أو العالجات.

 يف بعض األحيان ال يرغب العميل يف تناول الدواء. أول يشء عليك 

فعله هو أن تسألهم ببساطة عن سبب عدم تناولهم الدواء.

 قد ال يرغب العمالء يف تناول األدوية لعدة أسباب، ففي بعض 

األحيان. قد ال يخربك العميل أنه ال يريد تناول الدواء ولكنه ببساطة 

"يخفيه" يف خده أو أسفل لسانه أو يبصقه بعد مغادرة الغرفة

 راجع الرسم البياين التايل لبعض األسباب الشائعة لعدم اختيار 

العميل تناول أدويته والعالجات املحتملة.

إذا مل يكن هناك حل لسبب عدم رغبة العميل يف تناول الدواء و / أو 

استمر يف اختيار عدم القيام بذلك.  أبلغ عن ذلك إىل الشخص املناسب 

يف مكان رعايتك ووثق أن العميل مل يأخذ الدواء وسبب ذلك ومن 

أبلغته وفًقا للقواعد الخاصة مبكان عملك.

العالج

قدم للعميل مقرمشات أو تفاحة أو عصائر 

بعد ذلك للمساعدة يف تغطية املذاق السيئ، 

استخدم الثلج لتخدير براعم التذوق لبضع 

دقائق قبل أن يأخذ العميل الدواء وناقش 

هذه املشكلة مع الطبيب أو مرشفك ملعرفة 

ما إذا كان العميل ميكن أن تستخدم نوًعا 

مختلًفا من األدوية أو دواًء مختلًفا.

قد يكون النعاس أو جفاف الفم مثاالً عىل 

اآلثار الجانبية املزعجة.  اسأل الطبيب أو 

مرشفك عام إذا كان هناك احتامل لوجود 

 دواء مختلف أو إذا 

كان من املمكن تناول الدواء يف وقت 

 مختلف من اليوم. إذا تعذر إجراء 

تغيري عىل الدواء، فناقش كيفية عالج اآلثار 

الجانبية للدواء.

قدم رسائل تذكريية بسيطة مثل "هذه الحبة 

تخفض ضغط الدم املرتفع".

ميكنك مناقشة الحاجة إىل تناول الدواء مع 

العميل، لكن ال تجادله.  فقد يكون من 

املفيد أن تظهر للعميل بيانًا مكتوبًا من قبل 

الطبيب. بيد أنه يحق للعميل عدم تناول 

الدواء.

ميكن أن تؤثر خلفية و / أو ثقافة العميل 

عىل وجهة نظره حول استخدام األدوية 

مقابل األنواع األخرى من العالجات و / أو 

طرق العالج. شجع العميل عىل مشاركة أي 

مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

السبب 

املذاق غري املحبب

اآلثار الجانبية 

املزعجة 

قلة الفهم

الحرمان من العالج

الخلفية أو األسباب 

الثقافية
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اإلبالغ عن األخطاء

يعترب خطأ عندما ال يُعطى الدواء حسب التعليامت. هذا يشمل أي 

خطأ يتعلق بحقوق الدواء الخمسة. قد تشمل هذه:

التوقيت الخطأ،  •

الدواء الخطأ،   •

الشخص الخطأ،  •

الجرعة الخاطئة،  •

الطريقة الخاطئة، أو  •

أي إغفال.  •

يجب أن يكون لديك فهم ملا يجب القيام به عند اكتشاف خطأ ما.  

تأكد من أنك تعرف اإلجراءات املحددة يف مكان عملك.

من املهم أن تبلغ عن أي أخطاء تكتشفها يف أرسع وقت ممكن.

بينام نحاول جميًعا عدم ارتكاب أخطاء، إال أنها تحدث أحيانًا. أبلغ 

العميل عن األخطاء التي تكتشفها بغض النظر عمن ارتكب الخطأ 

وبغض النظر عن النتيجة.

 عليك أن تتلقى تدريبًا إضافيًا وتوجيًها لوظيفتك بخصوص املساعدة 

 يف األدوية.   تحدث مع مرشفك حول تلقي التدريب. إذا مل تكن 

 متأكًدا مام يجب فعله عند املساعدة يف تناول األدوية، فاسأل 

الشخص املناسب يف مكان رعايتك قبل تقديم املساعدة الدوائية. 

تخزين األدوية والتخلص منها

 هناك العديد من اإلرشادات التي يجب أن تكون عىل دراية بها 

لتخزين األدوية:

يجب تخزين األدوية يف عبوات أصلية ذات ملصق أصيل مقروء.  •

يجب حفظ األدوية غري املربدة يف مكان جاف، ال تزيد درجة   •
حرارته عن 85 درجة فهرنهايت.

يجب تخزين األدوية املربدة عند 36-46 درجة فهرنهايت   • 
 واألكرث أمانًا هو االحتفاظ باألدوية املربدة يف كيس بالستييك 

مغلق بسحاب أو عبوة أخرى مانعة للترسب.

تأكد من فصل تخزين األدوية عن تخزين الطعام.  •

إذا كنت تعمل يف منزل عائيل للبالغني أو يف مرفق رعاية دامئة،   •
فاتبع سياسة املنشأة فيام يتعلق بتخزين األدوية.

ميكن للعمالء يف املنزل تخزين األدوية حسب رغبتهم.  شجع العميل 

عىل االحتفاظ باألدوية بعيًدا عن متناول األطفال أو الحيوانات األليفة، 

يف عبوته األصلية، بجانب تخزينها يف مكان بارد وجاف.

تخزين املواد الخاضعة للرقابة

األدوية املجدولة لديها احتاملية عالية للتعاطي ويجب تخزينها بشكل 

آمن.  من أمثلة األدوية املجدولة املورفني والفنتانيل.  يف مرافق الرعاية 

الدامئة واملنازل العائلية للبالغني ومرافق الخدمات املحّسنة، يجب أن 

تكون هذه األدوية محكمة الغلق وأن تحرصها كل وردية من خالل 

موظفني مؤهلني.
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التخلص اآلمن من األدوية

 يجب التخلص من األدوية عند إيقافها أو استعادتها أو انتهاء 

صالحيتها أو يف حالة وفاة العميل.  اتبع سياسة وإجراءات صاحب 

العمل بشأن إتالف األدوية املناسبة لألدوية التي انتهت صالحيتها أو 

توقفت. عند التخلص من املواد الخاضعة للرقابة، يلزم وجود شاهد. 

 إذا كان العميل يعيش يف منزله، فيمكنك مساعدته يف الوصول 

 إىل قسم الرشطة املحيل ومعرفة ما إذا كان لديه طريقة متاحة 

 إلعادة املخدرات/األدوية.  متتلك وزارة الصحة أيًضا برنامًجا آمًنا 

إلعادة األدوية: 

doh.wa.gov/forpublichealthandhealthcarep
roviders/healthcareprofessionsandfacilities/
safemedicationreturnprogram

ملحوظات
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نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.   وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.   

وضع عالمة عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

هل ميكن ألحد مساعدي الرعاية املنزلية الذي يؤدي املساعدة الدوائية وضع حبوب منع الحمل يف فم العميل؟  .1

ملاذا من املهم أن يفهم مساعد الرعاية املنزلية التفاعالت الدوائية واآلثار الجانبية؟  .2

هل يُسمح ملساعدي الرعاية املنزلية باملساعدة يف األدوية التي تؤخذ عند اللزوم دون تفويض من املمرضة؟  .3

ماذا تفعل إذا وجدت خطأ يف الدواء؟  .4

ما الخطوات التي يجب عليك اتخاذها إذا اختار العميل عدم تناول الدواء؟  .5

ما هي الحقوق الخمسة التي تتعلق بتناول/إعطاء األدوية؟  .6

ملخص
يقدم مساعدو الرعاية املنزلية املساعدة األساسية للعمالء الذين يتناولون أدويتهم بأنفسهم.   ميكن أن تشمل هذه املساعدة الدوائية فتح العبوات 

وإعداد جرعة من الدواء وتسليم الدواء للعميل ويتطلب.  ضع الدواء يف فم العميل أو إعطائه بطريقة أخرى إعطاء املمرضة للدواء أو إعطاء مساعد 

الرعاية املنزلية للدواء مبوجب تفويض من املمرضة.

يتمثل جزء من مسؤولية مساعد الرعاية املنزلية أثناء املساعدة الطبية يف مالحظة اآلثار الجانبية وردود الفعل األخرى ومراقبتها.  كام يوثق ويبلغ عنها 

للشخص املناسب يف مكان رعايته.   يوثق مساعد الرعاية املنزلية أيًضا ويبلغ عندما يختار العميل عدم تناول الدواء.

يتحقق مساعدو الرعاية املنزلية من حقوق األدوية الخمسة يف كل مرة يقدمون فيها املساعدة الدوائية ويبلغون عن أي أخطاء دوائية يجدونها عىل 

الفور.   كام يتبعون ملصقات األدوية والسياسات يف أماكن الرعاية الخاصة بهم وأفضل املامرسات لتخزين األدوية والتخلص منها بشكل مناسب.
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مراجعة الوحدة 
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

طابق كل إجراء مع الفئة الصحيحة.  .1

يزداد خطر التفاعالت الدوائية عادًة عندما يأخذ العميل الكثري من األدوية.   .2

  خطأ   صحيح  	

ميكن للعمالء الذين يعيشون يف املنزل العائيل للبالغني أو مرفق الرعاية الدامئة توجيه مهام الرعاية املوجهة ذاتيًا إىل مقدم الرعاية.   .3

  خطأ   صحيح  	

أي من مهام الرعاية التالية ال ميكن ملقدم الرعاية القيام بها مبوجب تفويض من املمرضة؟  )ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(.  .4

أ. التغذية األنبوبية.

ب. أدوية الحقن )بخالف األنسولني(.

ج. رعاية فغر القولون.

ميكن ملقدم الرعاية مساعدة العميل بأدوية تؤخذ عند اللزوم، عندما تكون هناك توجيهات واضحة ومكتوبة و:  )ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(   .5

أ. يطلبها العميل.

ب. يقتضيها الحكم التمرييض.

ج. لديك وقت للمساعدة.

يقرر مقدم الرعاية ما يجب توثيقه فيام يتعلق باألدوية يف املنزل العائيل للبالغني أو مرفق الرعاية الدامئة.   .6

  خطأ   صحيح  	

املهمة

وضع الدواء يف فم العميل أو وضعه عىل الجلد

وضع الدواء يف يد العميل

استخدام الحكم التمرييض حول الدواء

تثبيت معصم العميل أو توجيهه

تذكري العميل أو تدريبه عىل تناول الدواء

 إعطاء الدواء املساعدة الدوائية

 مبوجب تفويض 

من املمرضات

قد ال يؤدي مساعد 

الرعاية املنزلية

)تابع الصفحة التالية(
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أُعطي الدواء الخاطئ للعميل عن طريق الخطأ.  يجب أن يكون أول إجراء لك هو: )ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(  .7

أ. االنتباه لآلثار الجانبية.

ب. اإلبالغ عن ذلك عىل الفور

ج. تقديم الدواء الصحيح.

عند املساعدة يف تناول األدوية، يجب عليك قراءة ملصق الدواء والتحقق من أنه الدواء والشخص والوقت والجرعة والطريقة الصحيحة:  )ضع دائرة   .8
حول اإلجابة الصحيحة( 

أ. يف املرة األوىل التي تعطيه فيها لعميل فقط.

ب. يف كل مرة تقدم فيها مساعدة دوائية.

ج. عندما تفكر يف ذلك ويكون لديك الوقت. 

أبلغ فقط عن رفض العميل املستمر تناول الدواء إذا كنت تعتقد أنه سيرض به.   .9

  خطأ   صحيح  	

251

 1. إعطاء األدوية مبوجب تفويض من قبل املمرضات - املساعدة الدوائية - 
قد ال يؤدي مساعد الرعاية املنزلية - املساعدة الدوائية - املساعدة يف تناول األدوية،        

. صحيح، 3. خطأ, 4. ب، 5. أ، 6. خطأ، 7. ب، 8. ب، 9. خطأ

رش
ع

حدة الحادية 
الو



251

سيناريو الوحدة

 السيد جاينز عميل يبلغ من العمر 67 عاًما ويعيش يف منزل عائيل للبالغني؛ يعاين من مرض السكري والتهاب املفاصل والرسطان.  

 لقد جعله عالج الرسطان ضعيًفا جًدا. عادة ما يتعامل بنفسه مع أدويته التي تؤخذ عن طريق الفم، وتقوم أنت بتوصيل قلم األنسولني 

الخاص به. واليوم يطلب منك فتح زجاجات الدواء ألنه أضعف من أن يزيل الغطاء. كام يطلب منك وضع اإلبرة يف معدته وحقن األنسولني له.

األدوية الدوائية وإعطاء  املساعدة  الثاين:   الدرس  الحادية عرش  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

حل املشكلة:

حدد املشكلة )املشكالت( التي يحتاج   .1

مقدم الرعاية إىل معالجتها يف هذه الحالة.

اخرت مشكلة واحدة وابحث عن طرق   .2

لحلها.  اخرت حالً.

كيف يؤثر ذلك عىل كيفية قيام مقدم   .3

الرعاية بتقديم الرعاية؟ 

الرشح:

ستوضح إحدى املجموعات للفصل الطريقة 

الصحيحة ملساعدة الشخص عىل تناول الدواء.

بحث:

راجع األمراض والحاالت الشائعة للحصول عىل 

معلومات حول التهاب املفاصل يف الصفحة 

356 والرسطان يف الصفحة 359.
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هدف التعلم
سيستخدم مساعدو الرعاية املنزلية اسرتاتيجيات لتقليل التوتر وتجنب اإلرهاق والتعامل مع الحزن والخسارة.

الدرس األول:  مامرسة الرعاية الذاتية

الدرس الثاين: تجاوز الفقدان والحزن

الثانية عرش الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الدرس األول

مامرسة الرعاية الذاتية

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تذكر جوانب وظيفة عامل الرعاية طويلة األمد التي ميكن أن   .1
تؤدي إىل اإلجهاد والخمود؛

التعرف عىل العالمات واألعراض الشائعة لإلجهاد والخمود؛  .2

تذكر أهمية مامرسة الرعاية الذاتية لتجنب الخمود؛ و  .3

استخدم السلوكيات واملامرسات واملوارد لتقليل التوتر وتجنب   .4
الخمود.

مصطلحات رئيسية

الخمود: حالة من اإلرهاق الجسدي والعاطفي والعقيل.

إجهاد التعاطف: اإلجهاد الناجم عن التعرض لصدمات اآلخرين.

الرعاية الذاتية: إجراءات للحفاظ عىل رفاهية الفرد وصحته وسعادته.

اإلجهاد: إجهاد أو توتر عقيل أو عاطفي.

 العوامل املُجهدة: أي موقف أو فكرة تجعلك تشعر باإلحباط 

أو الغضب أو القلق.

فرط اإلجهاد: اإلجهاد املفرط الذي يتعارض مع الحياة واألنشطة 

اليومية.

ملحة عامة
 اإلجهاد جزء طبيعي من الحياة، لكن الكثري من الضغط ميكن أن 

يكون له تأثري سلبي عىل الرفاهية.   يحتاج مساعدو الرعاية املنزلية 

إىل فهم عالمات وأعراض التوتر حتى يتمكنوا من االعتناء بأنفسهم 

وتجنب الخمود.

 تستغرق الرعاية الذاتية الوقت والنية والجهد.   مع املامرسة، 

 ميكن ملساعدي الرعاية املنزلية استخدام تقنيات فعالة للرعاية 

الذاتية إلدارة اإلجهاد والحفاظ عىل صحتهم.

ما أنواع األنشطة التي تقوم بها لتعتني بنفسك؟   وكم مرة 

متارس هذه األنشطة؟  هل تشعر أنك تتحكم يف إدارة توترك؟
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إجهاد وإرهاق مقدم الرعاية

إن تقديم الرعاية هو عمل مجٍز، ولكنه قد ميثل أيًضا تحديًا جسديًا 

وعاطفيًا.  مثل جميع املهن، يواجه مقدمو الرعاية أيًضا ضغوطًا 

ومسؤوليات أخرى يف الحياة.  وميكن أن ينشغل مقدمو الرعاية يف رعاية 

اآلخرين لدرجة أنهم قد يهملون يف كثري من األحيان صحتهم العاطفية 

والعقلية والجسدية والروحية.  كل هذا يضيف الكثري من الضغط عىل 

الشخص.

ليس كل اإلجهاد سيئًا.  اإلجهاد هو جزء طبيعي من الحياة اليومية.  

تبقيك الكميات املعتادة من اإلجهاد يف حالة تأهب وتحفزك عىل اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.  ومع ذلك، فإن الكثري من الضغط لفرتات طويلة من 

الوقت يكون صعبًا عىل جسمك وعقلك وروحك.

الثانية عرش  	  الدرس األول:  مامرسة الرعاية الذاتية الدرس األول:  مامرسة الرعاية الذاتية  	  الوحدة 

عندما تكون تحت ضغط كبري، يكون جسمك يف حالة تأهب قصوى.  

وتعمل وظائف الجسم األساسية، مثل التنفس ومعدل رضبات القلب 

برسعة.  وتصبح الوظائف األقل إلحاًحا، مثل الجهاز املناعي، ضعيفة.  

هذا يعرضك لخطر أكرب لإلصابة بالعدوى أو بعض األمراض أو االكتئاب 

أو القلق.

الكثري من الضغط لفرتة طويلة ميكن أن يسبب الخمود.   حيث يشعر 

مقدمو الرعاية الذين تعرضوا لإلرهاق بأنهم "مل يتبق لهم يشء".  إىل 

جانب اإلرهاق الجسدي، غالبًا ما يكون هناك فقدان لألمل والهدف 

واملعنى.    

ما هي بعض النتائج السلبية لخمود مقدم الرعاية؟

عالمات وأعراض اإلجهاد والخمود

ميكن أن يؤثر اإلجهاد والخمود عىل جسمك وعواطفك وعقلك وسلوكك. ابق متيقظًا لعالمات التحذير الشائعة التالية.   إذا كنت تعاين من هذه 

األعراض، فقد تكون تحت ضغط شديد وقد تكون ُمعرض لخطر الخمود.

 العالمات العاطفية / العقلية

القلق  •

أرق  •

نقص الحافز أو الرتكيز  •

ضغط نفيس شديد  •

انفعال أو غضب  •

الحزن أو االكتئاب  •

هلع  •

العالمات السلوكية

اإلفراط يف األكل أو نقص يف األكل  •

نوبات الغضب  •

تعاطي املخدرات أو الكحول  •

تعاطي التبغ  •

االنسحاب االجتامعي  •

مامرسة الرياضة بشكل أقل  •

مشاكل العالقات  •

  العالمات البدنية

صداع الرأس  •

توتر أو أمل يف العضالت  •

أمل يف الصدر  •

إلعياء  •

تغيري يف الدافع الجنيس  •

اضطراب املعدة  •

مشاكل النوم  •

عالمات وأعراض اإلجهاد الشائعة
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 إذا كان العميل أو زميل العمل يترصف بطريقة تجعلك 

 تشعر بالتمييز أو املضايقة أو اإلساءة، فتحدث إىل مرشفك 

أو صاحب العمل.

أسباب التوتر )الضغوطات(

تؤثر أسباب التوتر أو الضغوطات عىل كل شخص بشكل مختلف.  

املوقف أو الحدث الذي يتسبب يف إرهاق شخص ما قد ال ميثل مشكلة 

لشخص آخر.

تساهم الحياة اليومية يف مستويات التوتر لدينا.  العمل واألبوة 

واألمومة والقضايا املالية كلها ضغوط شائعة.

يأيت التوتر أيًضا من أحداث الحياة الكربى مثل الزواج أو الطالق أو 

الوالدة أو الوفاة يف األرسة أو ترك الوظيفة أو بدء عمل جديد.

تشمل األسباب األخرى للتوتر ما ييل:

املشاكل العائلية  •

القلق عىل الصحة الشخصية / املرض  •

القلق عىل صحة / مرض اآلخرين  •

التنمر أو التحرش  •

موت شخص قريب منك  •

محاولة الحفاظ عىل منط حياة صحي  •

املشاكل يف مكان العمل  •

فقدان وظيفتك أو الشعور بعدم األمان بشأن العمل  •

 تحديد أسباب توترك قد مينحك بعض التحكم ويساعدك عىل 

الشعور بالتحسن.

حاول إعادة صياغة التفكري السلبي.  اسأل نفسك “هل هذا 

الفكر السلبي صحيح؟  هل أنا لطيف مع نفيس؟  كيف ميكنني 

إعادة صياغة هذه الفكرة من منظور مختلف؟ ”

إجهاد التعاطف

إجهاد التعاطف )املعروف أيًضا باسم الصدمة الثانوية( هو الضيق 

 العاطفي والجسدي والروحي الذي قد ينجم عن تقديم الرعاية 

 لآلخرين الذين يعانون من آالم ومعاناة عاطفية أو جسدية كبرية.   

وقد يُزيد التعب الناتج عن التعاطف من التوتر املزمن ويشرتك يف 

العديد من أعراض الخمود.  وميكن أن يؤدي إجهاد التعاطف إىل 

اإلرهاق العقيل والبدين.

املشاكل يف مكان العمل

 املشاكل الخطرية يف مكان العمل، مثل التمييز والتحرش والسلوك 

 امليسء ميكن أن تخلق بيئة غري آمنة وغري صحية.   لديك الحق يف 

عدم التعرض للتمييز واملضايقة وسوء املعاملة يف العمل.

التفكري السلبي

 ميكن أيًضا أن يكون سبب التوتر هو أفكارنا ومشاعرنا.  فيام ييل 

بعض األمثلة عىل التفكري السلبي.

"كل يشء خارج عن إراديت."  •

"أنا عاجز عن تغيري الوضع."  •

"أنا ال أفعل ما يكفي."  •

"أنا ال أقوم بعمل جيد."  •

"ال أستطيع أن أفعل هذا بعد اآلن."  •
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مامرسة الرعاية الذاتية

تساعدك الرعاية الذاتية عىل التغلب عىل التوتر وتجنب الخمود.  عىل 

غرار ملء السيارة بالغاز قبل أن تفرغ وتتوقف عن العمل، ميكن 

للعناية الذاتية أن تزود الجسم والعقل والروح بالوقود.

تشمل الرعاية الذاتية الجيدة ملقدمي الرعاية ما ييل.

التعرف عىل التوتر يف حياتك وتقليله.  •

وضع الحدود.  •

البحث عن منافذ إيجابية ملشاعرك.  •

تعلُّم االسرتخاء.  •

تحديد خيارات التغذية الصحية.  •

رشب كمية كافية من املاء لتحافظ عىل رطوبة جسمك.  •

الحصول عىل قسط كاٍف من النوم والنشاط البدين.  •

للتوتر الذايت  التقييم 

تحقق من أي سلوكيات قد تكون حقيقية بالنسبة لك.

إذا حددت "نعم" للعديد من العبارات، فيجب أن تفكر يف بدء روتني 

الرعاية الذاتية للتعامل مع التوتر وتجنب الخمود.

إيجابية تغيريات سلوكية  نصائح إلجراء 

ميكن أن ميثل إجراء تغيريات إيجابية يف منط الحياة تحديًا.  حيث 

تستغرق العادات وقتًا وجهًدا لتغيريها.   لكنه يساعد عىل الشعور 

بالثقة يف قدرتك عىل التغيري ومعرفة األهمية والفائدة لك و / أو 

ألحبائك.  فيام ييل ثالث نصائح مهمة إلجراء تغيريات إيجابية يف 

حياتك.

كن صادًقا مع نفسك بشأن قدراتك وأهدافك

 ضع أهدافًا محددة وواقعية قصرية املدى وطويلة املدى.  وركز 

عىل التغيريات الصغرية وابدأ ببطء.  من املرجح أن تنجح إذا اتخذت 

خطوة صغرية واحدة يف كل مرة.  غالبًا ما يؤدي تحديد أهداف غري 

واقعية أو إجراء تغيريات كثرية يف وقت واحد إىل الشعور باإلحباط أو 

الهزمية وقد يدفعك إىل االستسالم.

احصل عىل مساعدة 

 أنشئ نظام دعم.  يعد البحث عن املساعدة وقبولها من أفضل 

 األدوات التي لديك إلجراء تغيري ناجح.  لذا ابحث عن األشخاص 

الذين سيشجعونك ويدعمونك يف االلتزام بأهدافك.  قد يكون من 

املفيد التحدث مع شخص مر بالفعل مبا متر به.  وال تفرتض أن اآلخرين 

ميكنهم قراءة أفكارك ومعرفة ما تحتاجه.  كن محدًدا واسأل عام تريد.  

إذا مل يستطع شخص ما تقديم الفائدة لك، فابحث عن شخص ميكنه 

ذلك!   اطلب املساعدة من معالج مرخص أو غريه من املهنيني حسب 

الحاجة.

نفسك كافئ 

قم بإنشاء نظام املكافآت الخاص بك وامنح نفسك التشجيع طوال 

الطريق.  احتفل بكل نجاح، مهام كان صغريًا.  تجنب املكافآت مثل 

الطعام ورشاء األشياء.   بدالً من ذلك، كافئ نفسك بقيلولة، أو ببعض 

الغناء املفضل لديك، أو بقضاء الوقت يف مامرسة هواية مفضلة.  تحىل 

بالصرب - ال تتوقع نتائج فورية.  اشعر بالرضا عن الخطوات التي 

تتخذها وابذل قصارى جهدك للبقاء إيجابيًا.  وإذا تراجعت وعدت إىل 

السلوكيات القدمية، فال تستسلم.   قد يستغرق تكوين عادات جديدة 

شهوًرا.   امنح نفسك هدنة واستمر يف املحاولة.

الذاتية الرعاية  األول:  مامرسة  الدرس  الثانية عرش  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

أنا أتحمل أكرث مام ميكنني فعله واقعيًا.  

أتخطى فرتات الراحة أو الغداء أو أي وقت فراغ آخر.  

أنا ال آخذ إجازات - حتى عندما أحتاج إىل واحدة.  

يصعب عيل طلب املساعدة - حتى عندما أحتاجها.  

ليس من السهل عيل السعي للحصول عىل الدعم   	
العاطفي من اآلخرين.

ال أذهب أو أواظب عىل الزيارات الطبية الالزمة يل.  

عادة ال آخذ الوقت الكايف لتناول الطعام بشكل صحيح   	
أو مامرسة الرياضة.

ال أحصل عىل قسط كاٍف من النوم.  

لقد طورت بعض العادات غري الصحية التي أود اإلقالع عنها.  
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تحديد الحدود

وقتك وطاقتك موارد محدودة.  فأحد اإلجراءات األوىل التي ميكنك 

 القيام بها لتقليل التوتر ومنع الخمود هو إدراك أنه لديك الحق يف 

تلبية احتياجاتك الخاصة ووضع حدود واقعية ملا ميكنك وما ال ميكنك 

فعله لآلخرين.

كيفية وضع الحدود

لوضع الحدود، يجب أوالً أن تكون واقعيًا مع نفسك بشأن ما ميكنك 

وما ال ميكنك فعله. اعمل عىل تخصيص وقت إضايف للتفكري فيام 

يُطلب منك فعله بدالً من قول "نعم" تلقائيًا.  فيام ييل بعض األسئلة 

ملساعدتك عىل فرز ما ميكنك فعله وما ال ميكنك فعله.

هل أنت متفهم لكل ما يُطلب منك القيام به؟  •

هل أنت مهتم مبا يُطلب منك القيام به؟  •

هل لديك الوقت يف الواقع إلضافة هذا النشاط إىل جدولك دون   •
إحداث ضغوط غري رضورية؟

هل تبحث عن رضا اآلخرين بقولك "نعم" وعدم التفكري يف   •
األفضل بالنسبة لك؟

ما هو رد فعلك "الغريزي" ملا هو أفضل بالنسبة لك؟  •

ماذا سيحدث إذا قلت "ال"؟  •

إذا مل تكن متأكًدا من شعورك حيال ذلك ومل تكن هناك حالة طارئة، 

فأخرب الشخص اآلخر أنك بحاجة إىل بعض الوقت للتفكري يف األمر.  عىل 

سبيل املثال، "أحتاج إىل بعض الوقت للتفكري يف هذا األمر، وسأتواصل 

معك يف وقت الحق بعد ظهر هذا اليوم."

إخبار اآلخرين بحدودك

عندما تريد أن تقول "ال":

استخدم كلمة "ال" عندما تخرب شخًصا آخر أنك لن تفعل   • 
شيئًا أو ال تستطيع أن تفعله.

استخدم جمل تبدأ بكلمة "أنا" دون إبداء األعذار.  ال توجد   •
أعذار رضورية.  لديك حق أسايس يف أن تقول "ال".

ليس من الرضوري رشح سبب قولك "ال"، ولكن إذا شعرت   •
بالحاجة إىل التوضيح، فكن موجزًا.  ليست هناك حاجة إىل 

تفسريات مطولة فهي متيل إىل أن تبدو وكأنها أعذار.

تأكد من أن لغة جسدك تتوافق مع ما تقوله  غالبًا ما يهز األفراد   •
رؤوسهم ويبتسمون دون قصد عندما يقولون "ال".

خطط مسبقا.  إذا كنت تعلم أن شخًصا ما سيسألك، فخطط ملا   •
ستقوله مسبًقا.

قد تضطر إىل قول "ال" عدة مرات قبل أن يسمعك الشخص.    •
فقط كرر "ال" بهدوء.

قدم بدائل إذا كانت موجودة وضمن حدودك.  "ال أستطيع   • 
أن أفعل ما طلبته، لكن ميكنني أن أفعل..."
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املامرسة، املامرسة، املامرسة

إن قول "ال" يصبح أسهل مع املامرسة.  ابدأ بخطوات صغرية وبأشخاص 

أو مواقف خارج أرستك وعملك.  عىل سبيل املثال، قل "ال" ملندوب 

الدعاية عرب الهاتف الذي يتصل بك أو للموظف يف محل البقالة الذي 

يطلب عنوان بريدك اإللكرتوين

عندما تبدأ يف قول "ال" للعائلة واألصدقاء، تذكر أنهم قد ال يعتادون 

عىل وضعك للحدود.  كن مستعًدا للمقاومة أو الرفض يف قدرتك عىل 

التمسك بـ "ال". هذا رد فعل برشي شائع للتغيري. وهذا ال يعني أن ما 

تفعله خطأ أو أنك يجب أن تشعر بالذنب. التزم بحدودك إذا كان ذلك 

يف مصلحتك.

تحديات وضع الحدود

يف كثري من األحيان، يرغب مقدمو الرعاية يف "القيام بكل يشء" 

 ويجدون صعوبة يف قول "ال" يف العديد من مجاالت حياتهم.   

ومع ذلك، فإن عدم وضع حواجز صحية ميكن أن يؤدي إىل التوتر 

 والخمود واإلحباط وغالبًا ما يؤدي إىل الغضب واالستياء.  فيام ييل 

بعض النصائح للتغلب عىل الصعوبات يف وضع الحواجز.    

التحدي

من الصعب عيل أن أقول "ال".

أشعر بالذنب أو األنانية عندما أحاول وضع حدود.

ليس من السهل عيل أن أخرب اآلخرين عندما أحتاج إىل وقت لنفيس.

أخىش أن يغضب اآلخرون إذا أخربتهم أنني ال أستطيع فعل يشء ما.

لقد وضعت الحدود ولكن بعد ذلك تراجعت بسهولة.

نادًرا ما يأخذين األفراد عىل محمل الجد عندما أحاول وضع حدود.

النصيحة

تعلُّم قول "ال" يتطلب مامرسة.  ابدأ بقول "ال" لألشياء الصغرية 

لزيادة ثقتك بنفسك.

إذا قمت بعمل أكرث مام ميكنك القيام به، فلن تكون قادًرا عىل بذل 

أفضل ما عندك.  كن واقعيًا بشأن مقدار ما ميكنك القيام به.

كل شخص يحتاج إىل بعض الوقت لالعتناء بنفسه.  وهذا من حقك 

وتحتاج إىل االعتناء بنفسك.

ال ميكنك التحكم يف مشاعر اآلخرين أو ردود أفعالهم ولست 

 مسؤوالً عنها.  إذا كانوا يخيفونك للقيام بعمل أكرث مام ميكنك 

القيام به، فلن يكون ذلك جيًدا ألي منكام.

يتطلب وضع الحدود واالحتفاظ بها مامرسة. إذا استمر شخص ما يف 

الضغط عليك، ابق هادئًا وكرر "ال".

إذا مل تكن قد وضعت حدوًدا ثابتة من قبل، فقد ال يعتقد األفراد 

أنك تستطيع ذلك.  التزم بحدودك وسيعلم األفراد أنك جاد.

الذاتية الرعاية  الدرس األول:  مامرسة  الثانية عرش  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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إيجاد منافذ إيجابية ملشاعرك

 من الطبيعي أن يشعر مقدمو الرعاية مبجموعة متنوعة من 

املشاعر القوية.  من املهم التعامل مع هذه املشاعر بطريقة بناءة. 

التحدث مع اآلخرين

 ميكن أن يساعدك التحدث عىل التنفيس عن مشاعرك، 

 وتوضيح مشاعرك، والشعور باالرتباط باآلخرين، وتخفيف 

الضغط والتوتر النفيس.

تحدث إىل صديق تثق به أو شخص تحبه.  ميكن للتحدث   • 
مع صديق متفهم أو شخص تحبه أن يسهل مواجهة املشكالت 

والتعامل معها.   قد تحتاج إىل رشح موقفك أو حاجتك 

للمساعدة.   وقد يكون من املفيد إخبارهم إذا كنت تفضفض 

فقط أو إذا كنت بحاجة إىل مساعدة لتحديد حل. وإذا قمت 

بتوصيل احتياجاتك، ميكن لألصدقاء والعائلة تقديم الدعم 

العاطفي.

تحدث مع مرشفك أو مقدمي الرعاية اآلخرين. ميكن أن   • 
 توفر مجموعات دعم مقدمي الرعاية مكانًا آمًنا ملشاركة 

 الخربات واملشاعر الشخصية مع اآلخرين الذين هم يف ظروف 

 مامثلة.  ميكن ملجموعات الدعم مشاركة اسرتاتيجيات التأقلم 

 ومساعدة بعضها البعض.   للعثور عىل مجموعة دعم، ابحث 

 عن "مجموعات دعم مقدمي الرعاية بالقرب مني" عىل 

اإلنرتنت أو تحدث إىل مرشفك.

تحدث مع مستشار أو معالج مرخص. حدد مواعيد منتظمة   • 
مع أحد املهنيني ملنحك املزيد من األدوات لطرق صحية للتعامل 

مع التوتر.   ال يتعني عليك انتظار مواجهة مشكلة حتى تزور 

 مهني متخصص.   ميكن أن مينحك املهنيون أدوات لزيادة 

مرونتك عندما تحدث أحداث مرهقة يف املستقبل.

احتفظ مبذكرة يوميات. اكتب أفكارك ومشاعرك.  حيث   • 
 ميكن أن تساعد كتابة اليوميات يف توفري منظور وميكن أن 

تكون مبثابة تحرير مهم ملشاعرك.

األنشطة التي تجدد عقلك وجسدك وروحك

فيام ييل بعض الطرق الجيدة لالسرتخاء والتخلص من التوتر وإعادة 

شحن عقلك وجسدك وروحك.

امليش  •

قضاء الوقت يف الهواء الطلق  •

أخذ قيلولة  •

الحدائق  •

القراءة أو االستامع إىل كتاب  •

قضاء الوقت مع األصدقاء  •

سامع الغناء  •

التأمل  •

مامرسة اليوجا  •

تخيل مشهد مريح  •

الضحك  •

كتابة اليوميات  •
ابحث عام يناسبك.  يعد االستمرار يف التواصل االجتامعي واملشاركة 

 االجتامعية يف األنشطة ومع األشخاص الذين يجلبون لك املتعة أ

مرًا رضوريًا للرعاية الذاتية الجيدة.  ضع روتيًنا وجدوالً زمنيًا لألنشطة 

كل أسبوع.

 تذكر أن تحافظ عىل رسية معلومات العميل واملقيم 

 عند التحدث عن مشاعرك مع األصدقاء املوثوق بهم 

أو مجموعة الدعم.
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تقنيات االسرتخاء

تقنيات االسرتخاء هي مامرسات جسدية ميكنك استخدامها إلحداث 

فرق يف الطريقة التي تشعر بها.

التنفس العميق

أحد التامرين السهلة واملفيدة هو التنفس العميق.  فعند اإلجهاد، 

يصبح تنفسنا ضعيًفا ورسيًعا.  يتضمن التنفس العميق تعلم التحكم 

يف معدل تنفسك بينام تتعلم أيًضا التنفس من الحجاب الحاجز.

هناك العديد من الفوائد للتنفس العميق،  إذ يقوم مبا ييل:

يخفض ضغط الدم؛  •

يريح العضالت؛  •

يبطئ قلبك ومعدل التنفس؛  •

مينع اإلجهاد من الرتاكم؛  •

يقلل من القلق العام؛ و  •

يزيد من مستوى طاقتك.  •

الذاتية الرعاية  األول:  مامرسة  الدرس  الثانية عرش  	   الوحدة    	 الثالثة  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

اتبع هذه الخطوات ملامرسة التنفس العميق.

اجلس أو استلِق، كل ما هو أكرث راحة ومالءمة يف الوقت الحايل.    .1
اغلق عينيك.

ضع إحدى يديك أسفل ضلوعك. ثم ضع اليد األخرى عىل   .2
صدرك.

استنشق ببطء وبعمق من خالل أنفك، بدًءا من الحجاب   .3
الحاجز.   اشعر ببطنك وهي تدفع يف يدك.

احبس أنفاسك لثانية أو ثانيتني *، ثم أخرج الزفري ببطء   .4 
من فمك.  اشعر أن بطنك تذهب للداخل مع التنفس.

أثناء الشهيق، تخيل أن الهواء الذي تتنفسه ينرش   .5 
االسرتخاء يف جسدك.

أثناء الزفري، تخيل أن أنفاسك تطرد الضغط والتوتر.  .6

كرر حتى تشعر باالسرتخاء وأقل توترًا.  .7

* إذا كنت تعاين من ارتفاع ضغط الدم أو الجلوكوما أو القلب أو 

مشاكل الدماغ، فتجنب حبس أنفاسك.

حاول مامرسة التنفس العميق كل يوم. إذ ميكنك استخدامه لتهدئة 

نفسك يف أي وقت ويف أي مكان.

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة، تتوفر العديد من التطبيقات املجانية 

ومقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت للمساعدة يف إرشادك.
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)PMR( اسرتخاء العضالت التدريجي

اسرتخاء العضالت التدريجي هي تقنية أخرى بسيطة لالسرتخاء والحد من التوتر. حيث يعلمك التمرين إرخاء عضالتك ومن خالل املامرسة. 

ميكنك استخدامه عند بزوغ أول عالمات التوتر أو القلق أو التوتر لالسرتخاء.

 إذا كان لديك تاريخ من اإلصابات الخطرية أو التشنجات العضلية أو مشكالت الظهر، فاسترش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

التدريجي. العضالت  قبل مامرسة اسرتخاء 

اجلس عىل كريس أو استلقي عىل الرسير. ثم احصل عىل الراحة قدر اإلمكان - ال ترتدي مالبس ضيقة وال أحذية وال تعقد   .1
ساقيك.  خذ نفًسا عميًقا.

ركز عىل مجموعة عضلية محددة )القدمني واليدين والوجه وما إىل ذلك(.  .2

تتمثل املامرسة املعتادة يف التحرك من كل قدم وساق إىل أعىل البطن والصدر وكل يد وذراع وعنق وكتف ووجه.  .3

استنشق وشد أو اعرص بقوة بقدر ما هو مريح للعضلة املختارة ملدة مثاين ثوان.  .4

إذا أُجري بشكل صحيح، فسيتسبب التوتر يف بدء اهتزاز العضالت وستشعر بانزعاج خفيف. إذا شعرت بأمل - توقف أو   .5 
ال تضغط بقوة. كون حذًرا مع عضالت قدميك وظهرك.

أخرج الزفري وحرر العضالت برسعة - اتركها تصبح فضفاضة ومسرتخية.  دع كل الشد واألمل يتدفق من العضالت.    .6 
ابق مسرتخيًا ملدة 15 ثانية ثم انتقل إىل العضلة التالية.

الحصول عىل قسط كاٍف من النوم 

ميثل الحصول عىل قسط كاٍف من النوم جزًءا أساسيًا من الحفاظ 

عىل صحة جيدة. حيث ميكن أن يسبب قلة النوم مشكالت خطرية 

عىل املدى القصري والطويل، من بينها.

عدم اليقظة  •

النعاس مفرط أثناء النهار  •

مشكالت يف الذاكرة  •

تقلب املزاج   •

فقدان الدافع  •

احتاملية أكرب للتعرض للحوادث  •

ضغط دم مرتفع  •

داء السكري  •

النوبة القلبية  •

السكتة الدماغية  •

زيادة الوزن  •

 يحتاج معظم األشخاص إىل سبع إىل مثاين ساعات من النوم كل 

 يوم ومع ذلك. يجد الكثري منهم صعوبة يف الحصول عىل قسط 

 كاٍف من النوم. انظر نصائح للحصول عىل نوم هانئ يف دليل املوارد 

يف الصفحة 351 ملزيد من املعلومات.
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الخيارات الصحية للنشاط البدين

 باإلضافة إىل تقليل التوتر والقلق، ميكن أن يساعدك البقاء نشيطًا بدنيًا أيًضا 

عىل ما ييل:

النوم بشكل أفضل؛   •

خفض ضغط الدم؛  •

زيادة صحة الدماغ والقلب؛  •

تقليل مخاطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان؛  •

الحفاظ عىل وزن صحي؛  •
تحسني قوة العظام؛ و  •

تقليل مخاطر السقوط.  •

كم يكفي من أداء التمرينات؟

ال يعني النشاط البدين لعب أو مامرسة الرياضة يف صالة األلعاب 

الرياضية. فبالنسبة للبالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و64 عاًما، 

يويص مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها مبا ييل:

•  150 دقيقة يف األسبوع من نشاط معتدل الشدة مثل امليش 
الرسيع و

يومني يف األسبوع من األنشطة التي تقوي العضالت.  •
 

نصائح لبدء النشاط البدين أو الحفاظ عليه

البقاء نشيطًا يعمل بشكل أفضل عندما: 

تختار األنشطة التي تستمتع بها.  ضع يف اعتبارك مجموعة   •
واسعة من الخيارات. أنشطة بديلة للتنوع.

تطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق مامرسة النشاط معك.  •

تضع أهدافًا محددة قصرية املدى ميكنك تحقيقها، مثل امليش   •
ثالثني دقيقة يوميًا ملدة ثالثة أيام هذا األسبوع.

تتذكر أن اليشء أفضل من ال يشء.  اسعى إىل مامرسة متارين   •
أقرص وأكرث تواترًا بدالً من مترين مطول عريض.

استفد من الروتني اليومي.  استخدم الدرج بدالً من املصعد   •
 واستخدم املجرفة بدالً من منفاخ أوراق الشجر أو اذهب 

 سريًا عىل األقدام أو الدراجة إىل متجر الزاوية بدالً من القيادة 

أو مارس متارين اإلطالة أثناء مشاهدة التلفزيون.

الذاتية الرعاية  األول:  مامرسة  الدرس  الثانية عرش  	   الوحدة  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 
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إرشادات التامرين العامة 

قم باإلحامء ثم اإلطالة قبل مامرسة الرياضة   خفف دامئًا من   •
مامرسة أي نشاط يف الدقائق الخمس األوىل وأبطء وتريته يف 

الدقائق الخمس األخرية بدالً من التوقف فجأة.   راجع متارين 

اإلطالة يف دليل املوارد  يف الصفحة 353 للحصول عىل بعض 

أمثلة متارين اإلطالة.

ابدأ مبامرسة الرياضة ملدة عرش دقائق يوميًا وزدها تدريجيًا   • 
إىل ثالثني دقيقة عىل األقل يف معظم األيام.

مترن بوترية مريحة وللتحقق من وتريتك،  استخدم "اختبار   •
التحدث".  يجب أن تكون قادًرا عىل التحدث ببضع كلامت 

متتالية، لكن يجب أال تكون قادًرا عىل الغناء.

ارتِد األحذية التي تناسبك واملالبس التي تسهل عليك الحركة.  •

ارشب الكثري من السوائل، وخاصة املاء.  •

استرش طبيبك دامئًا قبل البدء يف أي برنامج للتامرين الرياضية.

راجع تشجيع العميل عىل أن يكون نشطًا بدنيًا  يف دليل املوارد يف 

الصفحة 355 للحصول عىل بعض املعلومات والنصائح حول دعم 

النشاط البدين للعميل.

صنع خيارات صحية للتغذية

ركز عىل تناول املزيد من الفاكهة والخرضوات والحبوب الكاملة.  قلل 

من تناول السكر وامللح والدهون غري الصحية.

انظر الوحدة التاسعة، الدرس األول:   التغذية يف الصفحة 174 ملزيد 

من املعلومات حول اتخاذ خيارات صحية فيام تأكله.

نصائح لبدء نظام غذايئ صحي أو الحفاظ عليه

غرّي ما تأكله يف وجبة واحدة يف كل مرة.  •

خطط لوجباتك الرئيسية ووجباتك الخفيفة ثم اشرتِ األطعمة التي   •
تحتاجها لهذا األسبوع.

تناول اإلفطار. يساعد تناول الطعام وفًقا لجدول منتظم عىل   •
التحكم يف شهيتك.

ارشب الكثري من املاء.  •

اخرت أجزاًء أصغر.  •

قلل من تناول الطعام يف املطاعم وتجنب األطعمة الرسيعة.  •

خذ وجبات رئيسية ووجبات خفيفة صحية للعمل.  •

تخلص من املغريات من املنزل.  •

عندما تأكل، ركز عىل الطعام واستمتع به.  تناول الطعام ببطء   •
وقلل من مصادر اإللهاء واستمتع بوجبات الطعام مع اآلخرين.

تجنب األكل ألسباب عاطفية، مثل التوتر أو امللل أو   • 
املشاعر السلبية.

تقدير دورك بصفتك مقدم رعاية 

رعايتك الذاتية ورفاهيتك أمران أساسيان لدورك بصفتك مقدم رعاية.  

كن فخوًرا مبا تفعله وتحققه. فقد يتجاهل اآلخرون مطالب وتحديات 

تقديم الرعاية، لذلك من املهم أن تفخر بعملك.  أنت تقوم بعمل 

أسايس وصعب للغاية. أنت تستحق التقدير ملا تفعله وإذا مل يكن 

التقدير متاًحا ممن حولك، فابحث عن طرق لتقدير نفسك ومكافأتها.
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نقطة فحص
 حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك. وضع عالمة 

عىل الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ما هي األسباب الثالثة الشائعة للتوتر؟  .1

ما هو " إجهاد التعاطف"؟  .2

ميكن أن يكون للتوتر آثار جسدية وعاطفية وسلوكية.  اذكر تأثري واحد من كل فئة.  .3

ملاذا تعد مامرسة الرعاية الذاتية الفعالة أمرًا هاًما؟  .4

ما مقدار النوم والتمرين الذي يحتاجه معظم البالغني؟  .5

ملخص 
ميكن أن تسبب لك العديد من جوانب حياتك وعملك التوتر.  فالكثري من هذا التوتر غري صحي وميكن أن يؤدي إىل اإلرهاق.   يعد تعلم كيفية التعامل 

مع الضغوط يف حياتك جزًءا مهاًم من قدرتك عىل مواصلة تقديم الرعاية.   ميكن أن يساعدك تحديد أهداف واقعية والحفاظ عىل حدود صحية 

ومامرسة أساليب الرعاية الذاتية الجيدة يف التغلب عىل التوتر وتجنب اإلرهاق.
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ضع خطة رعاية ذاتية شخصية

يعد وضع أهداف قصرية األمد قابلة للتحقيق أمرًا مهاًم للرعاية الذاتية الفعالة.  فكر يف األسبوع املقبل وخطط ألربعة أهداف رعاية ذاتية محددة 

عىل األقل ميكنك تحقيقها.  حاول اختيار مزيج من األنشطة البدنية والعاطفية والعقلية.

خطتي الشخصية للرعاية الذاتية:

سأبذل أنا __________________ )أدرج االسم(، قصارى جهدي لتحقيق أهداف الرعاية الذاتية التالية هذا األسبوع:

األحد السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني   

عندما أحقق هدفًا محدًدا للرعاية الذاتية، سأحتفل بنجاحي من خالل:

عندما أحقق أربعة أهداف محددة للرعاية الذاتية، سأحتفل بنجاحي من خالل:
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 الدرس الثاين: النجاة من 

الفقدان والحزن

أهداف التعلم

بعد هذا الدرس، سيتمكن مساعد الرعاية املنزلية مام ييل:

تحديد الخسائر الشائعة التي قد يتعرض لها العميل وعامل   .1
الرعاية طويلة األمد؛

التعرف عىل األعراض الشائعة املرتبطة بالفقدان والحزن؛  .2

تذكر سبب أهمية الرعاية الذاتية أثناء الحزن الشديد؛ و  .3

يف  والعميل  أنفسهم  لدعم  واملوارد  االسرتاتيجيات  استخدام   .4
الشديد. الحزن  حالة 

مصطلحات رئيسية 

الحزن االستباقي:  حزن يحدث قبل املوت أو حالة فقدان أخرى.

الحزن:  رد فعل عاطفي وجسدي لحالة فقدان كبرية مثل وفاة 

شخص قريب.

رعاية املسنني:  رعاية األشخاص املصابني مبرض عضال مام يركز عىل 

ملحة عامة الراحة ونوعية الحياة عن طريق الحد من األمل واملعاناة.
الحزن رد فعل طبيعي عىل الفقدان.   ميكن أن يكون لديه أعراض 

عاطفية وجسدية قوية.  حيث مير الجميع بحالة الحزن الشديد 

بطريقتهم الخاصة.   الشعور والتعبري عن مشاعر املرء أمر رضوري 

لتجاوز مراحل الحزن.    

قد يعاين كل من العمالء ومقدمي الرعاية من الحزن والفقدان.  ميكن 

ملساعدي الرعاية املنزلية دعم العمالء الذين يعانون من الحزن من 

خالل التواجد واالستامع.  كام يجب عليهم مامرسة الرعاية الذاتية 

الجيدة للتعامل مع حزنهم.
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فكر يف وقت أو أوقات يف حياتك تعرضت فيها لخسارة أو 

توقعتها.  كيف دعمت نفسك يف أوقات الحزن هذه؟

عندما فكرت يف تجربة حزنك، هل واجهت أيًا من هذه األعراض؟  

فكر يف الطرق التي ميكنك من خاللها دعم نفسك واآلخرين الذين 

يعانون من هذه األعراض.

أعراض الحزن

تعتمد قوة رد فعلنا عىل الفقدان عىل العديد من العوامل وكل شخص 

يعاين من الحزن بطريقته الخاصة.  ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة 

للشعور بعد الفقدان وقد تكون ردود الفعل غري متوقعة.  ميكن أن 

يكون للحزن آثار عاطفية وجسدية وذهنية واجتامعية.

عاطفية

الصدمة واإلنكار  •
الحزن  •
الذنب  •

الغضب  •
الخوف  •

ذهنية 

النسيان  •

عدم القدرة عىل الرتكيز  •
اإللهاء أو االنشغال  •

االرتباك  •
فقدان إدراك الوقت  •

صعوبة اتخاذ القرارات  •

العالمات البدنية

اإلعياء  •
الغثيان  •

املناعة املنخفضة  •
فقدان الوزن أو زيادة الوزن  •

أوجاع وآالم   •
األرق  •

اجتامعية

االنسحاب من اآلخرين  •
زيادة االعتامد  •

الحساسية املفرطة  •
عدم االهتامم  •

صعوبات العالقة  •
تدين احرتام الذات  •

روحية

الشعور باالنفصال أو الغضب من مصدر أعىل أو التشكيك يف اإلميان  •

الحزن

الحزن هو رد فعل عاطفي وجسدي عىل الفقدان.  ميكنه أن يسبب األمل 

والعواطف الصعبة. حيث ميكن أن تكون املشاعر غامرة وتجعل الحياة 

صعبة عىل الشخص الذي يعاين من الحزن. من املهم ملقدمي الرعاية أن 

يكونوا حساسني تجاه العميل الذي قد يعاين من الفقدان والحزن.

إن فقدان أحد األحباء هو مجرد سبب محتمل للحزن. قد يشعر العمالء 

أيًضا بالحزن عىل حاالت الفقدان األخرى، مثل ما ييل.

املنزل واملمتلكات الشخصية  •

القدرات البدنية  •

العالقات واألنشطة االجتامعية  •

الدخل أو األمن املايل  •

الشعور بالهدف واملعنى  •

الخصوصية  •

التحكم   •

آمال املستقبل  •

احرتام الذات  •

االستقاللية   •

الحزن باعتبارك مقدم رعاية

من املهم أيًضا أن تكون عىل دراية بالخسائر التي قد تتعرض لها 

شخصيًا بصفتك مقدم رعاية.  ميكن ملقدمي األرسية وكذلك مقدمي 

الرعاية غري املرتبطني بهم، أن يعانوا أيًضا من الحزن االستباقي عند رؤية 

حالة الشخص تزداد سوًءا أو عند توقع وفاة الشخص. ميكن أن يؤدي 

حزن العميل أيًضا إىل إثارة ردود فعل عاطفية قوية بداخلك.
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الفقدان والحزن الثاين:  تجاوز  الدرس  الثانية عرش    •   الوحدة  الثالثة   •   الطبعة  الرعاية،  أساسيات تقديم 

الحزن الشديد 

الحزن عملية قد تستغرق أسابيع أو شهوًرا أو حتى سنوات. حيث ال 

تتبع حالة الحزن الشديد أمرًا ثابتًا. فقد تأيت العملية عىل شكل موجات. 

قد تظهر املشاعر وردود الفعل أو تتالىش أو تعود للظهور مرة أخرى 

الحًقا. قد تبدأ املوجات بشكل كبري وهائل وقد تصبح أكرث لطافة 

وانتشاًرا مبرور الوقت.

يتمثل العنرص الرئييس لتجاوز حالة الحزن الشديد يف االعرتاف بكل 

املشاعر وردود الفعل الناتجة عن التغيريات املرتبطة بالحزن والشعور 

بها والتعبري عنها.

إذا كنت تعاين من الحزن، فكن مستمًعا جيًدا لنفسك. دع نفسك تشعر 

مبشاعرك. ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور. ال يوجد جدول 

زمني محدد. حاول أن تفهم ما تخربك به مشاعرك. كن صبوًرا. فالجميع 

يحزن عىل طريقته الخاصة ولديه وقته.

طقوس الحزن

من املهم إيجاد طرق للبقاء بصحة جيدة واالستمرار يف العمل أثناء 

تجاوز حالة الحزن الشديد.  مارس الرعاية الذاتية كام تفعل يف أي 

موقف حياة مرهق.

 يعد استخدام طقوس أو مامرسة ذات مغزى طريقة أخرى للتعامل 

 مع الفقدان. حيث تتضمن بعض الطقوس التي يستخدمها األشخاص 

ما ييل.

إنشاء كتاب ذكريات أو لحاف  •

زراعة زهرة خاصة أو شجرة أو شجرية  •

حضور مراسم الجنازة أو اإليقاظ أو التأبني  •

كتابة رسالة إىل املتوىف  •

التربع لجمعية خريية مفضلة  •

االحتفال بحياة الشخص  •

إضاءة الشموع  •

عمل بطاقة كبرية للعائلة مع موظفني يكتبون عن األوقات   •
الخاصة

دعم الحزن والفقدان 

ميكن أن يساعدك الدعم املبارش من أشخاص آخرين يف تجاوز حالة 

الحزن الشديد. اطلب الدعم من األصدقاء والعائلة. وشارك مبا تشعر به 

والصعوبات التي متر بها، حتى لو كانت صعبة أو محرجة. فالتعبري عن 

مشاعرك رضوري لتجاوز حالة الحزن الشديد.

باإلضافة إىل األصدقاء والعائلة، ميكنك الشعور بالراحة يف عقيدتك أو 

تقاليدك الدينية أو االنضامم إىل مجموعة دعم الحزن أو التحدث إىل 

أخصايئ أو معالج نفيس. للعثور عىل مجموعة دعم يف منطقتك، اتصل 

باملستشفيات املحلية ودور املسنني ودور الجنائز ومراكز االستشارة.

متى تطلب املساعدة املهنية

ال يزول حزن الفقدان متاًما، لكن ال تدعه يسيطر عىل حياتك إىل 

األبد،  فإذا كانت أعراض الحزن شديدة جًدا وطويلة األمد بحيث ال 

ميكنك استئناف حياتك أو إذا كان التفكري يف الفقدان يعطل روتينك 

اليومي وعالقاتك األخرى، فعليك التحدث مع أخصايئ الصحة العقلية.
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دعم اآلخرين الذين يحزنون أو يواجهون املوت

من الشائع أن يحاط مقدمو الرعاية باآلخرين الذين يشعرون بالحزن 

من مجموعة متنوعة من حاالت الفقدان أو لرعاية عميل عىل مقربة 

 من املوت. قد يكون من الصعب معرفة ما يجب قوله أو عدم قوله 

يف هذه املواقف. 

ال توجد طرق سهلة أو صحيحة للتحدث عن الحزن أو املوت ويتجنبها 

كثري من األفراد. ال توجد هدية أفضل ميكنك تقدميها إلنسان آخر من أن 

تكون منفتًحا وحارًضا معهم خالل هذا الوقت. فقد يحتاج العميل الذي 

يرغب يف التحدث عن املوت أو حاالت الفقدان املؤملة األخرى إىل:

الشعور باالطمئنان أنهم ليسوا وحدهم؛  •

معرفة أن شخًصا ما يهتم مبا يكفي لالستامع؛  •

مناقشة الذكريات الهامة أو الدروس املستفادة من حياتهم؛  •

املساعدة يف التعامل مع املخاوف والعواطف الشديدة؛ و  •

البحث عن طرق لتوديعك أنت واآلخرين.  •

التواجد 

امنح الشخص وقتًا للتحدث. ال تتوىل زمام األمور. دع الشخص يعرف 

أنك متاح لالستامع وترغب يف التحدث. نظرًا ألن معرفة ما يجب قوله 

ليس باألمر السهل دامئًا، فإليك بعض االقرتاحات:

"إذا كنت تريد التحدث عن هذا، فأنا هنا من أجلك."  •

"ال أستطيع أن أفهم متاًما ما تشعر به، لكن ميكنني تقديم   •
دعمي."

"أنت مهم بالنسبة يل."  •

"أمتنى لو كنت أعرف اليشء الصحيح ألقوله، لكني أهتم وأنا هنا   •
إذا كنت بحاجة إيّل."

"كيف ميكنني دعمك؟"  •

يكون قول "ال يشء" أحيانًا هو اليشء الصحيح الذي يجب فعله؛ 

 فمجرد االستامع ميكن أن يكون أفضل يشء ملساعدة العميل 

عىل التعامل مع مشاعره.

اشعر وعرب عن مشاعرك الخاصة

كن عىل طبيعتك.  يحاول الكثري من األشخاص إخفاء مشاعرهم 

ألنهم ال يريدون إزعاج الشخص الذي يواجه حالة فقدان كبرية أو 

حالة وفاة.  من املفيد واملناسب يف معظم األوقات أن تخرب الشخص 

اآلخر أنك حزين وقلق عليه.

تذكر أن الجميع مختلفون 

يعرب األشخاص عن أفكارهم وعواطفهم بعدة طرق.  تجنب إصدار 

األحكام وإيصالها حول ما يجب أن يشعر به الشخص.

يف بعض الثقافات، من غري املقبول الحديث عن املوت أو إظهار الحزن. 

ابذل قصارى جهدك لتكون عىل دراية بأي اختالفات ثقافية قد تكون 

لدى الشخص والتي تؤثر عىل عالقته بالفقدان والوفاة.
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الفقدان والحزن تجاوز  الثاين:   الدرس  الثانية عرش  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

رعاية املسنني
بعض العمالء الذين يُعتقد أنه ليس لديهم أكرث من ستة أشهر للعيش 

وأنهم مؤهلني قد يختارون رعاية املسنني.  تم تصميم رعاية املسنني 

لتخفيف األمل أو تقليله والسيطرة عىل األعراض األخرى. حيث مل يعد 

الرتكيز عىل عالج املرض والهدف من رعاية املسنني هو املساعدة يف 

التأكد من قضاء األيام األخرية للشخص بشكل مريح، بكرامة وجودة، 

محاطًا باألشخاص الذين يحبونهم.

ميكن تقديم رعاية املسنني يف منزل العميل أو املستشفى، أو املنزل 

العائيل للبالغني، أو منشأة الرعاية الدامئة، أو دار رعاية املسنني، أو 

منشأة رعاية مسنني خاصة.

إذا اشرتكت رعاية املسنني مع رعاية العميل، فستعمل ممرضة املسنني 

مع فريق الرعاية لتطوير خطة رعاية املسنني.  إذا كان العميل سيتلقى 

رعاية مسنني، فيجب أن يشارك مدير الحالة أو مرشفك للتأكد من 

تحديث خطة الخدمة.

اعتامًدا عىل مكان عملك أو عالقتك بالعميل، ستختلف مدى مشاركتك 

يف خطة رعاية املسنني.  فأنت ال تزال جزًءا مهاًم من رعاية العميل.
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نقطة فحص
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة دون الرجوع إىل الدرس.  وعند االنتهاء، تحقق من إجاباتك وراجع أي معلومات رمبا تكون قد فاتتك.  وضع عالمة عىل 

الصفحات التي تجد بها اإلجابات.

ما هي بعض الخسائر الشائعة التي قد يتعرض لها العميل؟   اذكر ثالثة عىل األقل.  .1

ميكن أن يكون للحزن آثار عاطفية وجسدية وعقلية واجتامعية وروحية.   اذكر واحدة لكل أثر.  .2

ملاذا من املهم ملقدم الرعاية مامرسة الرعاية الذاتية أثناء الحزن الشديد؟  .3

ما الذي يجب عليك فعله للميض قدًما يف حالة الحزن الشديد؟  .4

أين ميكنك البحث عن مجموعة دعم للحزن والفقد؟  .5

ملخص
كل شخص يعاين من الحزن والفقد يف وقت ما من حياته.  قد يشعر مقدمو الرعاية بالحزن بسبب من يفقدونهم من ذويهم أو من األشخاص الذين 

يعتنون بهم. تعد إدارة املشاعر واألعراض الجسدية للحزن جزًءا مهاًم من الرعاية الذاتية ملقدم الرعاية. ميكن ملقدمي الرعاية أيًضا مساعدة العمالء عىل 

تجاوز فرتات الحزن من خالل التواجد واالستامع.
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مراجعة الوحدة
اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مام ييل.

يتبع الحزن الشديد عادًة مساًرا ثابتًا ومنظاًم.   .1

  خطأ   صحيح  	

عادة ما ينتج الخمود الذي يعاين منه مقدمو الرعاية عن اإلجهاد املفرط لفرتة طويلة دون رعاية ذاتية إلعادة النشاط والحيوية للجسم / العقل / الروح.   .2

  خطأ   صحيح  	

للتعبري عن "ال" بشكل فعال عند وضع الحدود مع اآلخرين:  .3

قدم رشًحا مطوالً عن سبب عدم قدرتك عىل فعل يشء ما. أ. 

استخدم كلمة "ال" وكررها إذا لزم األمر. ب. 

قدم عذًرا جيًدا عن سبب عدم قدرتك عىل فعل ذلك. ج. 

الكم الهائل من التوتر يقوي جهاز املناعة لديك.   .4

  خطأ   صحيح  	

يخربك األصدقاء والعائلة أن التوتر أصبح مشكلة يف حياتك.  متى يجب أن تتخذ خطوات لتقليله؟   .5

يف أقرب وقت ممكن. أ. 

يف غضون أشهر قليلة. ب. 

ال يوجد إجراء رضوري. ج. 

تتضمن الرعاية الذاتية الجيدة العناية الجيدة حًقا للجميع ما عدا نفسك.   .6

  خطأ   صحيح  	

يؤثر الحزن عىل مشاعر الشخص فقط.   .7

  خطأ   صحيح  	

بعد ظهر هذا اليوم علم عميل للتو بوفاة صديق مقرب.  يجب عليك:  .8

إخبارهم جميًعا عن تجاربك الخاصة مع الفقد. أ. 

دع الشخص يعرف أنك تهتم وأنك جاهز لالستامع. ب. 

تجنب أي محادثة حول هذا املوضوع لبضعة أيام. ج. 

إلحداث تغيري ناجح يف منط حياتك، )مثل تناول طعام أفضل، ومامرسة املزيد من التامرين( ضع أهدافًا واقعية وابدأ ببطء.  .9

  خطأ   صحيح  	

10. لوضع حدود صحية مع اآلخرين، عليك أوالً أن تكون واقعياً بشأن ماذا؟

ما إذا كان الشخص سيقبل ذلك. أ. 

ما لديك القدرة عىل القيام به. ب. 

ما هو األفضل للشخص اآلخر. ج. 

الفقدان والحزن الثاين:  تجاوز  الدرس  الثانية عرش  •   الوحدة  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

1. خطأ، 2. صحيح، 3. ب، 4. خطأ، 5. أ، 6. خطأ، 7. خطأ، 8. ب، 9. صحيح، 10. ب
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ملحوظات
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املالحق الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

املالحق

دليل املوارد

األمراض والحاالت الشائعة

قامئة املصطلحات

قوائم مراجعة املهارات
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أدوار مساعد الرعاية املنزلية يف بيئات الرعاية املختلفة

 يف املنزل )مقدم الرعاية الفردي 

أو من خالل وكالة(

العمل يف منزل أو شقة خاصة   •
لشخص ما

يجب أن تكون عىل قدر   •
املسؤولية وقادًرا عىل التعامل 

مع أي موقف قد يحدث

يجب أن يكون لديك حق   •
الوصول إىل خطة الرعاية 

الخاصة بقسم الخدمات 

االجتامعية والصحية - يجب 

العمل عىل تفاصيل املهام 

مبارشة مع العميل )مقدم 

الرعاية الفردي فقط(

قد ال يحتوي عىل "مخططات"   •
رسمية للعميل - ولكن أي نوع 

من أنواع السجالت أو دفاتر 

اليومية سيكون مفيد وُموىص به

قد تقوم بالعديد من املهام   •
املختلفة وتحتاج إىل أن تكون 

مرن وقابل للتكيف حسب ما 

يتطلبه موقف العميل

مطلوب منهم االحتفاظ بجداول   •
زمنية والقيام باألعامل الورقية 

األخرى املتعلقة بساعات العمل

قد ال يكون لديك الكثري من   •
الدعم إذا كنت مريًضا أو غري 

قادر عىل القدوم إىل العمل

قد يُطلب منك القيام مبهام   •
رعاية موجهة ذاتيًا )مقدم 

الرعاية الفردي فقط(

قد يُطلب منك القيام مبهام   •
الرعاية املفوضة من قبل 

املمرضة

املنازل العائلية للبالغني

يقدم تقاريره إىل مرشف   •

)مقدم الخدمة / مدير مقيم(

قد يقوم بالعديد من   •

املهام املختلفة مثل الطهي 

والتنظيف والعناية الشخصية

قد يُطلب منه القيام مبهام   •

الرعاية املفوضة من قبل 

املمرضة

يجب أن يكون لديك حق   •

الوصول إىل خطة الرعاية 

املتفاوض عليها

قد ال يكون لديك الكثري من   •

الدعم إذا كنت مريًضا أو غري 

قادر عىل القدوم إىل العمل

يجب اتباع إجراءات املنازل   •

العائلية للبالغني وفهم ودعم 

تفضيالت العميل

ستقوم بعمل قدر معني من   •

التوثيق وفًقا إلجراءات املنازل 

العائلية للبالغني

مرافق الخدمات املحسنة

يقدم تقاريره إىل مرشف أو   •

مسؤول منشأة الخدمات 

املُحسنة

قد يقوم بالعديد من املهام   •
املختلفة مثل الطهي والتنظيف 

والخروج يف نزهات وكذلك 

العناية الشخصية

ال يجوز له القيام مبهام تُفوض   •

من قبل ممرضة

يجب أن يكون لديك حق   •

الوصول إىل خطة الرعاية 

املتفاوض عليها

يجب دامئًا تحقيق نسبة   •

املوظفني إىل املقيمني، حتى 

عندما ال يكون املوظفون 

قادرين عىل القدوم إىل العمل

يجب اتباع إجراءات مرافق   •

الخدمات املحسنة وفهم 

ودعم تفضيالت العميل

ستقوم بعمل قدر معني من   •

التوثيق وفًقا إلجراءات املنشأة

منشأة املعيشة الدامئة

يقدم تقاريره إىل مرشف  •

يعتني بأكرث من عميل.  •

قد تركز وظيفة مقدم الرعاية   •
عىل الرعاية الشخصية مع 

العمل يف األقسام األخرى 

يف املنشأة، املسؤولة عن 

جوانب أخرى من الرعاية 

مثل األنشطة والتدبري املنزيل 

والغسيل وإعداد الوجبات

قد يُطلب منه القيام مبهام   •
الرعاية املفوضة من قبل 

املمرضة

يجب أن يكون لديك   • 
حق الوصول إىل اتفاقية 

 الخدمة املتفاوض عليها 

)خطة الرعاية(

قد ال يكون لديك الكثري من   •
الدعم إذا كنت مريًضا أو غري 

قادر عىل القدوم إىل العمل

يجب اتباع إجراءات مرافق   •
املعيشة الدامئة وفهم ودعم 

تفضيالت العميل

ستقوم بعمل قدر معني من   •
التوثيق وفًقا إلجراءات املنشأة
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وصفة الشيخوخة الصحية

 األشخاص الذين يظلون بصحة جيدة وسعداء ومستقلني مع 

تقدمهم يف العمر يتشاركون يف خصائص معينة.  هؤالء األفراد:

نشيطون بدنيا  •

يتناولون نظاًما غذائيًا غنيًا بالفواكه والخرضوات والحبوب   • 
الكاملة وقليالً من الدهون املشبعة؛

ينشطون اجتامعيًا مع األصدقاء والعائلة؛  •

ال يدخنون  •

يحافظون عىل مستوى الوزن املوىص به؛  •

يحافظون عىل ضغط الدم والكوليسرتول   • 
يف املعدل الطبيعي؛

يتناولون األدوية بشكل صحيح  •

يحصلون عىل ما يكفي من الكالسيوم؛  •

إن كانوا ال يستطيعون التوقف عن رشب الكحول، يرشبون   •
باعتدال؛

يزرون مقدم رعاية صحية بانتظام، ويتعرفون عىل ما يحتاجونه   • 
من اختبارات وفحوصات )مثل فحص رسطان الثدي وعنق الرحم 

ورسطان القولون واملستقيم والسكري واالكتئاب(، ويحصلون عىل 

التطعيامت التي قد يحتاجون إليها؛

يعتنون بأسنانهم ويزورون طبيب األسنان بانتظام؛  •

يتعلمون أشياء جديدة ويبقون نشطني يف املجتمع؛  •

يضحكون؛ و  •

يستكشفون ويستخدمون   • 
 طرق للتعامل بفعالية 

مع الضغوطات.

ُوِجد أن الصداقات يكون لها تأثري إيجايب عىل الشيخوخة الصحية مثل 

الحفاظ عىل اللياقة البدنية.  حيث تساعد الصداقات عىل:

إطالة أمد حياتنا؛  •

التأثري بشكل إيجايب عىل جهاز املناعة لدينا؛ و  •

حامية عقولنا من التدهور العقيل مع تقدمنا يف العمر.  •

املوارد دليل  الثالثة  •   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

278

األوامر املحمولة لعالجات استدامة الحياة )1 من 2(

HIPAA PERMITS DISCLOSURE OF POLST TO OTHER HEALTH CARE PROVIDERS AS NECESSARY

MEDICAL CONDITIONS / INDIVIDUAL GOALS:

This is a medical order. It must be completed with a medical professional. Completing a POLST is always voluntary.
IMPORTANT: See page 2 for complete instructions.

AGENCY INFO / PHONE (if applicable)

SEND ORIGINAL FORM WITH INDIVIDUAL WHENEVER TRANSFERRED OR DISCHARGED

A
CHECK

ONE

Use of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR): When the individual has NO pulse and is not breathing.When the individual has NO pulse and is not breathing.

YES  – Attempt Resuscitation / CPR  (choose FULL TREATMENT in Section B)

NO  – Do Not Attempt Resuscitation (DNAR) / Allow Natural Death

B
CHECK

ONE

Level of Medical Interventions: When the individual has a pulse and/or is breathing.When the individual has a pulse and/or is breathing.
Any of these treatment levels may be paired with DNAR / Allow Natural Death above.

FULL TREATMENT – Primary goal is prolonging life by all medically e� ective means. Use intubation, advanced airway 
interventions, mechanical ventilation, and cardioversion as indicated. Includes care described below. 
Transfer to hospital if indicated. Includes intensive care.
SELECTIVE TREATMENT – Primary goal is treating medical conditions while avoiding invasive measures whenever 
possible. Use medical treatment, IV � uids and medications, and cardiac monitor as indicated. Do not intubate. May use less 
invasive airway support (e.g., CPAP, BiPAP, high-� ow oxygen). Includes care described below. 
Transfer to hospital if indicated. Avoid intensive care if possible.
COMFORT-FOCUSED TREATMENT – Primary goal is maximizing comfort. Relieve pain and su� ering with medication 
by any route as needed. Use oxygen, oral suction, and manual treatment of airway obstruction as needed for comfort. 
Individual prefers no transfer to hospital. EMS: consider contacting medical control to determine if transport is indicated to 
provide adequate comfort.

Additional orders (e.g., blood products, dialysis):

C Signatures: A legal medical decision maker (see page 2) may sign on behalf of an adult who is not able to make a choice. 
An individual who makes their own choice can ask a trusted adult to sign on their behalf, or clinician signature(s) can su�  ce as 
witnesses to verbal consent. A guardian or parent must sign for a person under the age of 18. Multiple parent/decision maker 
signatures are allowed but not required. Virtual, remote, and verbal consents and orders are addressed on page 2.

Discussed with:
 Individual         Parent(s) of minor 

Guardian with health care authority 
Legal health care agent(s) by DPOA-HC
Other medical decision maker by 7.70.065 RCW

SIGNATURE(S) – INDIVIDUAL OR LEGAL MEDICAL DECISION MAKER(S) (mandatory)

PRINT – NAME OF INDIVIDUAL OR LEGAL MEDICAL DECISION MAKER(S) (mandatory)

Individual has:     Durable Power of Attorney for Health Care      Health Care Directive (Living Will)
Encourage all advance care planning documents to accompany POLST.

LAST NAME   /   FIRST NAME   /   MIDDLE NAME/INITIAL

DATE OF BIRTH                                  GENDER (optional) PRONOUNS (optional)GENDER (optional) PRONOUNS (optional)

/                   /

SIGNATURE – MD/DO/ARNP/PA-C (mandatory)

PRINT – NAME OF MD/DO/ARNP/PA-C (mandatory)

DATE (mandatory)

PHONE

DATE (mandatory)

PHONE

RELATIONSHIP

All copies, digital images, faxes of signed POLST forms are valid. 
See page 2 for preferences regarding medically assisted nutrition. 
For more information on POLST, visit www.wsma.org/POLST.

REV 04/2021 Page 1

When not in cardiopulmonary 
arrest, go to Section B.
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خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية )تفاصيل التقييم(  
)1 من 19(

Assessment Details
Current Significant Change

Client Demographics

Client Information

Client Name: Hadalamb, Mari

Assessor Name: Lennox, Tari A  (RomoTA)

Current Case Manager: Lennox, Tari A  (RomoTA)

Office: Vancouver HCS/Vancouver/Clark

Assessment Date: 03/08/2022

Reason For Assessment

Mari moved from Illinois to move in with her daughter.  She is requesting in-
home care with her daughter as her contracted IP.  Her friend and room-mate
Dolly is willing to help out at night after she gets home from work.

Was client the primary source of information? Yes

Wolf, Nancy

Other sources of information:

My Goals and Plans
What's important to me:

To help my daughter.
Family
Spend more time with my friend.

Topics of Interest
RecreationalCategory:

Subcategory: Increase participation in activities
Related to:Interested in Bingo

General Strength(s) and Preference(s)
Strengths:
Client is motivated, Recognizes need to dial 911, Doesn't need assistance at night, Client is
weight bearing, Able to exit in emergency, Client is cooperative with caregiver, Will ask for
assistance, Able to dial 911, Client participates in tasks with cueing, Client participates in
tasks with some assistance

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
1Page:



Assessment Details
Current Significant Change

Collateral Contacts
Name:CASA Ministries

Relationship:Not related

Role:
Facility staff

Name:Hadalamb, Mari

Relationship:Self

Name:SW Hospice

Relationship:Not related

Role:
Home Health Provider

Name:Party, Dolly

Relationship:Friend

Role:
Durable Power of Atty/Healthcare, Durable Power of Atty/Financial

Phone:
(360)525-6454

Preferences:
Prefers to try tasks before assistance is offered, Prefers to Self-direct care, Client expresses
preferences, Client prefers to take part in tasks, Client prefers to make own decisions

Safety

In-home evacuation plan: Client can evacuate independently

Mari reports that she fell 3 times in the Fall because of a new puppy. She was able to crawl to
furniture to help herself up.
She was sad that she had to give him away to move here.

Communication

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
2Page:

280

املوارد دليل  الثالثة  	  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

281

(360)555-6454

خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية )تفاصيل التقييم(  
)2 من 19(



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

282

Assessment Details
Current Significant Change

Telephone Use

How telephone calls are made or received (with assistive devices such as large numbers on
telephone, amplification as needed)

Caregiver Instructions:
Provide assistance at client's request

Vision

Ability to See: Impaired
Limitations:

None of these

Speech/Hearing

Client’s ability to make themselves understood by those closest to them, using
any means of communication:

Usually Understood

Modes of expression:
Speech

Client’s level of understanding of others, using any means of communication:
Usually Understood

Hearing:Minimal difficulty in noisy setting

Equipment:

Type Status Supplier

Hearing aid left Has, uses

Hearing aid right Has, uses

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
3Page:
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Assessment Details
Current Significant Change

Equipment:

Type Status Supplier

Glasses Has, uses

Mental/Physical Health
Diagnosis

1. RESTLESS LEGS SYNDROME

2. Hypertension

3. Osteoporosis

4. HYPERLIPIDEMIA NEC/NOS

High Cholesterol

5. VITAMIN D DEFICIENCY NOS
Health Indicators:

History of recurrent infections, Fatigue

Is client comatose? No

Medications

The list of medications was obtained from medical record/client/caregiver on
the date of this assessment. Do not use this list as the basis for assistance
with or administration of medications.

1. BONIVA TABLET

2. Calcium Tablet Chews

3. CARBIDOPA LEVODOPA TABLETS

4. LISINOPRIL

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية )تفاصيل التقييم(  
)4 من 19(



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

284

Assessment Details
Current Significant Change

5. MIRALAX POWDER FOR SOLUTION

6. NAPROXEN

7. SIMVASTATIN

8. VITAMIN D CAPSULES

What are the routes?
Oral

At most, how many times per day does the client take medications? 3

Medication Management

Self Administration: Assistance required
Frequency of need: Daily, Partially met, 1/4-1/2 of the time

Client Limitations:
Complex regimen, Cannot open containers, Poor coordination, Forgets to take
medications, Unaware of dosages

Caregiver Instructions:
Document medication taken, Inform client of each medication given, Place medication
in client's hand, Re-order medications, Report adverse reactions

Provider

Party, Dolly

WOLF NANCY L

Pain

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Pain Site:

Pain Site Score

Joint pain 3

Frequency with which client complains or shows evidence of pain:

Pain less than daily

Pain Management: Treated, full control

Fatigue

Impact:

Health Indicators
Height: 5 feet

Body Mass Index: 24.40972 Normal

Weight loss: 5% or more in last 30 days; or 10% in last 180 days: No

Weight: 125 pounds

Weight gain: 5% or more in last 30 days; or 10% in last 180 days: No
In general, how would you rate your health?: Good
Date of last doctor visit: 01/2022
Doctor name: Riggs, Paul

Allergy

Any severe or life threatening allergies: No

Client states she was hospitalized early 2021 when she had a stroke.  She then contracted
COVID at the hospital.

Medical Additional Details

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Treatments/Programs/Therapies

Self Directed Care:  Individuals who have a functional impairment may direct their
Individual Provider to perform a health related task that they would normally be able to
perform themselves if they did not have a functional impairment that prevents them from
doing so.

Nurse Delegation:  In private homes, Adult Family Homes, and in Assisted Living Facilities
a Registered Nurse may delegate specific health related tasks to a qualified provider. The
tasks are performed as instructed and supervised by the delegating nurse.

Type: Programs

Providers:

Provider Frequency

Other Monthly

Name: Wellness education

Type: Rehab/Restorative Care

Providers:

Provider Frequency

Client QD (once daily)

Client needs to continue her ROM to continue her strength after her stroke.

Name: Range of Motion (active)

Sleep

General comments
Mari reports that she was a seamstress for over 30 years.  She lived in Illinois and was married with 2
children.  1 has passed.  She is happy to be spending time with her daughter.

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Is provider generally able to get 5 hours of sleep out of an 8 hour period?

Yes

Care planning for sleep:

Stays up late, Sleeps in, Naps, Wakens to toilet all/most nights

Mari likes her room cold and her electric blanket or extra blankets on the bed.
The blinds must be pulled.  She likes her door closed.

Is client satisfied with sleep quality? Yes

Memory

Is there evidence of short term memory loss? Short term memory is OK

Give simple, one step directions, Simplify environment, Give gentle verbal reminders

Is there evidence of long term memory loss? Long term memory problem

Is individual oriented to person? Yes

Caregiver Instruction(s):

Cognitive Performance

How the client made decisions related to tasks of daily living in the last 7
days:

Difficulty in new situations - The client had an organized daily routine, made
decisions related to ADLs in familiar situations, but experienced some difficulty in
decision making when faced with new tasks or situations.

Decisions

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Behavior

Current Behaviors (occurred in the last 7 days):

Behavior description:

Frequency: Daily

Non-health related repetitive anxious complaints/questions

Alterability: Easily altered

Name:

Ever since she had her stroke she believes that she is having another one when her leg is
tired and/or giving out.

Personalized interventions:
Remind Mari that this is normal.  Remind her to be off of her feet and put her feet up often.
Offer tea.

Past Behaviors (did not occur in the last 7 days):

Last occurred: 02/2018

Left home and gotten lostName:

Personalized interventions:
Mari will need to be Supervised when outside and during shopping trips

Is there a current intervention? Addressed with current interventions

Last occurred: 10/2017

Hiding itemsName:

Is there a current intervention? No interventions in place

Depression

She misses "home"

ADL

General weakness, Left sided weakness, Partial weight bearing, Unsteady gait

The following are the clients functional limitations as they impact ADL
functioning:

Independence and Improvement

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Universal Precautions

The formal and informal caregiver will use latex/plastic gloves when in contact with any
secretions to prevent spread of infection.  Thorough hand washing with soap will be done before
and after gloving.  Gloves will be put on and discarded at the end of each task.  If the primary
care provider orders these gloves they can be paid for through the medical coupon.

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Physically assist with uneven surfaces and stairs, Physically assist with walking, Make sure
client wears shoes/slippers, Encourage to walk daily

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Limited assistance, One person physical assist

Walk in Room, Hallway, and Rest of Immediate Living Environment

Equipment:
Type Status Supplier
Walker w/seat Has, uses

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

The Dr prefers that she uses her walker in the house.  Physically assist her by guiding her back
to her walker and remind her.

Number of days per week the client usually went out of their residence:

Daily

Overall self-sufficiency has changed significantly as compared to status of 90
days ago: No Change

Potential for improved function in ADL's and/or IADL's:

Client : can be more independent

Do tasks need to be broken down into individual steps to be accomplished (task
segmentation)? No

Does client adjust easily to change in routine? Yes

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Limited assistance, One person physical assist

How the individual moves to and returns from areas outside of their immediate living
environment

Locomotion in Room and Immediate Living Environment

Equipment:
Type Status Supplier
Walker w/seat Has, uses

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Locomotion outside of Immediate Living Environment to Include Outdoors

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Physically assist with mobility, Keep client within sight

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Limited assistance, One person physical assist

How the individual moves to and returns from areas outside of their immediate living environment

Equipment:
Type Status Supplier
Walker w/seat Has, uses

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

She prefers to hold onto someone when walking outside, carts in the stores and use her walker if she
has to.

Bed Mobility

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Caregiver Instructions:
Provide assistance at client's request

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Independent, No setup or physical help

How individual moves to and from lying position, turns side to side, and positions body while in
bed

Transfers

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Physically assist completing transfers, Transfer slowly

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Extensive assistance, One person physical assist

How client moves between surfaces, to/from bed, chair, wheelchair, standing position, (exclude
to/from bath/toilet)

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Supervision, Setup help only

How individual eats and drinks (regardless of skill).  Includes intake of nourishment by other
means (e.g., tube feeding, total parenteral nutrition)

Eating

Falls

Consequence(s):
Injury

How many times has client fallen within last 6 months? : 3

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Cue to complete eating tasks, Bring food to client, Cut food into small pieces

Equipment:
Type Status Supplier
Partials Has, uses

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Status and Assistance Available:
Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Provide assistance at client's request, Empty/clean bedpan/urinal/commode, Put commode
near bed at night

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Independent, Setup help only

How individual uses the toilet room (or commode, bed pan, urinal); transfers on/off toilet,
cleanses, changes incontinence pads, manages ostomy or catheter, adjusts clothes

Toilet Use

Equipment:
Type Status Supplier
Commode Has, uses

Mattress cover Has, uses

Briefs/pads Has, uses

Raised toilet seat Has, uses

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Mari is adamant that she wants to be alone in the bathroom.

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 3/16/2022 6:07 PM
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Assessment Details
Current Significant Change

Continence Issues
Bladder control (last 14 days):
Bowel control (last 14 days):

Bowel Pattern (last 14 days):

Appliances & Programs (last 14 days):

Individual management (last 14 days):

Frequently incontinent

Usually continent

Regular

Any scheduled toileting plan, Pads/briefs

Uses independently

Status and Assistance Available:
Partially met, Over 3/4 but not all of the time

Caregiver Instructions:
Physically assist with dressing tasks

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Limited assistance, One person physical assist

How individual puts on, fastens, and takes off all items of street clothing, including
donning/removing prosthesis

Dressing

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Her friend helps her dress in the morning and at night.

Status and Assistance Available:
Met

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Supervision, Setup help only

How individual maintains personal hygiene, including combing hair, brushing teeth, shaving,
applying makeup, washing/drying face, hands, and perineum

Personal Hygiene

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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Assessment Details
Current Significant Change

Caregiver Instructions:
Cue client to complete personal hygiene tasks, Provide assistance at client's request

Provider:
Party, Dolly

Status and Assistance Available:
Unmet

Caregiver Instructions:
Standby while client bathes, Transfer in/out of tub/shower

Self Performance and Support Provided in the last 7 days:
Physical help/transfer only, One person physical assist

How individual takes full-body shower, sponge bath, and transfer in/out of Tub/Shower

Bathing

Equipment:
Type Status Supplier
Shower chair Has, uses

Grab bars Has, uses

Non-slip tub mat or surface Has, uses

Provider:
WOLF NANCY L

Foot Care

Toenail Trimming

Foot Care Needs:
Foot Care Status
Orthotics Received

Toenail trimming Needs

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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املوارد دليل  الثالثة  	  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

Assessment Details
Current Significant Change

Skin Care

Pressure injuries:
Skin intact over all pressure points

Number of current pressure injuries: 0

Client had skin injury that was resolved or cured in the last year: No

Skin Care (Other than feet):
Skin Care Status
Application ointments/lotions Need met

Diabetes, poor circulation to the feet, and/or blood thinning medication require trimming of
nails and callouses to be self-directed or done by a family member or health care professional,
unless trimming of nails is only done by filing.

Who will assist with toenail trimming?

Will any assistance be provided with toenail trimming? Yes

Formal

IADL

Meal Preparation

How meals are prepared (e.g., planning meals, cooking, assembling ingredients, setting out food
and utensils)
Client Needs:

Assistance, Partially met, 1/4-1/2 of the time
Caregiver Instructions:

Prepare breakfast, Prepare dinner, Prepare lunch, Ask for client's choices, Work out a menu
with client

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Nutritional/Oral
Nutrional Problems:

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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Assessment Details
Current Significant Change

Nutritional Approaches:

Diet Adhere To

Low sodium No

Complains about taste of food, Leaves 1/4 or more on plate

Oral hygiene and dental problems:

None of these

Ordinary Housework
How ordinary work around the house is performed (e.g., doing dishes, dusting, making bed,
tidying up, laundry)
Client Needs:
Assistance, Partially met, 1/4-1/2 of the time

Caregiver Instructions:
Provide assistance at client's request, Clean kitchen after each meal, Vacuum/mop/sweep/dust
regularly

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Essential Shopping

How shopping is performed for food and household items (e.g., selecting items, managing
money). Limited to brief, occasional trips in the local area to shop for food, medical necessities,
and household items required specifically for the health and maintenance of the client

Client Needs:
Assistance, Met

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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Assessment Details
Current Significant Change

Caregiver Instructions:
Assist to complete essential shopping task, Pick up medications

Provider:
Party, Dolly

Wood Supply
How client gets wood for heat (this must be only source of heat)

Is wood the only source of heat? No

Transportation

How client travels by vehicle for medical needs (e.g., gets to places beyond walking distance).
Includes accompanying or transporting client to physician's office or clinic in the local area to
obtain a diagnosis or treatment

Client Needs:
Assistance, Partially met, Less than 1/4 of the time

Caregiver Instructions:
Drive client to appointments, Accompany client to appointment

Provider:
Party, Dolly

WOLF NANCY L

Provider Information
Provider Information
The following schedule(s), if identified, are based on the consumer's preference at the time of
the assessment.

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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Assessment Details
Current Significant Change

Day Time of Day

Client's Preferred Schedule:

Weekdays Afternoon

Informal Providers:
Provider: Phone:
Assigned Tasks:

Dressing, Eating, Essential Shopping, Housework, Locomotion In Room, Locomotion
Outside Room, Meal Preparation, Med. Mgmt., Personal Hygiene, Toilet Use, Transfers,
Transportation, Walk In Room

Party, Dolly (360) 525-6454

Provider:
Assigned Tasks:

Application ointments/lotions, Range of Motion (active)

Hadalamb, Mari

Formal Providers:
Provider:
Assigned Tasks:

Wellness education

Smart Source of California LLC

Provider: Phone:
Assigned Tasks:

Bathing, Dressing, Eating, Housework, Locomotion In Room, Locomotion Outside Room,
Meal Preparation, Med. Mgmt., Toenail trimming, Toilet Use, Transfers, Transportation,
Walk In Room

WOLF NANCY L (360) 574-8283

Definitions
ADL Self-Performance Code Definitions
Based on the last 7 Days (after set up has occurred)...

Independent:
No help or oversight OR help/oversight only 1 or 2 times.

Supervision:

Hadalamb, MariClient Name:
Assessment Date: 03/08/2022
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Service Summary
Current Significant Change

Client Information
Client Name: Hadalamb, Mari

Address:
9859 NE 63rd Street, Vancouver, WA, 98662

 Gender: Female  Age: 91
 Primary Spoken Language: English
 Speaks English? Yes  Interpreter Required? No

 Phone: (360) 256-6684  Ext:  Type: Home

Contacts

Substitute Decision Makers:
Name: Party, Dolly
Type:
Phone: (360) 525-6454

Durable Power of Atty/Financial, Durable Power of Atty/Healthcare

Services
Client is functionally eligible for: CFC + COPES
Recommended Living Situation:
Client Chosen/Planned Living Situation:

In Home
Transportation Reimbursement:

B MedClassification: Daily Rate: Monthly Hours: 45N/A

You are eligible to receive up to 100 miles per month from your individual provider (IP) to
meet your identified transportation needs. Mileage reimbursement is based upon use of the
paid IP’s personal vehicle and actual miles driven, not to exceed the 100 mile limit. The
miles may be split between one or more qualified individual providers. Mileage
reimbursement may be used for essential shopping and/or medical transportation not met by
a Medicaid Brokered transportation resource.

Hadalamb, Mari Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 03/16/2022 06:06 PM
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Service Summary
Current Significant Change

Provider Information
The following schedule(s), if identified, are based on the consumer's
 preference at the time of the assessment.
Client's Preferred Schedule:
Day Time of day
Weekdays Afternoon

Informal Providers:
Provider:
Assigned Tasks:

Dressing, Eating, Essential Shopping, Housework, Locomotion In Room, Locomotion
Outside Room, Meal Preparation, Med. Mgmt., Personal Hygiene, Toilet Use,
Transfers, Transportation, Walk In Room

 Phone: (360) 525-6454Party, Dolly

Provider:
Assigned Tasks:

Application ointments/lotions, Range of Motion (active)

 Phone:Hadalamb, Mari

Formal Providers:
Provider:
Assigned Tasks:

Wellness education

 Phone:Smart Source of California LLC

Provider:
Assigned Tasks:

Bathing, Dressing, Eating, Housework, Locomotion In Room, Locomotion Outside
Room, Meal Preparation, Med. Mgmt., Toenail trimming, Toilet Use, Transfers,
Transportation, Walk In Room

 Phone: (360) 574-8283WOLF NANCY L

You may use your CFC hours for any combination of personal care, relief
care, and/or skills acquisition training.

Your IP cannot work more hours than their work week limit unless:
    •  DSHS has approved this ahead of time; or
    •  You had an unplanned health or safety need and your IP had to stay
        with you until help arrived.  If this happens, your IP must report the
        emergency to your case manager the next business day or as soon
        as possible.
It is up to your IP to tell you if she or he is also working for another client because
that may change the number of hours your IP can work for you.

Hadalamb, Mari Assessment Date: 03/08/2022

Date Printed: 03/16/2022 06:06 PM
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Service Summary
Current Significant Change

Referrals/Indicators
Nursing Service Indicators
Indicator: Immobility issues affecting plan  Refer ? No

Need being met by caregiver, Prevention plan in place
Reasons not Referred:

The client will need her friend who is the POA to help her with her paperwork.

Necessary Supplemental Accommodation

Worker Information
Lennox, Tari (RomoTA)Assessor:

 Phone: (360) 397-9503
Current Case Manager Name: Lennox, Tari A  RomoTA

 Ext:

1. Determine program eligibility, complete assessments identifying your
    preferences, strengths and needs and reassess annually or as needs change;
2. Assist you to develop a plan of care that documents your choice of
    services and qualified providers;
3. Authorize payment for services identified in your plan of care;
4. Monitor that services are provided according to your plan of care.

Clients have the right to waive case management services other than those
listed in items 1, 2, 3, and 4 above.

The role of the Case Manager is to:

My Goals and Plans

What's important to me:
To help my daughter.
Family
Spend more time with my friend.

Topics of Interest
RecreationalCategory:

Subcategory: Increase participation in activities
Related to:Interested in Bingo

Hadalamb, Mari Assessment Date: 03/08/2022
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Service Summary
Current Significant Change

I am aware of all alternatives available to me and I understand that access
to 24-hour care is available only in residential settings, including community
residential settings. I agree with the above services outlined on this
summary.

Client Signature

•   I understand that participation in all ALTSA/LTC paid services is voluntary and I
have a right to decline or terminate services at any time.

•   I understand that I must notify my case manager if I have a change in my living
situation.

_________________________________________________________________
Client/Representative Signature                                                   Date

By signing this plan, I agree that I have been included in creating it and I
agree to receive the services listed in it. I understand that agreeing to receive
the services in this plan does not waive any hearing rights I have.

_________________________________________________________________
Social Service Specialist/Case Manager Signature                   Date

Social Service Specialist/Case Manager Signature

_________________________________________________________________
Provider Signature Provider Printed Name                  Date

Signature of Provider responsible for implementing the Plan of Care

Hadalamb, Mari Assessment Date: 03/08/2022
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  Negotiated Service Agreement      
      

Client Name: Jonathan “John” Packard     

NEGOTIATED SERVICE AGREEMENT 
Client’s name:  Jonathan (“John”) Packard      Date of birth:  December 24, 1942  
 
Medical History: 
John has high blood pressure, dementia, and had a stroke. 
 
 
 
 
 

Current Medical Status: 
John is stable.  He needs reminders for meals and help 
with everyday tasks. 

 
Dressing 
Indep     Assist    Depend 
�            X           � 
Day time wishes: 
Dressed by 8 AM. 
 
Nighttime wishes: 
In pajamas by 8 PM. 
 

What client prefers to do independently 
 
John can choose his clothes.  He likes to 
wear suspenders with his pants.  He likes 
his clothes to match, and they must be 
ironed and hung up. 

What provider/support person does/When 
 
Put on his socks and shoes, and button is shirts.  
Ensure his shirt is tucked in, and tell him he looks 
“sharp” before he leaves his room.  If his clothes get 
dirty during the day, assist him to change into clean 
ones. 

Personal Hygiene 
Indep     Assist    Depend 
�            X          � 
How often? 
Twice a day 
When? 
Before breakfast and bed 
Time required: 
10 – 15 minutes 
Preferences: 
Do not rush him; he can 
easily get frustrated. 
 

 
John likes to wash his face and hands 
before breakfast and bed.  He brushes 
his teeth at that time too.  He needs 
reminders to comb his hair. 

 
After John gets dressed in the morning, wet a warm 
washcloth and encourage him to wash his hands 
and face.   
 
Put the toothpaste on his toothbrush and encourage 
him to brush his teeth.   
 
Put his brush in his right hand and tell him to comb 
his hair. 
 

املوارد دليل  الثالثة  	  الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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أدوات التواصل

 عندما يكون التواصل اللفظي صعبًا أو مستحيالً، ميكن أن تساعد هذه األدوات مقدم الرعاية والعميل عىل التواصل بشكل أكرث فعالية.  

ستتطلب هذه املامرسة يف البداية وقد ال تكون مجدية مع الجميع. ومع ذلك، فإن أي يشء ميكن أن يدعم التواصل الجيد يستحق املحاولة.

مخطط التواصل
 مخطط التواصل هو مورد يركز عىل الشخص وميكنه مساعدتك يف التواصل مع العميل الذي ترعاه. إذ ميكنه أن مينحهم صوتًا يف رعايتهم 

ويساعدهم عىل التحكم يف كيفية دعمهم. كام أنه يساعدك عىل التعرف عليهم وتعلم كيفية دعمهم، حتى يف األوقات الصعبة.

 يخربنا مخطط التواصل مبا قد يتواصل به الشخص مع سلوكه. كام يخرب اآلخرين كيف ميكنهم االستجابة لهذا السلوك. أخريًا يوثق أمناط 

تواصل واحتياجات الشخص، والتي قد تكون مفيدة لألفراد اآلخرين الذين يقدمون الدعم.

أفعل هذا… 

أهز رأيس

أهز رأيس

يف هذا املوقف …

آخذ حامًما/استحم

وقت الوجبة

غالًبا ما تعني ...

أريد ان أخرج.

ال أريد أن آكل ذلك.

وأريدك أن ...

ساعدين يف الخروج

أعطني شيًئا آخر

عمل مخطط تواصل

مخطط التواصل هو جدول من أربعة أعمدة وأي عدد من الصفوف:

أكمل املخطط باتباع الخطوات األربع التالية:

ابدأ بالعمود األول.   ِصف السلوك أو اإلجراء الذي سرياه مقدم الرعاية أو يشعر به أو يسمعه.  .1

بعد ذلك، أكمل العمود الثاين.   ميكن أن يكون للسلوك معاين مختلفة يف املواقف املختلفة.  .2

3.  يف العمود الثالث، ِصف ما تعتقد أنه يعنيه اإلجراء عادًة.  تذكر أن األشخاص ال يترصفون دامئًا بنفس الطريقة يف كل مرة.

يف العمود الرابع، ارشح كيف يجب أن يستجيب مقدمو الرعاية أو غريهم للسلوك.   ارشح أيًضا ما ال يجب عليهم فعله أو قوله رًدا عىل ذلك.  .4

ميكن أن يساعدك مخطط التواصل واآلخرين عىل فهم ما يحاول العميل قوله أو ما يحتاجه ومع ذلك فهي مجرد أداة واحدة وال يجب االعتامد عليها 

بالكامل يُستحسن عادًة تأكيد ما يحتاجه الشخص قبل الرد ارجع دامئًا إىل خطة خدمات العميل و إذا أنشأت مخطط تواصل مع عميلك، فشاركه مع 

مرشفك  إذ ميكنهم إضافته إىل خطة خدمات العميل.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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البطاقات املصورة
 ميكن أن تكون البطاقات املصورة مفيدة جًدا لألشخاص الذين يعيشون يف ظروف تؤثر عىل التواصل. إذ ميكن للعميل ومقدم الرعاية استخدامها من 

أجل التواصل بشأن األنشطة والخيارات واالحتياجات واملشاعر واملزيد. كام ميكنهم التعبري عن إجابات بسيطة من كلمة واحدة أو جمل وأفكار كاملة.

 عىل سبيل املثال، بدالً من طرح السؤال "ماذا تريد لتناول طعام الغداء؟" ميكن ملقدم الرعاية تقديم صور للعميل لالختيار من بينها.   كمثال آخر، 

ميكن للعميل أن يحمل صورة رسير عندما يريد االستلقاء.  فمن خالل استخدام عدد قليل من البطاقات، ميكن تحسني التواصل بينك وبني عميلك.

هناك العديد من املوارد عرب اإلنرتنت لهذه األنواع من بطاقات التواصل.  يرد بعضها مجانيًا للتنزيل والطباعة، بينام يُنتج ويُباع البعض اآلخر تجاريًا.  

هناك أيًضا إصدارات رقمية ميكن استخدامها عىل هاتف ذيك أو جهاز لوحي. تقدم بعض املنظامت التدريب عىل أنظمة ومنتجات التواصل عرب الصور 

الخاصة بها.  أبلغ مرشفك بأي اسرتاتيجيات تواصل تستخدمها حتى يتمكن من تحديث خطة الخدمات.

إقامة عالقة عمل كمقدم رعاية عائيل مدفوع األجر

 عندما يكون العميل فرًدا من العائلة أو صديًقا، فهناك تحديات مختلفة يف إقامة عالقة عمل فعالة.  هناك سنوات من تاريخ العائلة املايض وأدوار 

متغرية لألرسة وأفراد آخرين من العائلة يشاركون يف آرائهم واحتياجاتهم.

 إذا كنت مقدم رعاية أرسية مدفوع األجر، فإن مدير حالة أو األخصايئ االجتامعي بقسم الخدمات االجتامعية والصحية لديه خربة يف العمل 

مع عائالت مثل أرستك يف هذه الحالة.  إنها مورد جيد وميكن أن تقدم لك بعض االقرتاحات والنصائح املمتازة حول كيفية إنجاح األمور.

تحديد القواعد األساسية

 ضع القواعد األساسية قبل أن ترشع يف عالقة العمل الجديدة هذه.   ضع يف اعتبارك هذه األسئلة عند وضع القواعد األساسية التي ميكنك 

أنت وأفراد عائلتك املوافقة عليها:

كيف ميكنك أن تسهل عىل أفراد عائلتك إخبارك كيف يريدون إنجاز األمور؟  •

هل هناك طرق قد يرغب أحد أفراد عائلتك يف أن يُعامل بها بشكل مختلف عندما “تعمل”؟  هل هناك أشياء يجب أن تفعلها بشكل   • 
مختلف خالل تلك األوقات؟

ما األشياء التي ميكنك القيام بها ملساعدة أفراد عائلتك عىل الشعور واالستقالل قدر اإلمكان؟  •

كيف ستتعامل مع املشاعر املؤملة أو سوء الفهم أو التعامل مع األشياء عندما يكون كالكام منزعًجا؟  •

هل هناك أي مهام رعاية شخصية قد تجعل أحد أفراد أرستك يشعر بالخجل أو القلق؟  إذا كان األمر كذلك، فام هي بعض األشياء التي   • 
ميكنك القيام بها ملساعدة أفراد عائلتك عىل الشعور براحة أكرب؟

كيف ستحل املشكالت التي تواجه أفراد األرسة اآلخرين؟  •

ماذا ستفعل للحفاظ عىل استقالليتك وكرامتك واحرتامك؟  •
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اعرض ساعات عملك الوظيفية

 ابحث عن طرق لجعل ساعات العمل مختلفة عن وقت األرسة العادي.  الجزء الصعب من هذا األمر بالنسبة ملعظم العائالت هو من الشخص 

الذي يقرر ما هو األفضل للشخص الذي يحتاج إىل الرعاية.

خالل ساعات العمل املحددة لك، يجب أن تكون هذه الحدود واضحة جًدا.  حيث يعترب فرد عائلتك هو صاحب العمل الخاص بك خالل ساعات العمل. 

وتحدد اختيارات وتفضيالت أفراد عائلتك كيفية عمل األشياء.

ضع لنفسك روتيًنا ثابًتا وحافظ عليه

 حافظ عىل الجدول الزمني وساعات العمل كام تفعل مع أي وظيفة أخرى.  يساعد وجود روتني محدد أيًضا أفراد األرسة اآلخرين 

عىل معرفة متى “تعمل”.

استفد من خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية

 خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية هي أداة ستساعدك يف تحديد املهام التي يجب القيام بها.   استخدم خطة الرعاية 

 الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية كنقطة انطالق ملناقشة ما يجب القيام به.  بهذه الطريقة يتم تغطية األشياء بالكامل ولن توجد مفاجآت.   

تذكر إبالغ مدير الحالة إذا كانت هذه الخطة بحاجة إىل تحديث.

قم بتقييم قدرتك عىل االستمرار يف تقديم الرعاية

 يعد االعتناء بنفسك أمرًا رضوريًا لرفاهيتك وقدرتك عىل االستمرار يف تقديم رعاية جيدة ألفراد عائلتك 

)انظر الوحدة الثانية عرش يف الصفحة 254 للحصول عىل مزيد من النصائح حول الرعاية الذاتية.(

برنامج دعم مقدمي الرعاية األرسية
 يقدم برنامج دعم مقدمي الرعاية األرسية الدعم وأساليب االسرتخاء والتدريب و/أو املشورة ملقدمي الرعاية األرسية بدون أجر.  اتصل مبكتب 

 معلومات ومساعدات كبار السن املحيل ملعرفة املزيد حول املساعدة التي قد تكون متاحة.  ملعرفة املزيد، انتقل إىل موقع إدارة دعم الشيخوخة 

 والدعم طويل األمد اإللكرتوين:  dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/agencies-help#FCSP. للعثور 

 عىل املكتب املحيل، ابحث عن خدمات كبار السن يف الصفحات الصفراء من دليل هاتفك وابحث عن معلومات ومساعدات كبار السن أو انتقل 

إىل dshs.wa.gov/ALTSA/resources للبحث حسب املقاطعة للعثور عىل “وكاالت املنطقة التي تعمل يف دعم الشيخوخة يف بلدك مجتمعك”.
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الحفاظ عىل عالقات مهنية إيجابية
الثقة جزء هام من بناء عالقات عمل فعالة وإيجابية والحفاظ عليها.  يجب أن يشعر زمالئك يف العمل و / أو مرشفك مبا ييل:

أنهم ميكنهم تصديق ما تقوله؛  •

أنك سوف تترصف مبسؤولية؛ و  •

أنك سوف تحرتم االلتزامات التي تتعهد بها.  •

نصائح للحفاظ عىل عالقات مهنية إيجابية

كن واضًحا بشأن واجبات وظيفتك والتزم بتنفيذها.  .1

كن رصيًحا وال توافق عىل القيام بأشياء إذا مل تكن تخطط ملتابعتها.  •

ال توافق عىل القيام بيشء ما إذا كنت ال تعرف كيفية القيام به؛ اطلب أن تتعلم الطريقة الصحيحة.  •

قم بتأكيد املواعيد النهائية واملعايري التي من املتوقع أن تفي بها.  .2

تعرف عىل كيفية معرفة أي تغيريات يف املهام واملهام املعينة.  •

الوفاء باملواعيد النهائية للعمل وإطالع مرشفك وزمالئك يف العمل عىل اإلنجازات واملشكالت.  •

كلام كان ذلك ممكًنا، وافق عىل التشاور مع زمالء العمل قبل اتخاذ قرار بشأن أي مشكلة تؤثر عليهم.  •

ندما ال توافق عىل يشء ما، ال تلتزم الصمت حيال األمر.  ارشح أسبابك وحلولك بشكل واضح وبناء.  •

راجع بانتظام ما تفعله من حيث الكفاءة والفعالية وحدد الطرق التي ميكن من خاللها تحسني األشياء.  •

كن مبادًرا، وشارك باآلراء السليمة، وعندما تكون مرتبًكا اطرح األسئلة.  •

ناقش وتعامل مع املشاكل عند ظهورها.  •

عامل اآلخرين بلطف واحرتام وقدر مساهامتهم.  .3

ابدأ بأوجه التشابه، وليس االختالفات، بني األفراد عند بناء العالقات.  •

االختالفات يف القيم - ال تتوقع أن يكون الجميع مثلك.  •

قيّم الفريق.  •

العمل مع اآلخرين بطريقة تشجع عىل االنفتاح والصدق.  •

تقبل الحلول الوسط.  •

تجنب أن تكون دفاعيًا.  •

اعرف ما هو رسي وال يجب مناقشته.  •



312313

التواصل مهنيا مع مرشفك / صاحب العمل
تأكد من أن أهدافك ودورك وإجراءات ومامرسات العمل املقبولة محددة جيًدا ومتفق عليها بينكام.  •

أنشأ خط اتصال جيد. وكن عىل استعداد ملشاركة ما تعرفه وإلبقاء مرشفك عىل اطالع باملستوى الذي يناسب أسلوب عمله.  •

الحفاظ عىل الصدق واالعتامدية من خالل احرتام االلتزامات واملواعيد النهائية.  •

كن عضو يف الفريق. قدم معلومات إيجابية إىل مرشفك حول زمالء العمل أو األعامل التي أُجريت بشكل جيد وليس دامئًا الشكاوى والصعوبات.  •

افهم من هو مرشفك وما الذي يتوقعه. انظر إىل القضايا من وجهة نظرهم - وليس فقط من وجهة نظرك.  •

تحدث عن املخاوف قبل أن تتحول إىل مشاكل.  •

ال تتحدث سلبًا عن مرشفك أو زمالئك يف العمل أو العمالء لآلخرين.  •

عندما تكون هناك مشكلة
حدد وقتًا للتحدث مع مرشفك وجًها لوجه.  •

اذكر املشكلة بوضوح وتأثريها دون أن تكون دفاعيًا أو عدوانيًا.  •

كن واضحا بشأن ما تريده أو تحتاجه.  •

إذا كنت قد ارتكبت خطأ، تحمل مسؤوليته.  •

اطلب من مرشفك الحصول عىل تعليقات، ثم استخدم التعليقات التخاذ اإلجراءات الالزمة.  •

تعاون مع مرشفك للخروج باسرتاتيجيات أو حلول لحل املشكلة.  •

إذا كانت لديك مشكلة مع شخص معني، فتحدث معهم أوالً ملعرفة ما إذا كان ميكنك حلها.  •

إذا كنت منزعًجا أو عاطفيًا.   ابحث عن طريقة لالسرتخاء أو تهدئة نفسك قبل التحدث مع رئيسك يف العمل.  •

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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قوائم التحقق من أجل السالمة
تساعد عادات السالمة الجيدة يف منع وقوع الحوادث يف املنزل أو املنشأة وتزيد من إحساس العميل باألمن والسالمة الجسدية.  وأبلغ عن أي مخاوف 

لديك إىل الشخص املناسب يف مكان رعايتك.

احتفظ باألسالك واملناشف واألوراق وما إىل ذلك بعيًدا عن املوقد.

اقلب مقابض األواين إىل الداخل.

افصل السكاكني واألدوات الحادة عن األواين األخرى.

 احفظ األدوية واملنظفات املنزلية بعيًدا عن الطعام.  

)يكون ألماكن الرعاية يف مرافق الرعاية الدامئة ومنازل العائالت للبالغني متطلبات تخزين محددة(

ال تستخدم األجهزة الكهربائية التي تحتاج إىل إصالح.

امسح االنسكابات عىل الفور.

املطبخ

 سيشمل الحامم اآلمن مقعًدا لالستحامم وقضبان تشبث )حامالت الصابون وقضبان املناشف ليست قضبان إمساك( 

ودش يدوي.  إذا كانت قضبان التشبث مفقودة أو تالفة، فتحدث مع الشخص )األشخاص( املختصني بذلك يف مكان رعايتك.

 تحقق من درجة حرارة املاء للتأكد من أنه ليس شديد السخونة.  اضبط سخان املاء عىل درجة حرارة ملنع الحروق 

 العرضية.  مالحظة:  120 درجة فهرنهايت هي درجة حرارة املاء الساخن القصوى املسموح بها يف مرافق الرعاية 

الدامئة ومنازل العائالت للبالغني.

تحقق من سجادة الحامم.  هل هي نظيفة وسليمة؟  ميكن غسل سجاد الحامم كل شهرين إىل ثالثة أشهر يف املاء الساخن 

باستخدام مادة التبييض لتقليل العفن.  تعمل حصائر الحامم امللونة بشكل أفضل مع األشخاص الذين يعانون من ضعف 

الرؤية أو الخرف.

 حافظ عىل األرضية نظيفة وجافة.   وتحقق من وجود املاء يف قاعدة حوض االستحامم أو الدش وحافظ عىل فتحة 

الترصيف خاليًا من السدادات.   حيث ميكن أن تتسبب املياه الراكدة يف االنزالق.

احتفظ باألجهزة الكهربائية بعيًدا عن املاء وافصلها عن التيار الكهربايئ عند عدم استخدامها.

 تأكد من تسمية األدوية واملواد السامة / الضارة بوضوح.  وقم بتخزين األدوية وفًقا لقسم األدوية يف خطة الرعاية. 

 إذا كان مستقالً، ضع األدوية حيث ميكن للعميل الوصول إليها بسهولة. اقفل درج األدوية إذا لزم األمر للسالمة.  

تذكر االحتفاظ بجميع األدوية بعيًدا عن متناول األطفال.

الحامم )تحدث معظم الحوادث يف الحامم.  انتبه بشكل خاص لجعل الحامم منطقة آمنة(.
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يجب أن يتحرك الزجاج أو أبواب الخزانة بسهولة ويبقى عىل املسارات.

تأكد من سهولة رؤية األبواب الزجاجية لتقليل مخاطر االصطدام بها.  وضع امللصقات عىل مستوى العني فكرة جيدة.

احتفظ بأبواب الخزانة مغلقة ملنع اصطدام األفراد بها.

يجب فتح باب الخزانة بسهولة من الخارج أو من الداخل.

األبواب والخزائن والكابينات

 افحص األسالك الكهربائية بحثًا عن التآكل، واملقابس أو األطراف السائبة،  ومقابس األرض املفقودة.  

ال تستخدم أي جهاز حتى يتم إصالح السلك البايل.

أمسك القابس عند فصل املعدات الكهربائية وليس السلك.

تغطي األوعية البالستيكية الحمراء منافذ الطوارئ التي تعمل مبولدات احتياطية.

ابِق األسالك بعيًدا عن املمرات.

ال تضع األسالك تحت السجاد.

تجنب التحميل الزائد للمنافذ الكهربائية.

تجنب استخدام أسالك التمديد.

السالمة الكهربائية

اترك مساحة الستخدام وتحريك كريس متحرك أو مشاية أو عصا.

احتفظ باألثاث )مثل مساند القدم( يف مكانها املعتاد.

تجنب استخدام الكرايس الدوارة إذا كان العميل غري مستقر أو يعاين من مشاكل يف التوازن.

يجب أن تكون مقاعد الكريس عىل ارتفاع من 18 إىل 20 بوصة من األرضية.  هذا االرتفاع يسمح بنقل أسهل.

يجب أن يكون ارتفاع الطاوالت 30 بوصة عىل األقل للسامح للعمالء عىل الكرايس املتحركة بالجلوس عىل الطاولة.

يجب أن يكون كل األثاث متيًنا.

األثاث
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قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

316316

حافظ عىل هذه املناطق خالية من األشياء التي ميكن أن تسد املمرات أو تشكل خطر تعرث.

 يعترب الدرابزين عىل جانبي الدرج والسالمل مفيد )وهو مطلوب يف مرافق الرعاية الدامئة، واملنازل العائلية للبالغني، 

ومرافق الخدمات املحّسنة(.

قم بتأمني جميع أغطية األرضيات )السجادات الصغرية(.

يجب إصالح األجزاء البالية والتالفة يف السجاد.

للحصول عىل رؤية أفضل، يجب أن تكون حواف الدرجات بلون مغاير.  قد يكون من املفيد تحديد الخطوات العلوية 

والسفلية بلون مختلف.

يجب أن تكون السالمل واملمرات مضاءة جيًدا.

املدخل واملمرات والسالمل

ال تخلط محاليل التنظيف.  قد يتشكل غاز سام.

ال تستخدم املنتجات املجهولة.  وتخلص منها بشكل سليم.

احتفظ مبنتجات التنظيف بعيًدا عن املنتجات الغذائية.

مناطق التخزين

يجب أال تكون األرضيات زلقة.

يجب أن تحتوي مداخل كل غرفة عىل مفتاح إضاءة أو مصابيح ميكن الوصول إليها وإضاءتها بسهولة.

تُخزّن العنارص التي تُستخدم يوميًا يف متناول اليد.

تُفتح األبواب بسهولة.

يجب أن تكون اإلضاءة الخارجية والداخلية جيدة.

يجب أن تكون املمرات الخارجية خالية من مخاطر التعرث مثل أثاث الحدائق والخراطيم واألشياء األخرى.

ميكن الوصول إىل الهواتف بسهولة وأن تكون أسالك الهاتف بعيدة عن املمرات.

يسهل الوصول إىل املصابيح وإضاءتها.

تأكد من أن السلم النقال املتدرج أو املقعد املتدرج متني، وأن سطح التدرج ليس زلًقا.

يف جميع أنحاء املنزل
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 سالمة املنزل للعمالء الذين 

يعانون من إعاقة معرفية

قد ال يفهم العميل الذي يعاين من ضعف إدرايك الخطر أو املواقف 

الخطرة أو أن يكون لديه فقط فهم محدود.  وهذه اإلرشادات خاصة 

بالعمالء الذين يعيشون يف منازلهم.   أم بالنسبة ألماكن الرعاية األخرى، 

تحقق من مرشفك ومن السياسات / اإلجراءات الخاصة بالحفاظ عىل 

سالمة العمالء ضعاف اإلدراك.  واعتامًدا عىل مستوى ونوع الضعف 

اإلدرايك للعميل، قد تكون هناك حاجة إىل احتياطات أمان إضافية 

لتقليل الخطر ومنع الرضر.  قد تشمل هذه املحظورات ما ييل.

احتفظ بالسموم ومستلزمات التنظيف واألدوية بعيًدا   • 
عن األنظار ومتناول اليد ومغلقة.

استخدم أجهزة تحذير صامتة يف املخارج تتيح للموظفني معرفة   •
ما إذا كان شخص ما قد غادر عرب جهاز النداء أو جهاز مشابه.  

فقد تسبب اإلنذارات الصوتية خوفًا أو فزع العمالء ويجب عدم 

استخدامها.  قبل تثبيت أي يشء من هذا القبيل، يجب عليك 

.)RCS( استشارة مدير الحالة أو متخصص الرعاية املعتمد

راقب العميل الذي يدخن وتأكد من أنه يستخدم بشكل صحيح   •
 أعواد الثقاب / الوالعات ومنفضة السجائر وأنه يقوم بإطفاء 

أي سجائر بأمان.

إذا كان العميل يدخن، فأبلغ مرشفك عىل الفور إذا مل يعد العميل   •
آمًنا عند التدخني )يحرق مالبس أو أصبح غري قادر عىل إشعال 

السيجارة بأمان أو التخلص منها بأمان(.

احتفظ باملعدات الخطرة مثل السكاكني أو األدوات الحادة   • 
 أو األدوات الكهربائية مخزنة بأمان، وإذا استخدمها العميل 

فيجب أن يكون بشكل آمن وخاضع لإلرشاف.

راقب العميل الذي من املحتمل أن يرتك الشعالت تعمل عىل املوقد.  •

احتفظ باألسلحة النارية فارغة وداخل خزانة مغلقة وضع الذخرية   •
يف مكان منفصل.

قم بتغطية املنافذ الكهربائية غري املستخدمة بأغطية األمان.  •

تأكد من وجود مسار واضح للحامم وتركيب إضاءة ليلية.   •

ضع بوابة يف أعىل و / أو أسفل الدرج أو املناطق الخطرة.  •

احتفظ مبفاتيح السيارة يف مكان آمن.  •

قم برتكيب كاشف حركة محمول يف غرفة النوم أو بالقرب   • 
من املخارج )صامت(.

أبِق األضواء الخارجية مطفأة يف الليل.  قم بإزالة أو تغطية املرايا.  •

قم بإزالة جميع األثاث والفوىض غري الرضورية.   •

احتفظ باألشياء التي يكرث استخدامها يف نفس املكان.   •

ضع األشياء التي قد تسبب االرتباك بعيًدا.  •
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مخاطر البيئة

استخدام مواد كيميائية خطرة
بصفتك مقدم رعاية، قد تضطر إىل استخدام أو التعرض للمواد 

الكيميائية الخطرة يف وظيفتك.  ال يجب أن يكون هذا شيئًا فظيًعا.  

 حيث ميكن للمواد الكيميائية الخطرة أن تجعل عملك أسهل. عىل 

 سبيل املثال، ميكن ملذيبات الدهون أن تجعل التنظيف أسهل وميكن 

أن تساعد املطهرات يف وقف انتشار العدوى وإنقاذ األرواح.

 قد تتعامل مع املواد الكيميائية الخطرة أثناء التدبري املنزيل الروتيني 

 أو تنظيف االنسكابات أو إزالة النفايات.  وقد تبدو هذه املنتجات 

 غري ضارة، لكنها مذيبات ميكن أن تلحق الرضر بالبرشة والعينني.  

لذا احرص دامئًا عىل ارتداء الحامية املناسبة، مثل القفازات املنزلية 

ونظارات السالمة واتباع تعليامت وتحذيرات املنتج.

ملصقات التحذير الكيميايئ
 تم تصميم ملصق التحذير لتنبيهك إىل خطورة مادة كيميائية. 

وسوف يظهر:

االسم الكيميايئ للمنتج؛ و  •

أي مكونات خطرة؛ و  •

تحذيرات املخاطر و  •

اسم وعنوان الرشكة   • 
املصنعة للمواد الكيميائية.

 ميكنك معرفة كيفية العمل بأمان مع املواد الكيميائية الخطرة 

من خالل قراءة املعلومات املوجودة عىل ملصقات التحذير واتباع 

سياسات وإجراءات مكان عملك.

 مبوجب القانون، يجب أن يكون لكل حاوية كيميائية ملصق 

 تحذير ُمثبت عليها للمنتج.  اعتد عىل قراءة ملصقات الحاويات 

ألي منتجات تستخدمها.

من املهم أيًضا أن تظل امللصقات مثبتة عىل الحاويات.  استبدل 

 امللصقات التالفة أو غري املكتملة أو املفقودة.  عند وضع مادة 

كيميائية يف حاوية أخرى، تأكد من تسمية الحاوية الجديدة بأنها 

 خطرة.  ال ترتك أبًدا حاوية تحتوي مواد كيميائية خطرة غري مميزة 

أو ُمسامة.    

 هام: ال تخلط املبيض مع األمونيا أو املنظفات املنزلية األخرى 

مثل منظفات الزجاج.  حيث ميكن أن ينتج عن خلط املبيض 

 واألمونيا غازات سامة ميكن أن تؤذيك أو تقتلك أو تقتل 

الشخص الذي تقوم برعايته.
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قامئة مهام التأهب للكوارث الطبيعية

يف املرة القادمة التي تقع فيها كارثة، قد ال يكون لديك متسع من الوقت لالستعداد.  تعلم كيف تحمي نفسك واآلخرين من خالل التخطيط املسبق.  

قامئة املراجعة أدناه سوف تساعدك.  اعرض قامئة املراجعة حيث ميكن للجميع العثور عليها، ويفضل أن يكون ذلك، بالقرب من قوائم مراجعة حاالت 

الطوارئ األخرى.

ملزيد من املعلومات، اتصل بأقرب مكتب للصليب األحمر األمرييك أو بإدارات مكافحة الحرائق / الرشطة املحلية.  قم بإنشاء خطة لحاالت الطوارئ 

الناتجة عن الكوارث الطبيعية:

علق مخططات طرق الهروب يف كل غرفة.  •

ضع أرقام الطوارئ بالقرب من جميع الهواتف.   •

مجموعة أدوات ولوازم الكوارث الطبيعية

املاء )جالون واحد للفرد يف اليوم( إمداد ملدة 3 أيام

أغذية معلبة أو معبأة مسبًقا )تكفي ملدة 3 أيام(

فتاحة علب غري كهربائية

موقد طبخ محمول وقدور ومقايل وأطباق وآنية فضية وأواين

أغذية الحيوانات األليفة )تكفي 3 أيام(

صناديق وبطاقات هوية للحيوانات األليفة

غيار مالبس ومعدات املطر واألحذية املتينة

البطانيات أو أكياس النوم املبطنة

حقيبة إسعاف أولية

األدوية املوصوفة

نظارات إضافية

راديو يعمل بالبطارية

كشافات

بطاريات إضافية

بطاقات االئتامن والنقود

مجموعة إضافية من مفاتيح السيارة ومفاتيح املنزل

قامئة أرقام الهواتف الهامة

أي مواد خاصة للعمالء ذوي اإلعاقة / املسنني

خطة التواصل

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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إجراءات الطوارئ وخطط اإلخالء

إعداد خطة اإلخالء
ارسم مخططًا للطابق يوضح طرق الهروب / أقرب مخرج.   .1

تعيني مخرجني لكل غرفة. قد تحتاج استعامل النافذة كمخرج   .2 
إذا سدت النريان الباب.

أغلق باب غرفة النوم إن أمكن عند النوم.  حيث يساعد   .3 
ذلك عىل كبح الحرارة والدخان.

يف الشقق السكنية، تعرف عىل مكان مخرج الطوارئ يف حاالت   .4
الحريق وكيفية استخدامه للخروج من املبنى.  عد عدد األبواب 

 يف املبنى للوصول إىل املخرج.  ففي حالة نشوب حريق، قد 

ال تتمكن حتى من 

رؤية عالمة خروج 

مضاءة بشكل ساطع 

بسبب الدخان.

ال تستخدم املصاعد   .5 
يف حالة نشوب 

حريق.

تعرف عىل خصائص املبنى، إن وجدت، التي تتأثر بإنذار   .6 
الحريق )عىل سبيل املثال، إغالق األبواب تلقائيًا، وما إىل ذلك(.

يتم عادة اإلخالء يف حاالت الطوارئ بالتنسيق مع خدمات   .7
الطوارئ الطبية.  اتفق عىل موقع ثابت خارج املنزل حيث 

يجتمع الجميع إلحصاء عدد األشخاص. قد يتم تضمني درجة 

املساعدة الالزمة إلخالء العميل يف خطة الرعاية.  تعرف عىل 

كيفية إيصال العميل إىل بر األمان وما هي األجهزة املساعدة 

التي قد تكون مطلوبة. تأكد من عدم عودة أي شخص إىل 

الداخل مبجرد خروجك.

املامرسة - املامرسة - املامرسة.  .8

انرش مخطط الطابق يف املنشأة )حسب ما تقتضيه   .9 
قواعد الرتخيص(، أو منزل العميل.

اإلخالء الطارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة *
لألشخاص ذوي اإلعاقة أربعة خيارات أساسية لإلخالء:

اإلخالء األفقي: االبتعاد عن منطقة الخطر إىل مكان أكرث   .1 
أمانًا يف نفس الطابق من املبنى / املنزل أو استخدام مخارج 

املبنى للوصول إىل خارج الطابق األريض.

إخالء السالمل: باستخدام الدرج للوصول إىل مخارج املستوى   .2
األريض من املبنى / املنزل.

البقاء يف مكانك: ما مل يكن هناك خطر مبارش، ابق يف غرفة   .3
بها نافذة خارجية، وهاتف، وباب صلب أو مقاوم للحريق.  

باستخدام هذا النهج، قد يظل الشخص عىل اتصال بخدمات 

 الطوارئ من خالل التواصل برقم 911 واإلبالغ عن موقعه 

أو موقعها مبارشة.

منطقة امللجأ: الذهاب إىل منطقة بعيدة عن الخطر الواضح   .4 
 مع مساعد اإلخالء.  وسيذهب مساعد اإلخالء بعد ذلك إىل 

نقطة تجمع إخالء املبنى / املنزل وإخطار موظفي الطوارئ 

 مبوقع الشخص ذي اإلعاقة. وسيحدد موظفو الطوارئ ما إذا 

كان املزيد من اإلخالء رضوريًا.

 أما يف حاالت اإلنذارات الكاذبة أو الحريق الذي تم عزله أو احتواءه، 

قد ال يضطر الشخص املعاق إىل اإلخالء.

* تم اقتباس املعلومات من كتيب الصحة والسالمة البيئية بجامعة 

واشنطن.

تعرف عىل خطة اإلخالء لكل عميل املوضحة يف خطة الرعاية الخاصة 

بهم واتبعها.
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 الكرايس املتحركة للمرىض 

ذوي اإلعاقة الحركية 
 يجب عىل األشخاص الذين يستخدمون الكرايس املتحركة البقاء 

 يف مكانهم أو االنتقال إىل منطقة امللجأ مع مساعدهم عند سامع 

صوت اإلنذار.

 يلزم إخالء درج مستخدمي الكرايس املتحركة من خالل محرتفني 

 مدربني. بينام يُسمح بذلك لألشخاص غري املدربني فقط يف حاالت 

الخطر الشديد. فنقل الكرايس املتحركة إىل أسفل الدرج ليس آمًنا أبًدا.

 ذوو اإلعاقة الحركية - 

بدون كرايس متحركة
 قد يتمكن الشخص الذي يعاين من مشاكل يف الحركة وال يزال 

بإمكانه امليش بشكل مستقل من صعود السالمل يف حالة الطوارئ 

مبساعدة بسيطة. لكن يتوجب عليه االنتظار حتى انتهاء االزدحام 

الشديد قبل محاولة صعود الدرج إن أمكن. إذا مل يكن هناك خطر 

مبارش )دخان ميكن اكتشافه أو حريق أو رائحة غري عادية(، فقد يختار 

الشخص ذو اإلعاقة البقاء يف املبنى، باستخدام الخيارات األخرى، لحني 

وصول طاقم الطوارئ وتحديد ما إذا كان اإلخالء رضوريًا.

السالمة من الحرائق والوقاية منها

 فيام ييل احتياطات عامة للسالمة من الحرائق يف منزل الشخص 

 وإذا كنت تعمل يف منشأة سكنية.  فاتبع إجراءات السالمة من 

الحرائق الخاصة بصاحب العمل.

 يجب أن يكون لدى كل منزل ومنشأة أجهزة كشف دخان 

 ومصابيح كهربائية وطفاية حريق )انظر أدناه(.  استبدل 

البطاريات يف جميع أجهزة الكشف عن الدخان كل ستة أشهر.

ضع العنوان الكامل للمنزل أو املنشأة مع رقم الهاتف بالقرب من 

كل هاتف.  يف حاالت الطوارئ، من السهل أن تصاب بالذعر وتنىس 

املعلومات التي عادة ما تتذكرها. يجب طباعة العنوان ورقم الهاتف 

بخط كبري وواضح.

باإلضافة إىل ما ييل:

استبدل املصابيح املحرتقة.  	

احتفظ بجميع األشياء بعيًدا عن السخانات.  	

تجنب استخدام السخانات الهوائية / املدافئ.  	

تأكد من إمكانية الوصول إىل املخارج/املنافذ الخارجية -   	 

ال تسد املخارج.

تعرف عىل جميع املخارج البديلة الستخدامها   	 

يف حالة نشوب حريق.

تأكد من تشغيل أنظمة االتصال، مثل الهواتف وأنك تعرف   	 

كيفية استخدامها.    

تذكر أن الدخان هو أخطر جزء يف الحريق.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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السالمة من الحرائق
ال تقم أبًدا مبا ييل:

وضع املاء عىل الحريق بسبب الشحوم أو السوائل.   	 

حيث سيؤدي املاء إىل انتشار الحريق.

استخدام املاء يف حالة الحريق الكهربايئ.  ميكن أن يسبب   	 

لك صدمة خطرية.

معاودة الدخول إىل مبنى محرتق إلنقاذ الحيوانات األليفة   	 

أو األشياء الثمينة.

محاولة إخراج جسم محرتق من الغرفة.  	

استخدام املصعد كطريق للهروب من الحريق.  	

استخدام طفاية الحريق
يجب أن يكون لدى كل منزل أو منشأة طفاية حريق وبصفتك مقدم 

رعاية. فأنت بحاجة إىل معرفة كيفية استخدامها. اكتشف مكان طفاية 

 ).P.A.S.S( الحريق وتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. فكر يف كلمة باس

ملساعدتك عىل تذكر خطوات استخدام طفاية الحريق.

أمسك طفاية الحريق يف وضع مستقيم 

واسحب الدبوس الحلقي، لفك الغطاء 

البالستييك.

 قف بعيًدا عن النار، صوب إىل قاعدة 

النار األقرب إليك.

 ابق طفاية الحريق يف وضع مستقيم،

واضغط عىل املقابض مًعا لتفريغها.

رش/مشط من جانب إىل آخر.

P = سحب الدبوس

A = تصويب الهدف 

S = ضغط املقبض 

S = إزاحة الفوهة 

 عندما تنطفئ النار، راقبها لتتأكد من بقائها بالخارج. أخرج الجميع 

من املنطقة وقم بتهوية املنطقة فوًرا بعد استخدام طفاية الحريق.

قطع التيار الكهربايئ يف حاالت الطوارئ
أثناء حالة الطوارئ، قد تحتاج أيًضا إىل معرفة كيفية قطع التيار 

الكهربايئ عن املرافق.  تعرف عىل موقع التحكم الرئيسية ملا ييل:

لوحة إنذار الحريق و / أو كاشف الدخان؛  	

اللوحة الكهربائية الرئيسية و / أو صندوق الكهرباء؛  	

مولد ومصدر الطوارئ )خط أنابيب الغاز الطبيعي   	 

أو صامم الغاز الطبيعي خارج املبنى(؛

املاء البارد - قطع التيار الكهربايئ عن مصدر املياه؛  	

الغاليات - قطع التيار الكهربايئ عن الفرن؛  	

إغالق خط الغاز الرئييس؛ و  	

موقع األكسجني )قيد االستخدام واملخزن(.  	
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قامئة تحقق السالمة من حرائق املنازل

نعم             الاخرت نعم أو ال بجانب كل سؤال مام ييل: 

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 

هل لديك كاشف دخان واحد عىل األقل يف كل طابق من منزلك؟  

هل البطاريات املوجودة يف كاشف )كاشفات( الدخان يف حالة تشغيلية جيدة؟  

هل يعلم كل فرد يف عائلتك أن رقم الطوارئ هو 911؟  

هل لديك خطة للهروب من منزلك يف حالة نشوب حريق؟  

هل تجري عائلتك تدريبات عىل مكافحة الحريق يف منزلك؟  

هل تحافظ عىل طرق الخروج خالية يف منزلك؟  

 هل تتأكد من إطفاء جميع السجائر والسيجار ورماد األنابيب متاًما قبل التخلص منها؟  احتفظ بأثقاب

 الكربيت / أجهزة اإلضاءة يف مكان آمن.  

هل وجهت جميع أفراد أرستك بعدم التدخني يف الرسير؟  

هل أزلت جميع النفايات والحطام والقاممة من املرآب/الجراج الخاص بك؟  

إذا خزنت الطالء والورنيش وما إىل ذلك يف املرآب، فهل الحاويات دامئًا مغلقة بإحكام؟

هل توجد علبة أمان معتمدة لتخزين البنزين لجزازة العشب ونافخات الثلج وما إىل ذلك؟ 

 هل تحافظ عىل الطابق السفيل/القبو واملخازن والغرفة العلوية خالية من القاممة واألوراق القدمية والخرق 

الزيتية وما إىل ذلك؟ 

هل املواقد والغاليات ومعدات الطهي األخرى نظيفة وخالية من الشحوم؟  

هل لديك أنظم إغالق لجميع املعدات التي تستخدم الغاز الطبيعي؟  

هل جميع املواقد مزودة بشاشات حريق معدنية معتمدة أو أبواب زجاجية مقاومة للحريق؟  

هل يوجد يف جميع الغرف عدد كاٍف من املقابس للعناية باألجهزة الكهربائية؟ 

هل تخلصت من جميع مقابس التوصيل املتعددة؟  

 هل جميع التمديدات الكهربائية وأسالك املصباح املرنة يف منزلك مفتوحة؛ ال يُوضع أي منها أسفل السجاد 

أو فوق الخطافات أو من خالل أقسام املداخل؛ غري بالية أو متصدعة؟ 

هل تحافظ عىل صيانة الفرن الخاص بك بانتظام؟  

هل ترى دامئًا أن السخان املحمول الخاص بك موضوع بعيًدا عن الستائر واألثاث وما إىل ذلك؟  
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التنظيف والتطهري املنزيل

املواد املطلوبة
ممسحة جافة  	

ممسحة رطبة  	

أقمشة الغبار  	

مكنسة  	

قفازات  	

مكنسة قش  	

مكنسة بالحجم الكامل  	

دلو بالستييك  	

دلو معدين  	

مجرود/مجرفة وفرشاة  	

املنظفات 

اقرأ امللصقات دامئًا واتبع إرشادات املنتج قبل استخدام أي منتجات 

تنظيف وتعقيم. 

املنظفات التالية آمنة وغري سامة للبيئة:

بيكربونات الصودا / صودا الخبز  	

خل أبيض  	

بورق  	

ميكن استخدام هذه العنارص لتنظيف حوض املرحاض وحوض االستحامم 

/ الدش وبغرض امتصاص الروائح وإزالة البقع من السجاد وتنظيف 

النوافذ والعنارص الزجاجية.

كيفية تنظيف الحامم
من األسهل الحفاظ عىل نظافة الحامم إذا حافظت عىل ذلك يوميًا.

اشطف الحوض بعد كل استخدام.  •

علق املناشف والفوط.  •

اغسل حوض االستحامم بعد كل استخدام.  •

اغسل املرحاض بعد كل استخدام.  •

أزل الشعر الزائد من البالوعة أو الحوض.  •

أزل املالبس املتسخة.   •

يجب تنظيف وتعقيم األرضية وحوض املرحاض والحوض و / أو الدش 

واملغسلة أسبوعيًا. ميكن الحفاظ عىل هذه املناطق بانتظام باستخدام 

املنظفات املنزلية الشائعة. ارتِد القفازات والقناع إذا كان ذلك مناسبًا.

ارتد قفازات مطاطية.  .1

أزل السجاجيد امللقاة وانفضها.  ضعها يف املغسلة لتنظيفها   .2 
إذا لزم األمر.

رش أو انرث املنظف. اتركه لبضع دقائق، ثم اشطفه أو امسحه.  .3

امسح كل أسطح املغسلة مبطهر.  .4

نظف علب الصابون.  .5

رش املرآة مبنظف زجاج وامسحها.  .6

امسح حوض االستحامم والدش مبطهر.  .7

افرك/نظف داخل املرحاض بفرشاة. اغسله لشطف الوعاء/  .8
 املرحاض. افرك الجزء الداخيل من حوض املرحاض بفرشاة 

 ذات مقبض طويل. امسح الجزء الخارجي من املرحاض 

واملقعد والغطاء مبطهر.

اكنس أو فرغ األرضية.  .9

بالنسبة ملشمع األرضية أو البالط، امسح األرضية مبطهر.  .10

11. أخرج أي قاممة.

12. أعد السجاجيد يف مكانها.

13. افحص ورق التواليت وأعد تعبئته.

14. ضع مناشف جديدة.

نصائح أخرى
يجب التخلص من املياه املستخدمة يف تنظيف األسطح   • 

أو املالبس امللوثة يف املرحاض. 

احتفظ باملستلزمات يف مكان آمن.  •

نظف بعد االستحامم بالبخار أو االستحامم. سيكون تنظيف   •
 الجدران والرتكيبات وما إىل ذلك أسهل بكثري بعد أن يزيل 

البخار األوساخ.
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كيفية تنظيف املطبخ 
لجعل تنظيف املطبخ أقل صعوبة، امسح االنسكابات عند حدوثها 

واحتفظ بالطاوالت مرتبة ونظفها أثناء تحضريك للطعام.

باستخدام منظف جيد لجميع األغراض، امسح الجزء العلوي   .1
واألمامي من املوقد.

نظف الفرن شهريًا عىل األقل باستخدام منظف الفرن باتباع   .2
اإلرشادات املوجودة عىل العلبة.

امسح جوانب الثالجة وبابها ومقبضها مبطهر.  .3

أزل كل يشء من الداخل. وباستخدام منظف متعدد األغراض،   .4
نظف الجوانب واألرفف وأدراج الخرضوات.

استبدل كل يشء يف الثالجة بإضافة طبق صغري به صودا الخبز   .5
للقضاء عىل أي روائح.

امسح أسطح املنضدات والحوض باملطهر. واملقابض. انتبه بشكل   .6
خاص للحنفيات/الصنابري

امسح امليكروويف من الداخل والخارج ولتنظيف الجزء الداخيل.   .7
ضع املاء يف وعاء آمن للميكروويف واتركه حتى يغيل واتركيه 

 ملدة 5-10 دقائق. أخرج الوعاء وامسح داخل امليكروويف 

حتى يصبح نظيًفا.

نظف األرضيات مبطهر.  .8

نصائح أخرى
ال ينبغي استخدام مناشف الصحون املستخدمة يف تنظيف   •

الطاوالت واألطباق لتنظيف األرضية أو لتنظيف انسكابات الحامم.

غري وغسل مناشف/قامشة الصحون كثريًا.  •

انتبه ألي فضالت من الفأر أسفل الثالجات، يف الخزائن / حجرة   •
املؤن واألدراج وأسفل الحوض يف املطبخ والحامم.   نظف وعقم 

هذه املناطق.

نظف مناطق املعيشة األخرى يف املنزل 

)األرضيات والغبار واملسح والكنس(

نظف السجاد باملكنسة الكهربائية ومناطق أخرى

ستجد أن منزلك يظل نظيًفا ولن تحتاج إىل تنظيف عميق إذا كنت 

تستخدم املكنسة الكهربائية بانتظام.  استخدم مرفقات املكنسة الكهربائية 

ومررها عىل الستائر وأعامل التنجيد بشكل دوري.

افحص حقيبة أو أسطوانة املكنسة الكهربائية.  استبدل الحقيبة   • 
أو أفرغ األسطوانة إذا لزم األمر.

تأكد من أن املكنسة الكهربائية تعمل وال توجد أسالك مهرتئة.  •

انفض السجاجيد بالخارج.  •

اغسل الجدران والنوافذ
ارتِد القفازات والقناع إذا كان ذلك مناسبًا.  •

استخدم مطهرًا.  •

تأكد من سالمة العميل بسبب الحساسية وما إىل ذلك.  •

نظف املناطق ذات االزدحام الشديد بشكل متكرر.  •

نظف مفاتيح اإلضاءة واملمرات وما إىل ذلك.  •

يقترص غسل الجدران والنوافذ الداخلية عىل مرتني   • 
يف السنة يف تلك املناطق التي يستخدمها العميل فعليًا. 

غبار األثاث 
استخدم املنظف املناسب.  •

ارتد القفازات إذا لزم األمر.  •

استخدم خرقة و / إسفنجة نظيفة.  •

كن حذًرا مع متاع العميل والتحف وما إىل ذلك.  •

نظف الستائر
نظف الستائر و / أو أعامل التنجيد باستخدام ملحق   • 

املكنسة الكهربائية.

للحصول عىل تنظيف جيد، انزع الستائر وانقعها يف حوض   •
االستحامم أو ضعها بالخارج واغسلها باستخدام الخرطوم.

أدرها لتنظيف عىل كال الجانبني.  •

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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كيفية الغسيل
 من األفضل عدم خلط مالبس أحد العمالء مع مالبس عميل آخر، 

 كام يُستحسن عدم خلط مالبس العميل مع غسيل املنشأة 

)مناشف املطبخ عىل سبيل املثال(.

اجمع كل املالبس املتسخة من مناطق مختلفة  .1

من الحامم  •  
من غرف النوم  •  

من املطبخ  •  

افصل املالبس البيضاء عن الداكنة  .2
 

اقرأ امللصقات املوجودة يف املالبس  •  
خط التجفيف   •  

آلة التجفيف  •  

انقع املنظف إذا لزم األمر  .3
هل يوجد منتج يف املنزل؟  •  

هل يريد العميل استخدام املنتج؟  •  
هل العميل لديه حساسية؟  •  

منظفات الغسيل  .4
هل يوجد منظف للغسيل يف املنزل؟  •  

هل يفضل العميل يشء ما؟  •  
هل توجد لدى العميل حساسية من أي من منظفات الغسيل؟  •  

املبيض، إذا لزم األمر  .5
اقرأ امللصقات  •  

اسأل العميل عام إذا كان يريد استخدام املبيض  	  
هل العميل لديه حساسية؟  •  

منعم األقمشة، إذا رغبت يف ذلك  .6
اقرأ امللصقات  	  

اسأل العميل عام إذا كان يريد منعم األقمشة يف مالبسه  •  
هل العميل لديه حساسية؟  •  

ضع الغسيل/املالبس يف الغسالة  .7
تأكد من عدم وجود حمل زائد عىل الغسالة  •  

ضع املنظفات واملبيضات ومنعم األقمشة   .8 
يف املقصورات/األقسام املوصوفة. 

شغل الغسالة  .9

10. ضع املالبس املغسولة يف املجفف أو علقها وفًقا لذلك

اطو املالبس وأعدها إىل خزانة أو دوالب العميل  .11
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التطهري والتعقيم باستخدام املُبيض

 

This chart was created by the Disinfection Workgroup led by the Washington State Department of Health. Workgroup members consist of staff from the Department of Early Learning, 
Snohomish Health District, Local Hazardous Waste Management Program in King County, Washington State Department of Ecology, the Coalition for Safety and Health in Early 

Learning, and the Washington State Department of Health. 

For people with disabilities, this document is available on request in other formats.  
To submit a request, please call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711). 

 

 

Disinfecting Solutions  
For use on diaper change tables, hand washing sinks, bathrooms (including toilet 

bowls, toilet seats, training rings, soap dispensers, potty chairs),  
door and cabinet handles, etc. 

Water Bleach Strength* 
2.75% 

Bleach Strength* 
5.25-6.25% 

Bleach Strength* 
8.25% 

1 Gallon  1/3 Cup, plus 1 
Tablespoon 

3 Tablespoons 2 Tablespoons 

1 Quart 1½ Tablespoons 2¼ Teaspoons 1½ Teaspoons 

Sanitizing Solutions  
For use on eating utensils, food use contact surfaces, mixed use tables, high chair 

trays, crib frames and mattresses, toys, pacifiers, floors, sleep mats, etc. 
1 Gallon 1 Tablespoon 2 Teaspoons 1 Teaspoon 

1 Quart 1 Teaspoon ½ Teaspoon ¼ Teaspoon 

Disinfection of non-porous non-food contact surfaces can be achieved with 600 parts 
per million (ppm) of chlorine bleach. To make measuring easier, the strengths listed in 
this table represent approximately 600-800 ppm of bleach for disinfecting, and 
approximately 100 ppm for sanitizing. Chlorine test strips with a measuring range of  
0–800 ppm or higher can also be used to determine the strength of the solution.  
 
Contact your local health jurisdiction for further instructions on cleaning and 
disinfecting if specific disease or organisms are identified as causing illness in your 
program.  
 
*Use only plain unscented bleach that lists the percent (%) strength on the 
manufacturer’s label. Read the label on the bleach bottle to determine the bleach 
strength. For example, Sodium Hypochlorite…6.25% or 8.25%.       

 

Disinfecting and Sanitizing with Bleach 
Guidelines for Mixing Bleach Solutions for Child Care and 

Similar Environments 
 DOH 970-216 January 2015 

 
 

Preparation 
Tips 

 Prepare a 
fresh bleach 
solution each 
day in a well-
ventilated area 
that is 
separate from 
children.  

 Label bottles of 
bleach solution 
with contents, 
ratio and date 
mixed. 

 Use cool 
water. Always 
add bleach to 
cool water, 
NOT water to 
bleach. 

 Wear gloves 
and eye 
protection. 

 Prepare 
solution in an 
area with an 
eye wash.  
 

 

 
Steps to 
Follow 

 
 Clean the 

surface with 
soap and 
water before 
disinfecting or 
sanitizing. 

 Rinse with 
clean water 
and dry with 
paper towel. 

 Apply chlorine 
bleach and 
water solution 
to the entire 
area to be 
disinfected or 
sanitized. 

 Air dry for at 
least 2 
minutes. 
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املوافقة عىل / رفض لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب

مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم

لقد تلقيت معلومات وفهمت ما ييل: 

أعراض وأمناط انتقال مسببات األمراض املنقولة عن طريق الدم. تشمل هذه فريوس التهاب الكبد الوبايئ ب.  •

برنامج مكافحة العدوى باملنشأة.  •

إجراء املنشأة الذي يجب اتباعه يف حالة وقوع حادث تعرض.  •

يتوفر لقاح التهاب الكبد الوبايئ، بدون تكلفة، لبعض املوظفني. وهم املؤهلون الذين يشغلون وظائف تعرضهم للدم   • 
أو مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية. 

ستوجه التوصيات الخاصة باملامرسة الطبية القياسية يف املجتمع عملية تطعيم املوظفني.  •

توقيع املوظف ________________________________________________التاريخ_____________________________

اكتب اسم املوظف _______________________________________________________________________________

تاريخ الجرعة رقم.   1 _________________  املوقع  _______________________   رقم التشغيلة ______________________   

تاريخ الجرعة رقم. 2 _________________ املوقع _______________________  رقم التشغيلة _______________________  

تاريخ الجرعة رقم. 3 ________________  املوقع _______________________  رقم التشغيلة ________________________  

توقيع املوظف ______________________________________________  التاريخ  ____________________

اكتب اسم املوظف _____________________________________________________________________

رفض تناول لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب )امللحق أ بالقسم 1910.1030(

  أدرك أنني قد أكون معرًضا لخطر اإلصابة بعدوى فريوس التهاب الكبد الوبايئ ب بسبب تعريض املهني للدم أو مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية.  

لقد أتيحت يل الفرصة لتلقي التطعيم بلقاح التهاب الكبد الوبايئ ب دون مقابل. مع ذلك، فأنا أرفض تلقي التطعيم يف هذا الوقت. كام أدرك أنني: 

سأستمر يف التعرض لخطر اإلصابة بالتهاب الكبد الوبايئ ب من خالل رفض هذا اللقاح.   •

ميكنني تلقي سلسلة التطعيم ضد التهاب الكبد الوبايئ ب يف املستقبل، مجانًا إذا:  •

o استمرت وظيفتي يف تعرييض للدم أو املواد األخرى التي يحتمل أن تكون معدية، و؛  

o أردت تناول اللقاح.  
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مخاطر ما بعد التعرض

 ال يوجد دليل علمي يظهر أن استخدام املطهرات للعناية بالجروح أو الضغط عىل الجرح سيقلل من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البرشية.  

ال ينصح باستخدام مادة كاوية مثل التبييض.

يسبب التعرض لوخز اإلبر أو الجروح معظم االلتهابات.  ويبلغ متوسط خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بعد التعرض  • 
لوخز إبرة / جرح به دم مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية %0.3.

يُقدر خطر ما بعد تعرض العني أو األنف أو الفم لدم مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية بنسبة %0.1.  •

يُقدر خطر ما بعد تعرض الجلد لدم مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية بأقل من 0.1%.  قد يكون الخطر أكرب يف حالة تلف الجلد   • 
أو إذا كان التالمس يشمل مساحة كبرية من الجلد أو طال مدته.

يف حني أن خطر اإلصابة مبرض بسبب التعرض املهني ضئيل، ويجب أن تفكر يف خياراتك قبل اتخاذ القرارات التي قد تؤثر عىل بقية حياتك.

أبلغ عن التعرض للشخص املناسب يف مكان عملك.  يعد اإلبالغ الفوري أمرًا رضوريًا ألنه يف بعض الحاالت، يجب بدء العالج يف أرسع وقت ممكن.

 ناقش املخاطر املحتملة اللتهاب الكبد ب والتهاب الكبد ج مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.  وإذا مل تكن قد تلقيت بالفعل لقاح التهاب الكبد 

ب، فعادًة ما يشمل العالج لقاح التهاب الكبد ب.

االختبار واملوافقة بعد التعرض ملسببات األمراض املنقولة بالدم

يف حالة التعرض لسوائل الجسم، هذا ما تحتاج إىل معرفته:

يجب عليك توثيق الحادث واإلبالغ عنه.  التوثيق مهم لحامية نفسك واآلخرين.  •
لديك الحق يف التقييم الرسيري واختبار األجسام املضادة لـفريوس التهاب الكبد ب / فريوس نقص ملناعة البرشية بعد التعرض.    • 

سيتم اختبار الفرد املصدر من أجل لـلكشف عن فريوس التهاب الكبد ب / فريوس نقص ملناعة البرشية.   يلزم موافقتهم ما مل:

o يُطلب إجراء االختبار يف غضون 7 أيام بعد التعرض.   

o يتناسب التعرض مع معايري تعريف “التعرض الكبري” عىل النحو املحدد يف قانون واشنطن اإلداري رقم 246-100-205.   

o  أنت تنتمي إىل فئة توظيف محددة )مقدم رعاية صحية أو هيئات إنفاذ القانون أو رجال اإلطفاء أو موظفو مرافق الرعاية الصحية     
عىل النحو املحدد يف قانون واشنطن اإلداري رقم 246-100-205(.

يجب أن تطلب التقييم الطبي يف حالة ظهور أي نوبات شديدة من الحمى واملرض يف غضون 12 أسبوًعا بعد التعرض.  ويجب عىل أي عامل   • 
سلبي لفريوس نقص املناعة البرشية إعادة االختبار بعد ستة أسابيع وثالثة أشهر وستة أشهر من التعرض. 

إذا تعرضت لفريوس التهاب الكبد ب، فإن اللجنة االستشارية ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها تويص، بشأن مامرسات التحصني، بالوقاية   • 
من الفريوس يف الوقت املناسب بعد التعرض له، للوقاية من اإلصابة به والتطور الالحق للعدوى املزمنة أو أمراض الكبد.  يعتمد نوع اإلجراءات 

عىل حالة التطعيم ضد التهاب الكبد ب وحالتك املصلية. 
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أرقام اإلحالة واملوارد يف والية واشنطن
 )2437( 1-800-272-AIDS :الخط الساخن لوالية واشنطن بشأن فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز

 الصفحة الرئيسية للمكتب اإلقليمي ملراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية:
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/CMS-Regional-Offices 

مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية هي وكالة اتحادية داخل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية.  تشمل الربامج التي تكون مراكز الرعاية 

الصحية والخدمات الطبية مسؤولًة عنها وتشمل الرعاية الصحية واملساعدات الطبية وبرنامج التأمني الصحي ألطفال الوالية وقانون نقل التأمني الصحي 

واملساءلة وتعديالت تحسني املختربات الرسيرية.

الصفحة الرئيسية لخدمات العمالء املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية:

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/HIV/ClientServices

 ستوفر الصفحة الرئيسية لخدمات العمالء املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية معلومات عن الخدمات التي تدعم وتساعد األشخاص املصابني 

 بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، مثل برنامج التدخل املبكر. وسيساعد موقع الويب هذا يف اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالخدمات وتوفري 

روابط ملواقع أخرى ذات صلة.  ميكنك الحصول عىل نسخة من “دليل موارد العائيل” بالتواصل بالرقم 877-376-9316. 

فريوس نقص املناعة البرشية وحامية العاملة

التوظيف
ال يجوز ألصحاب العمل التمييز ضد األشخاص املصابني بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية أو اإليدز يف:

التوظيف   •
التعيني واإلِكراء  •

التنقالت  •
ترسيح العامل  •

اإلنهاء  •
معدل األجور  •
مهام الوظيفة  •

املغادرة والغياب  •
اإلجازة املرضية أو اإلجازة األخرى  •

املزايا اإلضافية املتاحة بحكم التوظيف  •
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البيئة الخالية من التمييز

يجب عىل أصحاب العمل:

توفري والحفاظ عىل بيئة عمل خالية من التمييز.  •

تأكد من عدم وجود مضايقات أو تخويف أو متييز بني املوظفني يف رشوط وأحكام التوظيف.  •

توفري التعليم املناسب، يف حالة ظهور تهديد محتمل بالتمييز يف مكان العمل.  يجب أن يركز التعليم   • 
عىل إنهاء التحرش واستخدام اإلهانات و / أو الرتهيب.

يحق للموظفني املصابني بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية أن يعاملوا بنفس الكرامة واالهتامم والدعم مثل املوظفني املصابني بأمراض أخرى تهدد الحياة.

ميكن لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية و / أو اإليدز الذين يشعرون بالتمييز تقديم شكوى إىل: 

لجنة تكافؤ فرص العمل األمريكية، أو   •

لجنة حقوق اإلنسان بوالية واشنطن.  •

الرتتيبات التيسريية املعقولة

 يتحمل أرباب العمل مسؤولية توفري أماكن إقامة معقولة يف موقع العمل، والتي متكن املوظف املؤهل والذي يعاين من إعاقة أو املتقدم 

للوظيفة من أداء املهام األساسية للوظيفة.

تعني الرتتيبات التيسريية املعقولة تعديالت طفيفة وغري مكلفة نسبيًا، مثل:

توفري معدات خاصة  •

تغيري بيئة العمل.  •

السامح مبرونة الوقت أو السامح للموظف بالعمل يف املنزل؛  •

توفري فرتات راحة متكررة؛ و  •

إعادة هيكلة الوظيفة.  •

عادة، يعمل املرشف مع طبيب املوظف لتقييم القيود الطبية.  وسيقومون بعد ذلك بوضع رشوط عمل تلبي احتياجات املوظف بشكل ُمرٍض.

ال ميكن ألصحاب العمل أن يسألوا أو يطلبوا ما ييل أثناء مقابلة العمل:

األسئلة املوجهة إىل تصور أو وجود عدوى فريوس نقص املناعة البرشية أو اإليدز، ما مل تكن مبنية عىل مؤهل مهني “حسن النية”   • 
مدرج يف قانون واشنطن اإلداري رقم )12( 246-100-206.

فحص الدم لتحديد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية أو اإليدز.  •

فحص جسدي لتحديد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية أو اإليدز، ما مل تكن هناك حاجة إىل تسهيالت معقولة تتعلق بظروف العمل.  •

أسئلة حول منط الحياة أو ترتيبات املعيشة أو التوجه الجنيس أو التفضيل العاطفي.  •

استثناءات من القاعدة: املتقدمون لاللتحاق بالجيش األمرييك وفيلق السالم وهيئة الوظائف واألشخاص الذين يتقدمون للحصول عىل الجنسية األمريكية.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

قد يُعرِّض موقع العمل شخًصا لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية.  يف حالة حدوث ذلك، يجب عىل الشخص اتباع توصيات قانون السالمة الصناعية 

والصحة يف واشنطن.  وينص هذا عىل أن الفرد لديه سبعة أيام لإلبالغ عن التعرض ملرشفهم.  فرتة االختبار مختلفة.

 جميع املعلومات الطبية املقدمة لإلدارة واملوظفني اإلرشافيني و / أو فرق العالج حول شخص تم تشخيصه عىل أنه مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية 

أو اإليدز تعترب رسية متاًما.

خرق هذه الرسية غري قانوين.  ميكن اتخاذ اإلجراءات القانونية مبوجب قوانني الوالية والقوانني الفيدرالية املعمول بها إذا:

حدث مثل هذا الخرق، و؛  .1

2.  نتج عن ذلك أي إجراء سلبي من قبل اإلدارة أو املرشفني أو املوظفني ضد أي شخص يعاين من إعاقة.

 ال يجوز ملقدمي الرعاية الصحية تبادل املعلومات الطبية إال عندما يكون ذلك من أجل رعاية املريض وعالجه وفائدته.  

ال يُسمح ملقدمي الرعاية الصحية بتبادل املعلومات الطبية ملكافحة العدوى )قانون واشنطن اإلداري رقم 246-101-120(.

التحرش غري قانوين
ال يجوز للموظفني مضايقة أي شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية أو يُعتقد أنه مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية أو مصاب باإليدز.  •

أي موظف يضايق أو مييز ضد موظف مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية سيواجه إجراءات تأديبية.  •

اجتامعات املوظفني املقرر عقدها لتحديد سياسات مكان العمل فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز وفريوس التهاب الكبد   • 
ب قد تكون مفيدة للغاية.

االختبارات املتعلقة باالعتداء الجنيس
يويص معظم الخرباء بأن تذهب ضحية االعتداء الجنيس مبارشة إىل غرفة الطوارئ يف أقرب مستشفى.  سيقوم املوظفون املدربون يف غرفة الطوارئ بتقديم 

املشورة للضحية. قد يعرضون أيًضا إجراء اختبارات واإلحالة لفحص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية واألمراض املنقولة جنسيًا والحمل.  وقد تُحيل 

بعض أقسام الطوارئ الناجني من االعتداء الجنيس إىل إدارة الصحة املحلية الختبار فريوس نقص املناعة البرشية.  يف والية واشنطن، ميكن فقط لضحايا 

مرتكبي الجرائم الجنسية املدانني معرفة حالة املهاجم فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية.

إخطار الرشيك
 إخطار الرشيك هو خدمة طوعية ورسية يتم تقدميها لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية ورشكائهم الجنسيني و/أو الذين يتشاركون 

 معدات الحقن معهم.  مبوجب القانون الفيدرايل، يجب بذل محاولة بحسن نية إلخطار زوج / زوجة الشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية.  

ويتم تعريف “الزوج” عىل أنه الشخص املرتبط بعالقة زواج مع شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز ملدة تصل إىل 10 سنوات قبل 

االختبار.  ميكن العثور عىل اإلجراءات والتوجيهات الخاصة بإخطار الرشيك يف قانون واشنطن اإلداري رقم 246-100.
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نصائح لسالمة الكرايس املتحركة

 امنع وقوع الحوادث قبل حدوثها.  خطط مسبًقا لحاالت الطوارئ، 

 مثل تعطل فرامل الكريس الكهربايئ أو تحرك الكريس الكهربايئ 

من تلقاء نفسه أو ميل كريس يدوي للخلف.

املخاوف البيئية
عند دفع العميل عىل كريس متحرك يف الهواء الطلق،   • 

 كن عىل دراية بالبيئة وتجنب الثقوب أو الشقوق يف الرصيف 

التي ميكن أن تتسبب يف انزالق الكريس املتحرك لألمام.

تجنب املطر والثلج اللذين يشكالن خطورة خاصة   • 
عىل مستخدمي الكرايس املتحركة واملعدات باهظة الثمن.

نصائح عامة للسالمة
عىل الكرايس املتحركة الكهربائية، قم دامئًا بإيقاف تشغيل   • 

 الطاقة وقفلها قبل النقل أو عند استخدام رافعة املنصة 

)جهاز ميكانييك يرفع الكريس املتحرك إىل سطح أعىل مثل 

 الشاحنة(.  أما بالنسبة للكرايس املتحركة اليدوية، قم دامئًا 

بضبط أقفال العجالت قبل النقل.

احتفظ باألشياء السائبة أو أغطية األرجل بعيًدا   • 
عن مكابح العجلة.

إذا كان لديك كريس متحرك بأذرع قابلة لإلزالة أو مساند للساق،   •
فتأكد من أنها آمنة قبل االستخدام عن طريق رفع الذراعني 

 وتأرجح مسند الساق برفق بعيًدا عن الكريس.  تأكد من أن 

 مسند القدمني بعيًدا عن الطريق عندما يقف العميل، حتى 

ال يتعرث املارة بها.

ال تضع أحامالً ثقيلة عىل ظهر كريس متحرك يدوي -   • 
فقد يجعل الكريس املتحرك ينقلب للخلف.

نصائح للصيانة
شجع العميل عىل فحص كرسيه مرة واحدة عىل األقل   • 

يف السنة من قبل التاجر و / أو القيام بأي إصالحات الزمة. 

تأكد من أن الفرامل واألقفال ومساند الذراعني ومساند القدمني   •
 والعجالت واإلطارات وضغط اإلطارات والعجالت يف حالة 

عمل جيدة.

تأكد من أن وسادة املقعد ليست قاسية.  يجب فحص مستوى   •
الهواء يف الوسائد القابلة للنفخ بشكل متكرر.  يجب تدليك وسائد 

الجل بشكل دوري ملنع الجل من االستقرار يف كتل صلبة.

يجب شحن البطاريات بالكامل قبل مغادرة املنزل.  ويجب   • 
بشكل دوري فحص البطاريات بواسطة فني ملعرفة مستويات 

السوائل املناسبة وقدرات الشحن املتبقية.  تعترب البطارية 

االحتياطية املشحونة بالكامل أمرًا مهاًم يف حالة انقطاع التيار 

الكهربايئ أو حاالت الطوارئ األخرى.

دفع كريس متحرك إىل منحدر
عندما يكون التدرج شديد االنحدار، ادفع العميل ألسفل   • 

للخلف ملنع مستخدم الكريس املتحرك من االنقالب.

ال تسري أبًدا عرب منحدر جانبي.  من املرجح أن يسقط   • 
الكريس املتحرك عىل أحد الجانبني.
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فقدان السمع

ميكن أن تؤدي العدوى وبعض األدوية والتعرض ألصوات عالية جًدا عىل مدى فرتة طويلة من الزمن والشيخوخة إىل فقدان السمع.  وغالبًا ما يحدث 

فقدان السمع تدريجيًا، وال يدرك الكثري من األفراد أنهم يواجهون مشكلة.  بصفتك مقدم رعاية، من املهم أن تكون عىل دراية بأعراض ضعف السمع 

والحقائق املتعلقة بسامعات األذن الطبية.

سامعات األذن الطبية
من بني البالغني الذين تبلغ أعامرهم 70 عاًما أو أكرب والذين يعانون من ضعف السمع والذين ميكنهم االستفادة من سامعات األذن الطبية، استخدمها 

 فقط أقل من واحد من كل ثالثة )30 باملائة(.  حتى أن عدًدا أقل من البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 20 إىل 69 عاًما )حوايل 16 باملائة( ممن 

ميكنهم االستفادة من ارتداء سامعات األذن الطبية مل يستخدموها عىل اإلطالق.

مقاومة ارتداء سامعات األذن الطبية
كثري من األفراد يبذلون قصارى جهدهم إلنكار أنهم يعانون من ضعف السمع.  غالبًا ما يكون هذا بسبب اعتقادهم أن سامعات األذن الطبية تجعلهم 

يبدون ويشعرون بالشيخوخة، أو يشعرون بالحرج من ضعف السمع، أو يحجمون عن إجراء تغيري يف حياتهم وتعلم كيفية التكيف مع ارتداء سامعات 

األذن الطبية.

إن االعرتاف بوجود مشكلة يف السمع هو الخطوة األوىل يف مساعدة الشخص بنجاح يف الحصول عىل املساعدة. هناك أجهزة تضخيم الصوت للهاتف 

والراديو وسامعات أذن طبية وتقنيات معينة مثل قراءة الشفاه التي ميكن أن تساعد يف حاالت فقدان السمع.

ما ميكنك القيام به للمساعدة

كن داعاًم ومشجًعا.  •

تجنب اإلزعاج أو التفاعالت األخرى التي قد تجعلهم يشعرون بعدم الكفاءة والوحدة.  •

عرّف الشخص عىل شخص آخر يرتدي جهازًا سمعيًا ويتسم باإليجابية والنشاط ومتكيًفا مع ارتدائه.    • 
وقد أقنع هذا عدًدا أكرب من األشخاص باستخدام سامعات األذن الطبية أكرث من أي طريقة أخرى.

اتخذ خطوات صغرية يف طلباتك املشجعة.  اسأل أوالً “هل تفكر يف الذهاب إىل...  • 
“ الحًقا، اسأل:  “هل تفكر بجدية يف القيام...؟” ثم:  “ماذا لو قمت بتحديد موعد مع...؟”

التكيف مع ارتداء سامعات األذن الطبية
مبجرد أن يتلقى العميل سامعة األذن الطبية، سوف يستغرق األمر عدة أسابيع وأحيانًا أطول حتى يتعلم كيفية استخدام سامعة األذن الطبية   •

والراحة معها.  وخالل هذا الوقت، من املهم أن يعود العميل إىل الطبيب إلجراء تعديل نهايئ وللتحدث أيًضا عن أي مشكالت قد يواجهها.

وفر للشخص الكثري من الدعم وشجع أفراد األرسة واألصدقاء عىل التعليق عىل مدى تحسن سامع العميل منذ أن تم إدخال سامعة األذن الطبية.  •
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خرافات وحقائق حول السمع

الخرافات

تعيد أجهزة السمع حاسة السمع إىل طبيعته متاًما كام 

ميكن للنظارات الطبية أن تعيد الرؤية إىل "20/20".

سوف ترض أجهزة السمع حاسة السمع.

 يعد ارتداء سامعة األذن الطبية عالمة عىل 

تقدمك يف السن.

 أجهزة السمع كبرية وقبيحة املظهر.  معظم األفراد 

ال يريدون ارتدائها.

الحقائق

ال تعيد أجهزة السمع حاسة السمع إىل الوضع "الطبيعي"، فهي تحسن السمع وقدرات 

االستامع باإلضافة إىل نوعية الحياة.

لن تؤدي أجهزة السمع التي تم تركيبها وصيانتها بشكل صحيح إىل اإلرضار بحاسة 

السمع.

 ضعف السمع شائع عند كبار السن، ولكن هناك أشخاص من جميع األعامر ميكن 

أن يستفيدوا من سامعات األذن.

 معظم األفراد ليسوا عىل علم بآخر التطورات التي تم إحرازها يف سامعات األذن 

 الطبية.  هناك سامعات صغرية ورسية وتناسب "األذن".  يعتمد نوع سامعات األذن 

عىل نوع فقدان السمع والشخص الذي يعاين منه.

منظامت وموارد الصم وضعاف السمع
قسم الخدمات االجتامعية والصحية بوزارة الخارجية بوالية واشنطن - مكتب الصم وضعاف السمع:

 dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing  

الرابطة األمريكية لفقدان السمع - جمعية والية واشنطن:

gro.aw-ssolgniraeh@ofni :الربيد اإللكرتوين  •  P. O. Box 265, Redmond, WA 98073-0265  •  hearingloss-wa.org  

جمعية فقدان السمع األمريكية
6116 Executive Blvd., Suite 320, Rockville, MD 20852  •  /hearingloss.org  

info@hearingloss.org :الربيد اإللكرتوين  

حلقة واشنطن

 ادخل يف حلقة السمع!  وهي حملة تثقيفية لزيادة الوعي بفقدان السمع وسامعات األذن الطبية وفوائد ملفات األجهزة السمعية 

والحلقات السمعية والتسهيالت العامة للوصول إىل السمعيات. 
 hearingloop.org  

cheripz@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

فوائد عالج فقدان السمع املبكر
/betterhearing.org/your-hearing-health/the-benefits-of-healthy-hearing  

التعرف عىل أعراض ضعف السمع
/hearingloss.org/hearing-help/hearing-loss-basics/symptoms-diagnosing  

كيفية التواصل مع شخص مصاب بفقدان السمع
agingcare.com/articles/hearing-loss-communication-techniques-144762.htm  

يتطلب األمر شخصني للتواصل:  بطاقات إرشادات التواصل ثنايئ االتجاه:
/hearingloss.org/news-media/brochure-downloads  

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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التكنولوجيا املساعدة عىل السمع
 ميكن أن تساعد التكنولوجيا املساعدة عىل السمع الشخص عىل السمع بشكل أفضل يف املواقف التي تكون فيها السامعة غري كافية.  

تتيح أجهزة السامع املساعدة األخرى، مثل أجهزة التحدث الجيبية، التواصل مع شخص يعاين من ضعف السمع ولكنه ال يرتدي سامعة أذن.

Diglo.com :)ديجلو )املعروف سابًقا باسم هاريس لالتصاالت  •

 dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-equipment-distribution :مكتب والية واشنطن لخدمات الصم وضعاف السمع  •
ة والتي تُظهر الكالم كتابًة عىل الشاشة لألشخاص الصم أو ضعاف السمع( )يوزع الهواتف املكربِّ

متخصصو السمع وسامعات األذن الطبية ومراكز السمع القريبة منك
متعقب السمع:  hearingtracker.com/hearing-aids/usa/washington )يبحث عن موارد سامعات األذن الطبية حسب املوقع(  •

مركز السمع والتخاطب والصم: / hsdc.org )يوفر إدارة الحالة والدفاع عنها واملعلومات لألفراد الصم وضعاف السمع(  •

املساعدة املالية ألجهزة السمع
 /nwaccessfund.org/who-we-are/about-us :صندوق الوصول الشاميل الغريب  •

/hsdc.org :مركز السمع والتخاطب والصم  •

 sphsc.washington.edu/hearing-aid-assistance-program-haap :عيادة التخاطب والسمع بجامعة واشنطن  •

الخدمات الصحية للمحاربني القدامى: “قدامى املحاربني! الذين يعانون من صعوبة السمع؟ ميكن أن يساعد املُساعد االفرتايض.”  • 
www.prosthetics.va.gov/psas/Hearing_Aids.asp

 hearinghealthfoundation.org/research :أبحاث صحة السمع  •
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نصائح للتعامل مع السلوكيات الصعبة

البرش معقدون.  ميكن لألشخاص الذين يهتمون باآلخرين واألشخاص الذين يتلقون الرعاية التعبري عن املشاعر السلبية بشكل مختلف.  بصفتك مقدم 

 رعاية، من الجيد االنتباه إىل حاجة عميلك إىل القدرة عىل التعبري عن املشاعر السلبية، لكن كونك مقدم رعاية ال يعني أنه يتعني عليك تحمل أي يشء 

غري محرتم أو يؤذيك بأي شكل من األشكال.

اقرأ وراجع خطة خدمة العميل.  عىل سبيل املثال، من الجيد معرفة األدوية التي يتناولها العميل واآلثار الجانبية التي قد تحدث.  تذكر، إذا واجهت 

 سلوكيات صعبة، فال ترتدد يف التحدث إىل مرشفك أو مدير حالة العميل.  السلوك هو شكل من أشكال التواصل.  حتى الهدوء أو "عدم وجود سلوك" 

هو نوع من أنواع االتصال.

الغضب

التعامل مع غضب شخص آخر
ال تأخذ الغضب عىل محمل شخيص.  غالبًا ما يكون غضب شخص آخر موجًها إىل ما متثله أو املوقف، وليس تجاهك كشخص.  •

اعرتف بالغضب واجعل الشخص اآلخر يعرف أنك تدرك أنه غاضب.  •

استمع جيًدا ملا سيقوله الشخص اآلخر.  اسمح للشخص بالتعبري عن غضبه قبل الرد.  •

ابحث عن يشء توافق عليه.  •

حافظ عىل هدوء نربة صوتك واجعل مستوى صوتك منخفض.  •

امنح الشخص فرصة التخاذ القرارات والتحكم.  •

ابحث عن أمناط السلوك الغاضب.  وحاول كرس النمط. إذا كان بإمكانك تجنب املحفزات التي تؤدي إىل نوبة غضب، فيمكنك تقليل   • 
الغضب لكالكام.

ساعد الشخص عىل استعادة الشعور بالسيطرة عن طريق سؤاله عام إذا كان هناك أي يشء من شأنه أن يساعده عىل الشعور بالتحسن.  •

قدم طرقًا بديلة للتعبري عن الغضب )مثل كتابة الشكاوى يف قامئة(.  •

تعرف متى ترتاجع.  أحيانًا عندما يكون األفراد غاضبني، فإنهم يحتاجون إىل وقت مبفردهم ليهدأوا ويسرتيحوا.  إذا فقد أي منكام السيطرة   • 
عىل املوقف، فابتعد )إذا كان ذلك لن يعرضك أنت أو العميل للخطر(.

خذ عدة أنفاس عميقة وعد حتى 10.   •

إذا كان الشخص غري قادر عىل التحكم يف الغضب و / أو كنت تخىش أن يشكل تهديًدا لك أو لنفسه أو لآلخرين، فاطلب املساعدة.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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نصائح للتعبري عن غضبك
تعلم أن تستشف وتعرتف بحقيقة أنك / تشعر بالغضب.  •

قرر ما إذا كان من املناسب التعبري عن غضبك أم ال.  فكر جيًدا قبل الرد  •

إذا كنت تشعر أنك ال تستطيع التحكم يف غضبك، خذ “وقتًا مستقطًعا”   • 
)عىل سبيل املثال، اترك الغرفة ومتىش بالخارج حتى تشعر بالهدوء، إذا مل يعرضك ذلك أنت أو العميل للخطر(.

عرب عن غضبك بشكل مبارش ومناسب باستخدام عبارات “أنا”.  •

مبجرد أن تعرتف بالغضب وتعرب عنه، تجاهله.  •

ماذا تفعل عندما يصبح املوقف عنيًفا
ال تعزل نفسك مع شخص تعتقد أنه قد يكون خطريًا.  حافظ عىل مسافة آمنة، وال تدير ظهرك، وابق جالًسا إن أمكن.    • 

اترك الباب مفتوًحا أو افتح الباب إذا كان مغلًقا واجلس بالقرب منه.  تأكد من وجود شخص آخر بالقرب منك للمساعدة، إن أمكن.

استخدم نهًجا هادئًا وغري صعب لتهدئة املوقف.  تحرك وتحدث ببطء وهدوء وثقة.  كن محرتما.  •

ال تلمس الشخص أبًدا أو تحاول إبعاده عن املنطقة.  حتى الدفع أو اإلمساك بذراع الشخص برفق قد يساء تفسريه وقد يستجيب الشخص بعنف.  •

م له رشابًا من املاء يف كوب ورقي(. استخدم أساليب املامطلة للمساعدة يف منح الشخص وقتًا ليهدأ )عىل سبيل املثال، قدِّ  •

إذا ساء الوضع، فابحث عن طريقة لتقدم عذًرا يتيح لك الخروج، اترك الغرفة / املنطقة واحصل عىل املساعدة. “لقد طرحت بعض األسئلة   • 
 الجيدة.  سأتحدث مع مرشيف ملعرفة ما ميكننا القيام به ”. “أعتقد أنني أسمع شخًصا ما عند الباب. املعذرة لدقيقة سأذهب ألرى من هو ”.  

تأكد من أن مغادرة الغرفة لن تعرضك أنت أو العميل للخطر.

إذا كان الشخص يعاين من نوع من الخرف
 قد يصاب األشخاص املصابون بالخرف باالرتباك والريبة بسهولة.  قد يعتقدون أن اآلخرين يحاولون إلحاق األذى بهم.  نتيجة لألوهام أو الهلوسة 

وردود الفعل الدوائية واألمل، قد يصبح بعض األشخاص عنيفني.  عىل سبيل املثال، قد يصبح الشخص عنيًفا بسبب الربودة الشديدة يف الحامم. 

تحقق دامئًا مام إذا كان بإمكانك معرفة ما قد يحدث. هل هناك منط؟  هل تحدث السلوكيات العنيفة يف أوقات معينة أو كرد فعل ألحداث   • 
أو أشخاص أو أشياء معينة؟  استفد من أي أمناط أو إشارات ملحاولة منع حدوث املشكلة. 

جرب اإللهاء. استخدم وسائل إللهاء الشخص إذا رأيت نوبة غضب عنيفة قادمة.   •

تعرف عىل األشياء التي يحبها الشخص واستخدمها )مثل الذهاب يف نزهة عىل األقدام واالستامع إىل الغناء وتناول وجبة خفيفة( واقرتحها عليه.   •

احصل عىل مساعدة.  إذا رأيت أن هذه السلوكيات تحدث أثناء أنشطة معينة )مثل االستحامم أو ارتداء املالبس(، فحاول أن تطلب مساعدة   •
اآلخرين يف هذه األوقات. 

إذا فشل كل يشء آخر، فاحم نفسك.  واخرج خارج النطاق.  وإذا شعرت أن هذا الشخص قد يؤذيك، غادر الغرفة واطلب املساعدة.  •
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السلوك الذي قد يكون غري محرتم
 مقدم الرعاية محرتف ويستحق االحرتام. من املهم إنشاء سلوك محرتم بينه وبني العميل. الذي يلزم العمل معه لوضع حدود وتوقعات 

متبادلة للتواصل املحرتم.

هدئ من روعك.  الغضب هو االستجابة الطبيعية ملعاملة غري محرتمة.  خذ عدة أنفاس عميقة ومسرتخية.  أنت اآلن جاهز لالستجابة بفعالية.  •

قيم السلوك.   هل هو عدم االحرتام عمًدا؟   هل تخلق مشكلة؟  •

حدد ما إذا كان هناك أي يشء موجود يف البيئة والذي قد يكون سببًا للسلوك )عىل سبيل املثال، تناول الكثري من القهوة ومشاهدة برامج   • 
الجرمية عىل التلفزيون( وقلل من هذه األنشطة.

تعرف عىل األدوية التي يتناولها العميل واآلثار الجانبية املحتملة.  استبعد أي قضايا أو مخاوف.  •

استمع إىل ما قد يبلغه العميل بالفعل وراء الكلامت غري املحرتمة.  •

يف بعض األحيان قد يدفع العميل الحدود للحصول عىل رد فعل من مقدم الرعاية.  سيستجيب بعض مقدمي الرعاية برسعة لعدم احرتامهم   •
ولكن يف بعض األحيان قد يكون من األفضل عدم إعطاء رد الفعل املتوقع للعميل.

قدم مالحظات واضحة. دع العميل يعرف ما فعله بطريقة غري محرتمة وكيف تشعر به. كن محدًدا واستخدم عبارات “أنا” واجعل تعليقاتك   •
موجزة وواقعية.  “عندما تستخدم نربة الصوت هذه معي، فإنها تزعجني وأشعر بعدم التقدير”.

ضع حدوًدا واضحة وأبلغه بأدب بالطريقة التي ترغب يف أن تعامل بها.  •

اسأل العميل، “ما املشكلة؟”  ميكن أن يساعد ذلك يف حل املوقف بدالً من جعله أسوأ.  فكر فيام تراه / تسمعه وتفقد القواعد األساسية   • 
وذكّر الشخص بها وأخربه من وجهة نظرك مبا تعانيه وبأنك تشعر بعدم االحرتام.

السلوكيات الجنسية
 قد ال يكون السلوك الجنيس شخصيًا أو حتى مقصوًدا منه أن يكون جنسيًا. قد يكون السلوك املرتبط باألفعال الفاضحة )التنكر واالستمناء 

 وما إىل ذلك( يف الواقع تعبريًا عن الحاجة. عىل سبيل املثال، قد يحتاج العميل الذي ينزل بنطاله إىل الذهاب إىل الحامم. فهم ال “يعرضون” 

أنفسهم بالرضورة ألسباب جنسية. 

اتصل مبرشفك أو مدير حالة العميل عىل الفور عندما يكون ذلك آمًنا إذا كان أحد أفراد األرسة أو الجريان يجعلك تشعر بعدم االرتياح.  •

عىل الرغم من أن هذا السلوك قد يكون مزعًجا و / أو محرًجا لك. حاول أال تبالغ يف رد الفعل، فقد يتفاعل العميل مع ما يشعر به جيًدا   • 
وقد نيس القواعد.

ابحث عن طرق إلعادة توجيه العميل إىل نشاط آخر أو أبعده عن املنطقة إذا كان يف مكان عام.  •

وثق وأبلغ واتبع سياسات وإجراءات مكان الرعاية الخاصة بك.  •

تذكر، أنك لست وحدك.  تحدث مع مرشفك أو مدير حالة الشخص عندما تحتاج إىل مساعدة أو إذا كان هناك يشء مزعج أو مقلق يحدث.  •

من املهم أن تبلغ وتتحدث عن حاالت السلوك الجنيس غري الالئق. ففي كثري من األحيان، “يتجاهل مقدمو الرعاية األمر”، والذي ميكن أن  • 
  ميثل طريقة خطرية للتعامل مع سوء السلوك الجنيس. اطلب الدعم ملشاعرك يف بيئة حاضنة وداعمة. تحدث إىل مرشفك أو أي شخص 

آخر للحصول عىل إرشادات بشأن التعامل مع السلوك الجنيس الذي يجعلك غري مرتاح.
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التعامل مع سوء املعاملة أثناء تقديم الرعاية يف منزل الشخص
 يجب أن يشعر الجميع باألمان أثناء العمل.  جرب هذه األساليب إذا كنت تشعر بعدم االرتياح أو عدم األمان أو تتعرض للمضايقات 

أو اإلساءة أو التمييز أثناء العمل مع عميل يف منزله أو شقته.

املستوى األول

 تشعر بعدم االرتياح تجاه  سلوك 

أو ترصف العميل أو أي شخص آخر 

يف املنزل ولكن ال تشعر أن سالمتك 

يف خطر.

املستوي الثاين

 تشعر بعدم األمان تجاه  سلوك 

 أو ترصف العميل أو أي شخص آخر 

 يف املنزل، لكنك ال تريد أو تحتاج 

إىل ترك الحالة عىل الفور.

املستوى الثالث

 تشعر بعدم األمان تجاه  سلوك 

 أو ترصف العميل أو أي شخص 

 آخر يف املنزل و تريد أو تحتاج 

إىل ترك الحالة عىل الفور.

إذا شعرت بالراحة، اطلب من العميل أن يوقف هذا السلوك وارشح له أنك تشعر بعدم االرتياح.  •
أعد قراءة خطة خدمات العميل ملعرفة ما إذا ُعولج السلوك غري املرغوب فيه يف الخطة وما   • 

 إذا كانت هناك تدخالت مدرجة ملساعدتك يف معالجة سلوكه )سلوكياته(.  تواصل مع مرشفك 

أو صاحب العمل للحصول عىل نسخة جديدة من الخطة.

تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل للحصول عىل اقرتاحات أو لإلبالغ عن سلوكيات جديدة   • 
غري مرغوب فيها. 

تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل وأبلغ عن السلوكيات التي تجعلك تشعر. بعدم األمان   • 
وقدم التفاصيل ملساعدتهم عىل فهم املوقف.

ضع يف اعتبارك الوصول إىل تدريب متخصص ملساعدتك عىل فهم احتياجات العميل السلوكية   •
بشكل أفضل. ملعرفة املزيد حول خيارات التدريب، تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل.

تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل إذا مل تعد ترغب يف تقديم الرعاية للعميل.  •

اترك املنزل، ثم تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل عىل الفور إلخبارهم أنك غادرت املنزل   • 
وارشح مخاوفك بشأن املوقف إذا كانت هناك مخاوف بشأن كون العميل مبفرده وال ميكنك 

التواصل مع مرشفك أو صاحب العمل، فحاول التواصل مع مرشف أو موظف آخر يف قسم 

 الخدمات االجتامعية والصحية / وكالة املنطقة للشيخوخة )AAA( إذا ترك العميل وحده 

فسيعرضه لخطر مبارش، اتصل برقم 911.

راجع جميع التدخالت املدرجة يف املستويني األول والثاين.   •
تواصل مع مرشفك أو صاحب العمل إذا مل تعد ترغب يف تقديم الرعاية لعميلك.   •
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صحة الفم

تسوس األسنان
يحدث تسوس األسنان أو وجود تجويف عندما تفرز البكترييا )الجراثيم( 

يف الفم حمًضا من األطعمة التي نتناولها. إذ تدمر األحامض مينا األسنان، 

مام يتسبب يف تكوين ثقوب أو تجاويف.

 مع تقدم املرض، قد تصبح األسنان حساسة للحرارة أو الربودة 

 أو الحلويات وقد تتطور العدوى )خراج(. إذا مل يكن باإلمكان 

 إصالح السن، فقد تحتاج إىل خلعه، مام قد يؤدي إىل حدوث 

مشكالت جديدة يف تناول الطعام والتحدث والثقة بالنفس.

أمراض اللثة
يحدث التهاب اللثة عندما ال يُزال الجري )الجراثيم واألطعمة التي تلتصق 

بأسناننا( من األسنان كل يوم وتهيج البكترييا اللثة مسببة التهابها وقد 

 تصبح اللثة حمراء ومتورمة وقد تنزف بسهولة عند تنظيفها بالفرشاة 

أو الخيط.

يف حالة عدم السيطرة عىل التهاب اللثة، فقد تدمر البكترييا العظام التي 

تثبت األسنان يف مكانها. هذا ما يسمى بأمراض اللثة عند تهشم العظم، 

قد تصبح األسنان فضفاضة/مرتخية وقد تحتاج إىل إزالتها. األشخاص 

املصابون بداء السكري واملدخنون هم األكرث عرضة لإلصابة بأمراض اللثة.

جفاف الفم
يرتك جفاف الفم األسنان واللثة واللسان وأنسجة الفم األخرى تشعر 

بالجفاف. ميكن أن يحدث بسبب اآلثار الجانبية لألدوية أو مشكالت 

غدة اللعاب أو العالج الكيميايئ أو اإلشعاعي.

 مع جفاف الفم، تزداد احتاملية تسوس األسنان بسبب عدم وجود 

لعاب كاٍف لغسل جزيئات الطعام واألحامض. ميكن أن تتطور أيًضا 

مشاكل اللثة والتهابات أخرى.

تتوفر منتجات جفاف الفم وبدائل اللعاب لتقليل األعراض.  شجع 

العميل عىل التواصل مع طبيبه الخاص أو الصيديل فيام يتعلق باآلثار 

الجانبية لألدوية.

تعد العلكة الخالية من السكر أو النعناع املحتوي عىل إكسيليتول 

طريقة جيدة لتحفيز تدفق اللعاب وحامية فمك. ال متص الحلوى 

السكرية أبًدا لرتطيب الفم.

رسطان الفم
ميكن أن يظهر الرسطان يف أي مكان داخل الفم: اللسان والشفتني 

 والخدين واللثة وسقف أو أرضية الفم والحلق.  يزيد التبغ والكحول 

من خطر اإلصابة بالرسطان. عادة ما يكون رسطان الفم غري مؤمل يف 

مراحله األوىل، لذلك ميكن تجاهل األعراض حتى تصبح الحالة مؤملة. 

تشمل العالمات التحذيرية لرسطان الفم ما ييل: 

القروح التي ال تلتئم يف غضون أسبوعني؛  	

كتل أو نتوءات أو تورم؛  	

بقع أو تقرحات حمراء أو بيضاء؛ و  	

صعوبة يف املضغ أو البلع.  	

من املهم أن تفحص أي يشء ال يشفى يف غضون أسبوعني من خالل 

مراجعة الطبيب أو طبيب األسنان.
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)PHFs( األغذية الخطرة املحتملة

الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير 

والديك الرومي

الفواكه والخرضاوات

الحليب الخام ومنتجات األلبان الخام

البيض

املأكوالت البحرية

الكرنب 

الدقيق الخام

البطيخ

الهوت الدوج ولحوم الغداء

السمك املدخن

تحتوي معظم لحوم الحيوانات النيئة عىل البكترييا.  والتي ميكنك قتلها عن طريق طهي الدواجن 

واللحوم يف درجة حرارة داخلية آمنة.

 ميكن أن تتلوث الفواكه والخرضوات الطازجة يف أي مكان يف طريقها من املزرعة إىل املائدة، مبا 

يف ذلك التلوث املتبادل يف املطبخ. تُطهي الفواكه والخرضوات األكرث أمانًا؛ يُغسل التايل األكرث أمانًا. 

اغسل دامئًا املنتجات الطازجة.

ميكن أن يحتوي الحليب الخام )غري املبسرت( عىل جراثيم ضارة. ميكن أن تسبب منتجات األلبان 

 النيئة، مثل الجنب الطري واآليس كريم والزبادي التهابات خطرية.  قبل استخدام هذه املنتجات، 

تأكد من أنها مصنوعة من الحليب املبسرت.

ميكن أن يحتوي البيض عىل الساملونيال حتى لو بدت نظيفة. اطبخ/أطه دامئًا البيض حتى يتامسك 

الصفار والبياض لقتل البكترييا وجعلها آمنة.

وكام هو الحال بالنسبة للحوم النيئة والدواجن، ميكن أن تحتوي املأكوالت البحرية النيئة عىل بكترييا 

خطرية.  اطبخ املأكوالت البحرية يف درجات حرارة آمنة وال تأكل األسامك أو املحار النيئة أو غري 

املطبوخة جيًدا. 

بنمو الكرنب والبكترييا جيًدا يف البيئات الدافئة والرطبة فقد يحتوي الكرنب النيئ أو املطبوخ قليالً 

عىل بكترييا ضارة لن يزيل شطفه البكترييا. أطه الكرنب جيًدا لتقليل فرصة اإلصابة باألمراض التي 

تنقلها األغذية.

 ال يُعالج الدقيق عادة لقتل الجراثيم. ال يكون الطعام املصنوع من الدقيق آمًنا إال بعد طهيه. 

ال تأكل عجيًنا نيئًا أو عجيًنا أبًدا.

يعد قطع البطيخ يف درجة حرارة الغرفة بيئة جيدة لنمو البكترييا.  تخلص من قطع البطيخ املرتوكة 

 يف درجة حرارة الغرفة ألكرث من 4 ساعات. تناول قطع البطيخ عىل الفور أو احتفظ به يف الثالجة 

عند 41 درجة فهرنهايت أو أكرث برودة وملدة ال تزيد عن 7 أيام.

 تعترب منتجات اللحوم املجهزة بيئة جيدة لنمو البكترييا. سخن الهوت دوج أو لحوم الغداء أو 

اللحوم الباردة أو البولونيا )السجق( أو النقانق الجافة إىل درجة حرارة داخلية آمنة قبل التقديم. 

 يجب عىل كبار السن تجنب تناول الفطائر املربدة أو اللحوم القابلة للدهن من األطعمة الجاهزة 

أو منضدة اللحوم.

 يجب تربيد بعض أنواع األسامك املحفوظة. غالبًا ما تُوسم أصناف األسامك املدخنة الباردة عىل 

أنها "طراز نوفا" أو "لوكس" أو "كيربد" أو "مدخن" أو "مجفف". يجب أال يأكل كبار السن السمك 

املدخن البارد ما مل يكن معلبًا أو مثبتًا عىل الرفوف أو يف طبق مطبوخ، مثل الطاجن.
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إضافة املزيد من الفواكه 

والخرضوات إىل النظام الغذايئ

 قد يساعد تناول خمس وجبات عىل األقل من الفاكهة والخرضوات 

 يوميًا يف تقليل مخاطر اإلصابة بأنواع معينة من الرسطان وأمراض 

 القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض أخرى مع ذلك، فإن 

الكثري من األفراد ال يأكلون ما يكفي من الفاكهة والخرضوات.

الوجبات
متثل الخمس وجبات يف الواقع الحد األدىن لعدد الفواكه والخرضوات التي 

يجب تناولها يوميًا يفضل من الناحية املثالية تناول تسع وجبات يف اليوم.

حجم الوجبة هو: 

1 فاكهة متوسطة الحجم؛  •

1 كوب فواكه نيئة أو مطبوخة أو مجمدة أو معلبة   • 
)يف عصري 100٪( أو خرضوات؛

1 كوب )6 أونصات( 100٪ عصري فواكه أو خرضوات؛  •

½ كوب بقوليات مطبوخة أو معلبة أو مجمدة   • 
)فاصوليا وبازالء(؛

كوبان من الخضار الورقية النيئة.  •

½ كوب فواكه مجففة.  •

نصائح إلضافة املزيد من الفواكه والخرضوات
قد يبدو من الصعب تناول الكثري من الفواكه والخرضوات كل يوم.   

فيام ييل بعض العادات الغذائية الجيدة التي ميكن أن تفيد:

اجعل من املعتاد تناول وجبة واحدة أو أكرث من الخضار أو   	

الفاكهة يف كل وجبة وخالل أوقات الوجبات الخفيفة.  قدم 

سلطة مع الغداء وتفاحة لتناول وجبة خفيفة بعد الظهر.

احتفظ بالفواكه والخرضوات حيث ميكنك رؤيتها خزن الخضار   	

املقطعة واملنظفة عىل مستوى العني يف الثالجة أو احتفظ بوعاء 

من الفاكهة عىل الطاولة.

ابدأ يومك بعصري فواكه أو خرضوات بنسبة ٪100.  •

اجعل األشياء طازجة وممتعة من خالل الجمع بني الفواكه   •
والخرضوات ذات النكهات واأللوان املختلفة، مثل العنب 

األحمر مع قطع األناناس أو الخيار والفلفل األحمر.

أضف الفواكه والخرضوات الطازجة إىل األطعمة التي يتناولها   •
العميل بالفعل - مثل التوت واملوز إىل الزبادي أو الحبوب 

 والخرضوات إىل املعكرونة والبيتزا والخس والطامطم والبصل 

إىل السندويشات.

الفواكه والخرضوات املجمدة صحية وجاهزة عند الحاجة إليها.    •
أضف الخرضوات املمزوجة املجمدة إىل الحساء واألطباق املعلبة 

أو املجففة.

اصنع عصريًا رسيًعا باستخدام الفاكهة املجمدة.  	

أضف الفاكهة الطازجة عىل اآليس كريم قليل الدسم.  	

جمد الخضار املتبقية إلضافتها إىل اليخنات/الطعام املطبوخ.  	

أكل الفواكه ذات ألوان قوس قزح 
توفر الفواكه والخرضوات امللونة مجموعة واسعة من الفيتامينات 

واملعادن واأللياف واملواد الكيميائية التي يستخدمها الجسم للحفاظ 

عىل مستويات الصحة والطاقة الجيدة والحامية من آثار الشيخوخة 

وتقليل مخاطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان وأمراض القلب. 

 من أفضل الطرق للحفاظ عىل صحة جسمك محاولة تناول العديد 

من الفواكه والخرضوات ذات ألوان مختلفة كل يوم. 

األزرق / البنفسجي: الذاكرة والشيخوخة الصحية والجهاز البويل  	

	األحمر: القلب والذاكرة والجهاز البويل 

األخرض: الرؤية وقوة العظام واألسنان  	

أصفر / برتقايل: القلب والرؤية وجهاز املناعة  	

األبيض: القلب والحفاظ عىل مستويات صحية من الكوليسرتول  •
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أحمر

التفاح األحمر

البنجر

الكرنب األحمر

الكرز

التوت الربي

الجريب فروت الوردي

العنب األحمر

الفلفل األحمر

الرمان

البطاطا الحمراء

لفجل

التوت 

الراوند/الكرفس

الفراولة

الطامطم

البطيخ

أصفر برتقايل

التفاح األصفر

املشمش

القرع

الشامم

الجزر

الجريب فروت

الليمون

املانجو

الخوخ

الربتقال

الخوخ

الكمرثى

الفلفل األصفر

األناناس

اليقطني

القرع األصفر

الذرة الحلوة

البطاطا الحلوة

اليوسفي

الطامطم الصفراء

أخرض

التفاح األخرض

الخرشوف

نبات الهليون

األفوكادو

الفاصوليا الخرضاء

الربوكيل

الكرنب الصغري

الكرنب األخرض

الخيار

العنب األخرض

املن

الكيوي

الَخس

الليمون

البصل األخرض

البازالء

الفلفل األخرض

السبانخ

الكوسة

أزرق / أرجواين

التوت األسود 

التوت

الباذنجان

التني

العنرب

الربقوق

الخوخ

العنب األرجواين

الزبيب

أبيض

املوز

القرنبيط

الثوم

الزنجبيل

الهيكاما

عيش الغراب

البصل

الجزر األبيض

البطاطا

الفجل

إتاحة الفواكه والخرضوات
 ال يعني الحصول عىل ما يكفي من الفاكهة والخرضوات إنفاق الكثري من املال. بيد أنها يف الواقع متثل مشرتيات جيدة بالنظر إىل كمية العنارص 

الغذائية الصحية فيها. 

رشاء الفواكه والخرضوات بسعر مخفض وااللتزام مبوسمها.  	

رشاء الفواكه والخرضوات املجمدة واملعلبة.  غالبًا ما تكون أقل تكلفة.  	

قارن بني العالمات التجارية لألصناف املجمدة واملعلبة للحصول عىل أفضل الصفقات.  	

الحفاظ عىل املنتجات طازجة
 شجع العميل عىل رشاء كل من الفواكه الطازجة واملعلبة أو املجمدة )يفضل أن تكون يف عصري أو ماء بنسبة 100٪( والخرضوات والعصائر. 

 استخدم املنتجات الطازجة أوالً واحفظ العنارص املعلبة يف وقت الحق من األسبوع. اشرتِ الفواكه والخرضوات الطازجة الناضجة وغري الناضجة. 

عىل سبيل املثال، اشرت كل من املوز األصفر واألخرض بحيث يستمر املوز غري الناضج لبضعة أيام أطول ويكون جاهزًا لألكل بعد استنفاد املوز الناضج.
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العمالء الذين لديهم صعوبة يف األكل

 العمالء الذين يعانون من صعوبة يف تناول الطعام هم أكرث عرضة لسوء التغذية.  راقب أيًا من هذه التحديات وحاول إيجاد اسرتاتيجيات 

ملساعدة العميل عىل تناول الطعام بشكل جيد.  أبلغ عن أي تغيريات يف حالة العميل أو أي عالمات تدل عىل سوء التغذية ووثقها. 

الصعوبة يف املضغ
 ميكن أن ترجع مشكالت املضغ إىل أطقم األسنان أو آالم الفم األخرى. شجع العميل عىل زيارة طبيب األسنان ألنه ميكن عالج العديد من املشكالت. 

شجع العميل عىل محاولة ما ييل: 

طهي جميع األطعمة حتى تصبح طرية وناعمة؛ و  	

تقطيع الطعام إىل قضامت صغرية وتناول الطعام ببطء.  	

األطعمة التي يجب تقدميها 
عصائر الفاكهة والخرضوات  •

الفاكهة املعلبة الطرية   	

خرضوات مطبوخة ومهروسة  	

استبدال اللحوم املطحونة أو املقطعة الناعمة بدالً من اللحوم الكاملة   	

البيض واللنب والحلويات والحساء )ال تستخدم البيض النيئ أبًدا(  	

الحبوب مطبوخة واألرز وخبز البودنغ والبسكويت الناعم   	

األطعمة التي تحتوي عىل الصلصات لجعلها رطبة وسهلة املضغ  	

فقدان الشهية 
 قد ال يشعر العميل بالرغبة يف تناول الطعام بسبب انخفاض القدرة عىل التذوق والشم واألدوية واالكتئاب وآالم أطقم األسنان أو اإلمساك.  

شجع العميل عىل محاولة ما ييل: 

التحدث مع طبيبهم؛  •

تناول 4-6 وجبات أصغر خالل اليوم؛  •

زيادة مستوى نشاطهم )إن أمكن(؛  •

اختيار األطعمة الصحية ذات السعرات الحرارية العالية والغنية بالربوتني أو إضافة مرشوبات متوازنة من الناحية التغذوية؛  •

تناول أكرب وجبة عندما تكون شهيتهم أفضل؛ و  •

إضافة املزيد من التوابل و / أو األعشاب إىل الطعام لزيادة النكهة.  •
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عرس البلع 
تشمل األطعمة التي يصعب عىل املرىض الذين يعانون من عرس البلع تناولها ما ييل:

األطعمة التي تتفكك 

الخبز الجاف واملقرمشات

الشيبس واملكرسات

عصري التفاح الرقيق املهروس

األرز العادي

حبوب اإلفطار الرقيقة والساخنة

اللحوم املفرومة السادة

البازالء أو الذرة املطبوخة

األطعمة الضخمة أو اللزجة

الخبز األبيض الطازج

زبدة الفول السوداين

البطاطس املهروسة السادة

املوز

الفول املقيل

حبوب النخالة

قطع اللحم السادة

الخضار النيئة وبعض الفواكه

تحضري الطعام
ميكن زيادة سامكة األطعمة أو تخفيفها حسب املتطلبات الفردية.  كام ميكن استخدام العديد من األطعمة لتغيري السائل إىل قوام مختلف.  فمثال:

لتكثيف/زيادة سامكة األطعمة، أضف:

فتات الخبز

نشا الذرة

الحبوب املطبوخة )كرمية القمح أو األرز(

خليط الكاسرتد

فتات بسكويت غراهام 

املرق

البطاطس املهروسة / رقائق البطاطس رسيعة التحضري

مسحوق الجيالتني العادي الصايف

الفواكه واللحوم والخرضوات املهروسة

فتات بسكويت سالتني 

الصلصات السادة )البيضاء والجنب والطامطم(

لرتقيق /تقليل سامكة األطعمة، أضف:

املرق

البوليون

املرق

العصري

الجيالتني السائل بنكهة

الزبدة الساخنة املذابة / السمن

الحليب )ساخن أو بارد(

الزبادي العادي

الشوربات املهروسة املصفاة

املاء
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 قد ترى طلبات للسامكة مثل الرحيق السميك )سهل السكب، عىل غرار حساء الكرمية السميكة( أو سامكة العسل )أكرث سمًكا وأقل قابلية للسكب، 

 عىل غرار العسل السائل( أو ملعقة سميكة )تحمل شكلها الخاص، ال ميكن سكبها وعادة ما تؤكل مبلعقة تشبه البودنج أو الزبادي(.  تختلف كمية 

 عامل التثخني الالزم للوصول إىل تناسق طعام معني تبًعا لسامكة الطعام وعىل عامل التثخني املستخدم. اتبع دامئًا أوامر الطبيب الخاصة بقوام 

األطعمة والسوائل.

املرشوبات السميكة/املكثفة 
يصاب العمالء الذين يعانون من عرس البلع بالجفاف برسعة إذا مل تُقدم املرشوبات الكافية لهم. كام أنهم معرضون بشكل كبري لخطر االستنشاق 

)استنشاق األطعمة أو السوائل( إذا قُدمت سوائل رقيقة.

إذا وصف طبيب العميل سوائل كثيفة و / أو أطعمة مهروسة، فاتبع سياسات أو تعليامت مكان عملك لضامن التحضري املناسب لهذه العنارص.

نصائح لجعل األطعمة أسهل للمضغ والبلع
لتجنب تكوين قرشة صلبة عىل سطح الطعام أو حول الحواف، أطه الطعام يف طبق خزيف مغطى.  	

من أجل عمل بيض مخفوق طري، أطه البيض يف أعىل غالية مزدوجة.  	

من أجل الحفاظ عىل رطوبة اللحم أو السم، أطهه يف العصري أو الحساء.  	

من أجل عمل لحم مهروس، صِف أوالً اللحم الطري املطبوخ ثم ضع اللحم يف محرض الطعام أو الخالط لعمل عجينة. أضف السائل الساخن   	

)املرق( إىل العجينة ورققه حسب القوام املطلوب.

وجبة اإلفطار

منتصف الصباح

وجبة الغداء

بعد الظهرية

املساء

وقت متأخر من املساء

قهوة أو شاي أو عصري فواكه وخرضوات  	

حبوب مناسبة )مثل دقيق الشوفان أو كرمية األرز تقدم مع السكر البني والكرمية املخفوقة(  	

العصري  	

زبادي كامل الدسم أو لنب مخفوق مدعم  	

شوربة الخضار واللحوم السميكة  	

بطاطس مهروسة  	

سبانخ مهروسة  	

فاكهة طازجة أو عصري التفاح  	

مرشوب من اختيارك  	

فواكه طرية و / أو بودنغ  	

الحساء  	

البازالء أو الفول اللني  	

البطاطا املهروسة  	

الخضار املسلوقة  	

الفاكهة )املوز أو الفاكهة املطهية(  	

مرشوب من اختيارك  	

مهلبية أو جيالتني بنكهة  	

قامئة العينات
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يف الخالط، امزج ½ 1 كوب من الفاكهة الطازجة   • 
أو املجمدة أو املعلبة مع 1 كوب حليب.

اخلط حتى تصبح ناعمة.   •

الفاكهة املخفوقة

الوصفات

يف الخالط، اخلط ¼ كوب عصري تفاح و¼ كوب عصري   •
برتقال وكوب خوخ أو كمرثى معلبة.

اخلط حتى تصبح ناعمة.  •

مزيج الفاكهة

يف الخالط، اخلط كوبًا من الزبادي بنكهة الفاكهة وكوب   •
من الحليب مع فواكه طرية وطازجة ومقرشة أو فاكهة 

لينة ومعلبة وكوب من الجنب القريش.

اخلط حتى تصبح ناعمة.   •

عصائر عالية الربوتني

اخلط ¼ كوب من الجنب و3 مالعق كبرية   • 
من الفاكهة املهروسة.

التربيد.  •

بودنغ الجنب

يف الخالط، أضف ½ كوب من الخضار املطبوخة أو   •
الناعمة جًدا و½ كوب من الحليب املدعم أو الكرمية 

أو الزبادي العادي وملعقة صغرية من السمن وامللح 

ومسحوق البصل ورقائق البقدونس املجففة املطحونة 

حسب الرغبة.

اخلط حتى تحصل عىل القوام املطلوب.  •

حساء الخضار بالقشدة 

351
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نصائح للحصول عىل نوم هانئ

إذا كنت تعاين من مشاكل يف النوم )غري قادر عىل النوم، أو تستيقظ كثريًا، أو ال تشعر بالراحة عند االستيقاظ يف الصباح( أو ترغب ببساطة يف تحسني 

نوعية وكمية نومك، فجرب األساليب التالية. 

حدد وقتًا منتظاًم للنوم واالستيقاظ يف الصباح.  •

تجنب القيلولة، خاصة يف املساء.  	

اذهب إىل الفراش يف أقرب وقت ممكن.  	

تجنب استخدام املنبهات الصاخبة.  	

حافظ عىل غرفة النوم باردة نسبيًا وجيدة التهوية ويف ظالم   	 

دامس إن أمكن.

استخدم الرسير للنوم فقط، حيث يبدو أن البقاء يف الرسير لفرتة   	 

طويلة يؤدي إىل تشتيت النوم.

افعل شيئًا يبعث عىل االسرتخاء يف خالل نصف ساعة قبل النوم.    	 

القراءة أو التأمل أو امليش عىل مهل كلها أنشطة مناسبة.

التمرين يف الصباح هو األفضل، ومع ذلك، إذا مل تستطع يف الصباح،   	 

قم مبامرسة الرياضة قبل العشاء.  يحدث انخفاض يف الطاقة بعد ساعات قليلة من التمرين؛ ثم يأيت النوم بسهولة أكرب. ومع ذلك، فإن مامرسة 

الرياضة قبل وقت النوم قد تزيد من اليقظة.    

خذ حامًما ساخًنا قبل ساعة ونصف إىل ساعتني من موعد النوم.  فهذا يغري إيقاع درجة حرارة الجسم األساسية ويساعد األفراد عىل النوم بسهولة   	

أكرب وبشكل مستمر. ميكن أن يؤدي االستحامم يف وقت قريب من وقت النوم أيًضا إىل زيادة اليقظة.

تناول وجبات خفيفة وحدد موعًدا لتناول العشاء قبل النوم بأربع إىل خمس ساعات.  ميكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة مثل الفاكهة أو رشيحة   	

من لحم الديك الرومي عىل النوم.  قد يؤدي تناول وجبة كبرية قبل النوم إىل تأثري معاكس.

تجنب تناول السوائل قبل النوم مبارشة حتى ال يتأثر النوم بالحاجة إىل التبول.  	

تجنب الكافيني يف الساعات التي تسبق النوم.  	

تجنب املرشوبات الكحولية قبل النوم.  	

إذا كنت ال تزال مستيقظًا بعد 20 دقيقة من محاولة النوم، فانتقل إىل غرفة أخرى واقرأ أو اكتب يومياتك أو قم بنشاط هادئ باستخدام   • 
اإلضاءة الخافتة حتى تشعر بالنعاس الشديد.  تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو الجهاز اللوحي أو استخدام 

األضواء الساطعة.

إذا كان هناك قلق معني يجعلك مستيقظًا، فحاول التفكري يف املشكلة من حيث الصور وليس الكلامت.  أو خذ بعض الوقت يف كتابتها حتى   • 
ال تضطر إىل التفكري بها مطوالً.  قد تسمح لك هذه الطريقة بالنوم برسعة أكرب واالستيقاظ بقلق أقل.

تساعد الزيوت العطرية من الالفندر والبابونج وزيت الربغموت وزيت الناردين وغريها من الزيوت عىل التهدئة التي تؤدي إىل النوم.  	

ارتِد الجوارب أثناء النوم.   وقد يكون من املفيد وضع القليل من الزيت العطري عىل أسفل قدميك قبل ارتداء الجوارب.  	

الحفاظ عىل وزن صحي.  	
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التمدد

املرونة رضورية ألداء املهام التي تتطلب االنحناء والرفع واللف واالمتداد.  تتقلص العضالت وتضعف إذا مل يتم استخدامها.  إذا كانت عضالتك غري مرنة، 

فقد تكون عرضة لخطر شد العضالت أو متزقها مام قد يكون مؤملًا للغاية.

ستساعدك متارين اإلطالة يف الحفاظ عىل وضعية جيدة والحفاظ عىل عمل مفاصلك ومنع حدوث إصابات معينة. 

نصائح اإلطالة
قم بإحامء الجسم قبل متارين اإلطالة ألن هذا سيزيد من تدفق الدم حول الجسم وستصبح عضالتك أكرث رشاقة.  	

إذا كنت غري قادر عىل اإلحامء، قم بتامرين اإلطالة بعد االستحامم مباء دافئ. حيث ستكون عضالتك أكرث مرونة وقابلية للتمدد.  	

ابدأ بتامرين الحركة التدريجية لجميع املفاصل )عىل سبيل املثال، قم بتدوير الرسغني، وثني ذراعيك، ولف كتفيك(.  	

يستغرق األمر من 5 إىل 10 دقائق فقط، وميكنك أداء التامرين يف أي مكان تشعر فيه بالراحة.  •

ال تقفز أبًدا أثناء متارين اإلطالة ألنها قد تسبب تلًفا للعضالت.  •

اثبت عىل اإلطالة ملدة 15 إىل 20 ثانية.  قد تشعر ببعض االنزعاج، فإذا شعرت بأمل فعليك إيقاف مترين اإلطالة.  •

تذكر أن تتنفس وال تحبس أنفاسك.  •

ال متارس متارين اإلطالة مبجرد استيقاظك.  ألن هذا هو الوقت الذي تزداد فيه احتاملية شد العضالت.  •

 تعترب التامرين الرياضية املائية والسباحة ممتازة أيًضا لزيادة املرونة.  ويساعد املاء األكرث دفئًا عىل اسرتخاء العضالت ويتيح تقليل الجاذبية 

نطاقًا أوسع من الحركة.
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متارين اإلطالة

مترين إطالة مؤخرة العنق

 1.  اجلس أو قف مع تعليق الذراعني 
بشكل غري محكم عىل الجانبني.

 2.  قم بإمالة الرأس بشكل جانبي، 
الجانب األول ثم الجانب اآلخر.

 3.  استمر ملدة 5 ثوان، واسرتخي،
وكرر 1-3 مرات.

مترين إطالة مؤخرة العنق

 1.  اجلس أو قف مع تعليق الذراعني 
بشكل غري محكم عىل الجانبني.

 2.  قم بإمالة الرأس إىل األمام بلطف 
لتمديد مؤخرة العنق.

 3.  استمر ملدة 5 ثوان، واسرتخي، 
وكرر 1-3 مرات.

 مترين إطالة جانب الكتف والجزء 

الخلفي من أعىل الذراع

 1.  الوقوف أو الجلوس ووضع اليد 
اليمنى عىل الكتف األيرس.

 2.  باليد اليرسى، اسحب الكوع األمين 
عرب الصدر باتجاه الكتف األيرس.

 3.  استمر من 10 إىل 15 ثانية، واسرتخي، 
وكرر التمرين عىل الجانب اآلخر.

 مترين إطالة الكتف ووسط 

 الظهر والذراعني واليدين 

واألصابع واملعصم

1.  شبّك األصابع واجعل راحة اليد للخارج.

2.  مد الذراعني لألمام عىل مستوى ارتفاع الكتف.

3.  استمر من 10 إىل 20 ثانية، واسرتخي، وكرر العملية.

 مترين إطالة العضلة ثالثية الرؤوس 

وأعىل الكتفني والخرص

1.  اجعل ركبتيك مثنيتني قليالً.

2.  قف أو اجلس مع وضع الذراعني فوق الرأس.

امسك الكوعني بيد الذراع املعاكسة.  .3

 4.  اسحب الكوعني خلف الرأس برفق وأنت 
متيل ببطء إىل الجانب حتى تشعر بتمدد خفيف.

 5.  استمر من 10 إىل 15 ثانية، واسرتخي، 
وكرر التمرين عىل الجانب اآلخر.

مترين إطالة منتصف الظهر

1.  قف مع وضع اليدين عىل الوركني.

 2.  قم بلف الجذع برفق عند الخرص حتى 
تشعر بالتمدد.  اجعل ركبتيك مثنيتني قليالً.

 3.  استمر من 10 إىل 15 ثانية، واسرتخي، 
وكرر التمرين عىل الجانب اآلخر.

مترين إطالة الجانب األمامي من الفخذ )عضالت الفخذ(

 1.  قف بالقرب من الحائط وضع يدك 
اليرسى عىل الحائط للحصول عىل الدعم.

 2.  قف بشكل مستقيم، وامسك 
أعىل القدم اليرسى باليد اليمنى.

3.  اسحب الكعب باتجاه األرداف.

 4.  استمر ملدة 20 ثانية، واسرتخ، وكرر 
التمرين عىل الجانب اآلخر.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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مترين إطالة ربلة الساق

قف بالقرب من الحائط واتكئ عليه بالساعدين،   .1 
مع إسناد رأسك عىل يديك.

ضع قدمك اليمنى أمامك، واثني الساق،   .2 
واجعل الساق اليرسى مستقيمة خلفك.

حرك الوركني إىل األمام ببطء حتى تشعر   .3 
بالتمدد يف ربلة الساق اليرسى.

حافظ عىل أسفل القدم األيرس مسطًحا   .4 
وأصابع القدم متجهة لألمام بشكل مستقيم.

استمر بالتمدد السهل ملدة 10 إىل 20 ثانية.    .5 
ال تهتز أو تحبس أنفاسك.

كرر التمرين عىل الجانب اآلخر.  .6

مترين إطالة الفخذ الداخيل، األربية

 1.  قف مع توجيه القدمني لألمام بشكل 
 مستقيم، بحيث تكون املسافة بينهام 

 أكرب بقليل من عرض الكتفني.  إذا لزم 

 األمر، متسك بيشء )كريس، إلخ( 

لتحقيق التوازن.

 2.  اثني الركبة اليمنى قليالً وحرك الورك 
األيرس لألسفل باتجاه الركبة اليمنى.

 3.  استمر من 10 إىل 15 ثانية، واسرتخي، 
وكرر التمرين عىل الجانب اآلخر.

مترين إطالة جانب الورك وأوتار الركبة

 1.  اجلس عىل األرض وافرد ساقك اليمنى 
لألمام بشكل مستقيم.

 2.  اثني الساق اليرسى، واعرب بالقدم 
 األيرس فوق الساق اليمنى، وضعه 

بجانب الركبة اليمنى للخارج.

 3.  اسحب الركبة اليرسى عرب الجسم 
باتجاه الكتف املعاكس.

 4.  استمر من 10 إىل 20 ثانية، واسرتخي، 
وكرر التمرين عىل الجانب اآلخر.

مترين إطالة أسفل الظهر وجانب الورك والرقبة

1.  اجلس عىل األرض وافرد ساقك اليرسى لألمام بشكل مستقيم.

 2.  اثني الساق األمين، واعرب بالقدم األمين فوق الساق 
اليرسى، وضعه بجانب الركبة اليرسى للخارج.

 3.  اثني الكوع األيرس وضعه بجانب 
الركبة اليمنى للخارج.

ضع اليد اليمنى خلف   .4 
الوركني عىل األرض.

أدر رأسك عىل كتفك األمين، ولف الجزء العلوي   .5 
من الجسم لليمني.

 6.  استمر من 10 إىل 15 ثانية، واسرتخي، وكرر التمرين 
عىل الجانب اآلخر.

مترين إطالة الكتفني والذراعني واليدين والقدمني 

والكاحلني

 1.  استلق عىل األرض، ومد ذراعيك فوق رأسك، وحافظ 
عىل استقامة الساقني.

2.  مد الذراعني والساقني يف اتجاهني متعاكسني.

متدد ملدة 5 ثوان، ثم اسرتخ.  .3
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تشجيع العميل عىل أن يكون 

نشيطًا بدنًيا

 دور مقدم الرعاية يف النشاط 

البدين للعميل
يتمثل دورك كمقدم رعاية يف دعم العميل ليظل نشيطًا بدنيًا قدر 

اإلمكان. هذا ميكن أن يعني: 

منح العميل وقتًا إضافيًا للقيام مبهمة ما بأنفسهم؛  •

الحصول عىل فهم جيد للفوائد الرئيسية للبقاء نشيطًا؛  	

مساعدة العميل عىل فهم الفوائد العديدة التي تعود عليهم   	 

من بقائهم نشطني؛

العمل كنموذج يحتذى به من خالل اتخاذ خيارات صحية   	

ومامرسة األنشطة البدنية؛ و

تشجيع العميل عىل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص   	

به حول هذه املشكلة والخطوات التي ميكنهم اتخاذها للبقاء 

نشطني أو أن يصبحوا أكرث نشاطًا بدنيًا.

  اعتمد دامئًا عىل خطة رعاية العميل والعميل نفسه لفهم 

قدراته وأهدافه وتفضيالته.

مصادر إضافية
 تتوفر معلومات ممتازة ومجانية تقدم أمثلة ورسوم توضيحية 

 حول كيفية أداء متارين التقوية والتحمل والتوازن واملرونة عىل 

 nia.nih.gov/health/exercise-physical-activity موقع

 يفرتض العديد من األشخاص الذين يعانون من مستوى معني 

 من اإلعاقة أو املرض املزمن أن الوقت قد فات إلجراء تغيريات.  

 لكن هناك أدلة علمية قوية عىل أنه نادًرا ما يكون قد فات األوان 

 لتؤثر خيارات أمناط الحياة الصحية بشكل إيجايب، وغالبًا ما يكون 

التأثري كبري، عىل صحة الشخص الجسدية والعاطفية والعقلية.

ميكن أن تساعد األنشطة املعززة العميل عىل: 

الحفاظ عىل قوة العضالت والعظام.  •

زيادة القوة واالستقاللية؛  	

تقليل الحاجة إىل عصا للميش و  	

تقليل مخاطر كسور العظام واإلصابات   	 

األخرى أو التعايف بشكل أرسع إذا أصيبوا.

ميكن أن يساعد نشاط التحمل املنتظم )التامرين الهوائية( العميل عىل: 

فقدان الوزن أو الحفاظ عليه؛  •

تقوية القلب وخفض ضغط الدم والكوليسرتول.  	

الحفاظ عىل حركة املفاصل وتقليل آالم التهاب املفاصل؛  	

تقليل التوتر وتحسني مزاجهم؛  	

الحصول عىل مزيد من الطاقة و  	

مقابلة أصدقاء جدد من خالل االنضامم   	 

إىل فصل درايس أو مجموعة ميش.

املوارد دليل  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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التهاب املفاصل
نبذة عن املرض

التهاب املفاصل هو حالة مزمنة تسبب آالًما يف املفاصل.  هناك أنواع 

مختلفة من التهاب املفاصل تتطلب عالجات مختلفة.  األنواع الرئيسية 

اللتهاب املفاصل هي:

 االلتهاب العظمي املفصيل  - أكرث أنواع التهاب املفاصل شيوًعا وهي 

تؤثر عىل املفاصل الحاملة للوزن مبا يف ذلك اليدين واألصابع والوركني 

 والركبتني والعمود الفقري.  ويسبب االلتهاب العظمي املفصيل تيبًسا 

وأملًا يف املفاصل املصابة.

 التهاب املفاصل الروماتويدي  - أحد أمراض املفاصل التنكسية التي 

تسبب التيبس واألمل.  ميكن أن يؤثر التهاب املفاصل الروماتويدي عىل 

أي من مفاصل الجسم أو كلها، ويصاحب ذلك حمى وإرهاق وشعور عام 

بعدم الراحة. التهاب املفاصل الروماتويدي لديه القدرة عىل إحداث أكرب 

قدر من الرضر، حيث ميكن أن يؤثر عىل جميع مفاصل الجسم تقريبًا.

 النقرس - يحدث بسبب تراكم حمض اليوريك يف الجسم مام يؤدي إىل 

األمل واالحمرار والتورم يف املفاصل الصغرية، وخاصة إصبع القدم الكبري.

العالمات / األعراض

احمرار أو تورم أو سخونة يف املفصل  	

انخفاض القدرة عىل تحريك املفصل  	

أمل مؤمل و / أو تيبس يف املفصل )املفاصل(  	

تيبس يف الصباح  	

تصبح الحركة أبطأ  	

شكاوى من األوجاع واآلالم أو تجنب مامرسة األنشطة  	

أنواع العالجات

 تتمثل أهداف العالج يف تقليل األمل وااللتهاب، وإبطاء تلف املفاصل 

 أو إيقافه، وتحسني قدرة الشخص عىل العمل.  ميكن استخدام العديد 

من العالجات يف وقت واحد، وقد تشمل:

 •  األدوية املوصوفة واألدوية التي ترُصف بدون صفة طبية 
لعالج األمل وتقليل االلتهاب؛

 	  نظام غذايئ مغذي للحفاظ عىل الوزن أو إنقاصه وتحسني 

الصحة العامة؛

الراحة لتحسني قدرة الجسم عىل إصالح نفسه؛  	

مامرسة التامرين أو متارين اإلطالة لزيادة حركة املفاصل   	 

وتقليل التيبس؛

الجراحة الستبدال املفصل )عادة مفاصل الورك والركبة(.  	

قد تشمل العالجات البديلة:

•  العالج بالحرارة والربودة  - بالنسبة لبعض أنواع التهاب املفاصل، 
ميكن للحرارة إرخاء املفاصل مؤقتًا، خاصة قبل التمرين. وميكن 

أيضا أن تساعد الكامدات الساخنة والحاممات الدافئة.  ميكن 

وضع الكامدات الباردة عىل التهاب املفاصل لتقليل األمل؛

الوخز باإلبر - يعتقد العديد من األشخاص املصابني بالتهاب   	

املفاصل أن الوخز باإلبر يقلل من األمل و / أو يقلل من اإلجهاد 

املرتبط باملرض؛

	  الحد من التوتر - قد يؤثر التوتر عىل مقدار األمل الذي يشعر 

به الشخص. مجموعات الدعم وأساليب التخيل، إىل جانب طرق 

أخرى لالسرتخاء والعثور عىل الراحة، ميكن أن تساعد يف تقليل 

التوتر؛

الفيتامينات واملكمالت العشبية . و  	

	  التدليك .

أشياء يجب تجنبها

اإلقالع عن مامرسة األنشطة أو اإلفراط يف مامرسة الرياضة  	

تناول األدوية أو الفيتامينات أو املكمالت العشبية دون   	 

استشارة الطبيب أو بشكل متكرر أكرث من املوىص به

طرق الوقاية

 العديد من الحاالت ال ميكن الوقاية منها.  والهدف يف هذه الحاالت 

 هو تشخيص التهاب املفاصل وعالجه مبكرًا.  بالنسبة للحاالت التي 

ميكن الوقاية منها يجب:

الحفاظ عىل وزن صحي؛  	

مامرسة التامرين الرياضية بانتظام   	 

)مع الحرص عىل عدم اإلفراط يف استخدام املفاصل(؛

تجنب الحركات املتكررة يف نفس املفاصل؛  	

الراحة عند الحاجة؛ و  	

تناول نظاًما غذائيًا صحيًا يحتوي عىل الفواكه والخرضوات،   	 

جنبًا إىل جنب مع مكمالت الفيتامينات.

واشنطن بوالية  األمد  طويل  والدعم  الشيخوخة  لدعم  والصحية  االجتامعية  الخدمات  إدارة  قسم 
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التهاب املفاصل )يُتبع(

   نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

اآلثار الجانبية لألدوية  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

قدم فرتات راحة متكررة أثناء مامرسة الرياضة.  •
شجع العميل عىل تناول األدوية املوصوفة.  •
ساعد يف ترتيب بيئة العميل بحيث يكون   • 

مستقالً قدر اإلمكان.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
املعهد الوطني اللتهاب املفاصل والجهاز العضيل   • 

الهيكيل وأمراض الجلد

 AMS Circle 1  
 Bethesda, MD 20892-3675  

22-NIAMS )877(  
niams.nih.gov  

مؤسسة التهاب املفاصل )الوطنية(  •
 Peachtree St NE Suite 600 1355  

 Atlanta, GA 30309  
1-800-283-7800  

arthritis.org  
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االضطراب ثنايئ القطب
نبذة عن املرض

 االضطراب ثنايئ القطب، املعروف أيًضا باسم االكتئاب الهويس، 

 هو اضطراب دماغي خطري يتسبب يف ارتفاعات وانخفاضات 

شديدة يف املزاج والطاقة واألداء.  إنها حالة مزمنة وطويلة األمد.

العالمات / األعراض

 ألن االضطراب ثنايئ القطب له مرحلتان، الهوس واالكتئاب، 

تختلف األعراض حسب مكان وجود الشخص يف دورة االضطراب.

عالمات / أعراض مرحلة الهوس ما ييل.

مزاج سعيد للغاية  	

مزاج عصبي و / أو غاضب  	

زيادة الطاقة والنشاط  	

املزيد من األفكار والتفكري أرسع من املعتاد  	

زيادة الكالم ورسعة الكالم عن املعتاد  	

معتقدات غري واقعية بقدرات الفرد وقواه  	

سوء تقدير املواقف  	

زيادة االهتامم والنشاط الجنيس  	

قلة النوم  	

قد تشمل عالمات / أعراض مرحلة االكتئاب ما ييل.

مزاج "يسء"  	

انخفاض الطاقة والنشاط  	

تغري يف الشهية )تناول أكرث أو أقل(  	

تغري يف أمناط النوم )إما أكرث أو أقل(  	

القلق والتهيج  	

تحدث أقل، كالم أبطأ  	

قلة االهتامم واملشاركة يف األنشطة التي كان يستمتع بها عادًة  	

قلة االهتامم والنشاط الجنيس  	

مشاعر يأس وعجز  	

الشعور بالذنب وانعدام القيمة  	

النظرة السلبية  	

خواطر انتحار  	

أنواع العالجات

نظرًا ألنه ال ميكن عالج االضطراب ثنايئ القطب، فإن الهدف من العالج 

هو إدارة األعراض باستخدام األدوية لعالج الهوس واالكتئاب والعالج 

السلويك ومجموعات الدعم.

أشياء يجب تجنبها

تناول األدوية العشبية أو األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية مع األدوية 

املوصوفة دون التحدث مع الطبيب أوالً.

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

التحدث عن االنتحار - احصل عىل املساعدة عىل الفور.  	

إيذاء النفس أو السلوكيات التي ميكن أن ترض اآلخرين -   	

احصل عىل املساعدة عىل الفور.

األوقات التي يختار فيها العميل عدم تناول األدوية   	 

املوصوفة - أخرب املرشف والواصف.

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل تناول األدوية حسب الطلب.  	

شجع النشاط الهادف.  	

استمع للعميل.  	

شجع العميل عىل القيام بأكرب مجهود ممكن من أجل نفسه.  	

توفري روتني حياة متسق.  	

شجع العميل عىل اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ   	

ومامرسة الرياضة.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
التحالف الوطني لألمراض العقلية  •

 Wilson Boulevard, Suite 300 4301  
 Arlington, VA 22203  

1-800-950-NAMI  
nami.org  
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الرسطان
نبذة عن املرض

يتطور الرسطان عندما تبدأ الخاليا يف جزء من الجسم يف النمو خارج 

نطاق السيطرة.  وعىل الرغم من وجود العديد من أنواع الرسطان، إال 

أنها تبدأ جميًعا بنمو غري طبيعي للخاليا.

العالمات / األعراض

ترتبط العديد من األعراض مبكان وجود الرسطان يف الجسم )مثل الدم 

يف الرباز من رسطان القولون أو ضيق التنفس من رسطان الرئة(.  وقد 

ال تظهر أي أعراض لبعض أنواع الرسطان.  األعراض التالية شائعة مع 

معظم أنواع الرسطان.

ُحمى  	

قشعريرة  	

تعرق لييل  	

فقدان الوزن  	

فقدان الشهية  	

إلعياء  	

أنواع العالجات

ميكن استخدام خيارات العالج مبفردها أو مجتمعة، اعتامًدا عىل نوع 

الرسطان وحالة العميل.  تشمل العالجات ما ييل.

	  الجراحة - إذا تم احتواء الرسطان يف منطقة واحدة ومل ينترش، 

فقد تزيل الجراحة كل الرسطان أو جزء منه.

العالج اإلشعاعي - يستهدف ويقتل الخاليا الرسطانية يف منطقة   	

معينة من الجسم.  ميكن أن يؤثر اإلشعاع أيًضا عىل الخاليا 

الطبيعية.

	  العالج الكيميايئ - مجموعة من األدوية التي تقتل الخاليا 

الرسطانية والعادية يف جميع أنحاء الجسم.

	  األدوية - تستخدم لعالج أعراض الرسطان واآلثار الجانبية 

للعالج )مثل األمل والحمى والعدوى و / أو الغثيان(.

	  العالجات البديلة - إما مبفردها أو باالشرتاك مع الخيارات 

األخرى املذكورة أعاله، مبا يف ذلك:

العالج باإلبر؛  -
الفيتامينات واملعادن واألعشاب.  -

التَغِذيَة؛  -

التأمل؛ و  -

الشفاء اإلمياين.  -

أشياء يجب تجنبها

التدخني أو مضغ التبغ  •
األطعمة الغنية بالدهون  	

األشخاص املصابون بأمراض معدية - يتمتع املصابون بالرسطان   	

بجهاز مناعي ال يعمل بشكل جيد، لذلك هم أكرث عرضة لإلصابة 

بالعدوى.

طرق الوقاية

بعض أنواع الرسطان ناتجة عن تاريخ عائيل )علم الوراثة(.  عىل الرغم 

من أنه ال ميكن منعها، فقد يتم اكتشافها مبكرًا وعالجها يف الوقت 

املناسب.  وتشمل جهود الوقاية من الرسطان ما ييل.

تجنب اإلفراط يف تناول الكحوليات والتعرض للشمس وأرسة   	

تسمري البرشة والتبغ.

اتباع نظام غذايئ صحي قليل الدسم مع الكثري من الفواكه   	

والخرضوات.

الحفاظ عىل وزن صحي.  	

مامرسة الرياضة بانتظام.  	

اجراء فحوصات منتظمة بتعليامت من الطبيب.  	

تجنب التلوث البيئي مثل الدخان الذي يتسبب به أشخاص   	

آخرون وعوادم السيارات.

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

االمل  	

العدوى  	

فقدان الوزن  	

االرتباك  	

االكتئاب  	

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل مامرسة الرياضة والراحة كثريًا وتناول   	

وجبات مغذية ورشب السوائل.

وفر األشياء التي تجلب الراحة وتقليل األمل.  	

كن حساًسا لحالة العميل الجسدية والعاطفية.  	

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
جمعية الرسطان األمريكية   

1-800-ACS-2345  
cancer.org  
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اعتامم عدسة العني
نبذة عن املرض

إعتام عدسة العني هو غشاوة يف عدسة العني تقلل من الرؤية.  ترتبط 

معظم حاالت إعتام عدسة العني بالشيخوخة.  وميكن أن يحدث إعتام 

عدسة العني يف أي من العينني أو كلتيهام.  نظرًا ألن إعتام عدسة العني 

ينمو ببطء، فإن الرؤية تزداد سوًءا مبرور الوقت.

العالمات / األعراض

رؤية غامئة أو غري واضحة  	

قد تظهر األضواء ساطعة للغاية، مثل الوهج -   	 

قد تظهر هالة حول األضواء

ال تظهر األلوان بشكل واضح  	

ضعف الرؤية الليلية  	

تغيريات متكررة يف النظارات أو الوصفات الطبية  	

أنواع العالجات

يشمل العالج املبكر ما ييل.

وصفة طبية جديدة للنظارات أو العدسات الالصقة  	
إضاءة أفضل  	

النظارات والنظارات الشمسية املضادة للوهج  	

استخدام عدسة مكربة  	

بعد تجربة الخيارات املذكورة أعاله، فإن العالج اآلخر الوحيد هو 

الجراحة.  إذا كان العميل يعاين من إعتام عدسة العني يف كلتا العينني، 

فسيتم إجراء الجراحة عىل عني واحدة يف كل مرة للسامح بالشفاء بني 

العمليات الجراحية.

أشياء يجب تجنبها

األضواء الساطعة  	

القيادة يف الليل  	

طرق الوقاية

ارتِد نظارة شمسية وقبعة ذات حافة لحجب أشعة الشمس.  	

تجنب التدخني.  	

تناول طعاًما صحيًا، مع الكثري من الفواكه والخرضوات -   	 

وخاصة الخرضوات ذات الورق الداكن.

مراقبة وإدارة ارتفاع ضغط الدم والسكري.  	

تجنب اإلفراط يف تناول الكحوليات.  	

احصل عىل فحوصات منتظمة للعني.  	

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

إذا كان العميل قد خضع لعملية جراحية، فقد يعاين   	 
من آالم ما بعد الجراحة.

قم بإزالة مخاطر التعرث يف املنزل - تأكد من خلو املمرات.  	

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

ساعد العميل يف الحصول عىل مواد للقراءة بخط كبري.  	
تأكد من وجود إضاءة كافية يف املنزل.  	

ساعد العميل عىل امليش حسب الحاجة، خاصة   	 

يف املناطق غري املألوفة أو األرضية غري املستوية.

حافظ عىل نظارة العميل نظيفة ويف متناول اليد.  	

شجع العميل عىل تحديد مواعيد زيارة لطبيب العيون   	

واملواظبة عليها.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  	
مكتب معلومات املعهد القومي للعيون  	
 Center Drive MSC 2510 31  
Bethesda, MD 20892-2510  

)301( 496-5248  
2020@nei.nih.gov  

nei.nih.gov  
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)CHF( قصور القلب االحتقاين
نبذة عن املرض

يحدث قصور القلب االحتقاين عندما يضعف القلب وال يستطيع ضخ 

الدم الكايف يف جميع أنحاء الجسم. مام يؤدي إىل عودة الدم إىل الرئتني 

و / أو أجزاء أخرى من الجسم. غالبًا ما يتطور قصور القلب االحتقاين 

تدريجيًا عىل مدار سنوات ولكن ميكن أن يحدث فجأة.

العالمات / األعراض

ضيق يف التنفس  	

السعال  	

تورم يف الساقني والقدمني  	

زيادة الوزن  	

قلة اليقظة أو الرتكيز  	

مشاكل النوم  	

الدوخة/الدوار  	

أنواع العالجات

منط حياة صحي  لعالج بعض أعراض قصور القلب االحتقاين  	

ألدوية  	

مدرات البول أو "حبوب املاء" لتقليل التورم  -
حبوب لخفض ضغط الدم  -

حبوب لجعل نبض القلب أقوى وأبطأ  -
	  العالج باألكسجني  للمساعدة يف التنفس

عالج األمراض األخرى  لتحسني أعراض قصور القلب االحتقاين   	

	  تقييد السوائل  لتجنب تراكم السوائل يف الرئتني 

أشياء يجب تجنبها 

األطعمة الغنية بالدهون وامللح  	

التدخني  	

اإلفراط يف تناول الكحول  	

البيئات شديدة الحرارة أو شديدة الربودة  	

طرق الوقاية 

اتخذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ )مبا يف ذلك نظام   	 

غذايئ قليل امللح( ومامرسة الرياضة واستهالك/تناول الكحول.

تجنب التدخني.  	

حافظ عىل األمراض املزمنة األخرى مثل مرض السكري أو أمراض   	

القلب تحت السيطرة. 

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

األعراض التالية خطرية ويجب اإلبالغ عنها عىل الفور.

زيادة الوزن املفاجئة  •
ضيق يف التنفس يزداد سوًءا  	

تورم جديد يف الساق  	

السعال أو الصفري  	

الحاجة إىل النوم مسنًدا أو جالًسا  	

أمل يف الصدر أو شعور بثقل يف الصدر  	

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل تحديد مواعيد الطبيب والحفاظ عليها.  •
شجع العميل عىل تناول األدوية عىل النحو املوصوف طبيًا.  	

شجع العميل عىل اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ   	

ومامرسة الرياضة.

شجع العميل عىل ارتداء املالبس التالية:  	

-  غري ضيقة جًدا - قد متنع الجوارب الضيقة والجوارب 

واألحذية وما إىل ذلك تدفق الدم؛ و

-  مناسبة للطقس - املالبس التي تجعل العميل دافئًا جًدا 

أو شديد الربودة تجعل الجسم يعمل بجد أكرب للحفاظ 

عىل درجة الحرارة املناسبة.

ساعد العميل يف الحفاظ عىل طاقته عند القيام   	 

باألنشطة اليومية.

كن عىل علم مبا إذا كان العميل لديه أقراص النرتوجليرسين   	

)NTG( أو يستخدمها.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
)NHLBI(  املعهد القومي للقلب والرئة والدم  

 Building 31  
 Center Drive 31  

Bethesda, MD 20892  
 )877( 645 – 2448  

 nhlbi.nih.gov

املركز القومي لجمعية القلب األمريكية  •
 Greenville Avenue 7272  

Dallas, TX 75231  
AHA-USA-1-800-1 أو 1-800-242-8721  

 americanheart.org
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)COPD( داء االنسداد الرئوي املزمن
نبذة عن املرض

 داء االنسداد الرئوي املزمن هو مجموعة من أمراض الرئة التي 

ترض بالرئتني مام يجعل التنفس صعبًا.  املسالك الهوائية )األنابيب 

واألكياس الهوائية التي تحمل الهواء داخل وخارج الرئتني( مسدودة أو 

تالفة جزئيًا، مام يجعل من الصعب دخول الهواء وخروجه. يعد التدخني 

السبب الرئييس لداء االنسداد الرئوي املزمن. األنواع الشائعة من هذا 

الداء هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية املزمن.

العالمات / األعراض

ضيق يف التنفس  	

السعال املتواصل  	

املخاط الزائد  	

الصفري  	

ضيق الصدر  	

انخفاض تحمل التمرين  	

أنواع العالجات

ال ميكن عالج داء االنسداد الرئوي املزمن.  سيويص طبيب العميل 

بالعالجات التي تساعد يف تخفيف األعراض ومساعدة العميل عىل 

التنفس بشكل أسهل. حيث تتمثل أهداف عالج هذا الداء فيام ييل:

تخفيف األعراض؛   	

إبطاء تطور املرض؛  	

إبقاء العميل نشطًا؛  	

منع مشكالت التنفس وعالجها؛ و  	

تحسني الصحة العامة.  	

قد تشمل عالجات داء االنسداد الرئوي املزمن ما ييل:

العالج الدوايئ / االستنشاق )لفتح املسالك الهوائية وتقليل   	

االلتهاب(؛

العالج باألوكسجني؛  	

مامرسه الرياضة؛ و  	

نظام غذايئ قليل امللح ومغذية مع سوائل كافية.  	

أشياء يجب تجنبها

التدخني  	

امللح / الصوديوم  	

الوجبات الرسيعة  	

مادة الكافيني  	

طرق الوقاية

تجنب التدخني.  	

ابتعد عن الدخان املستعمل وامللوثات البيئية وعوادم السيارات.  	

 نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

زيادة ضيق التنفس  	

عالمات العدوى - زيادة املخاط أو تغري يف اللون   	 

والحمى واالرتباك

فقدان الوزن  	

عالمات االكتئاب – يحد مرض االنسداد الرئوي املزمن   	 

من العديد من األنشطة

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

قدم وجبات متكررة ومغذية وصغرية بدالً من ثالث وجبات   •
كبرية خالل اليوم.  ميكن أن يزيد األكل والرشب من ضيق 

التنفس ويكون غري مريح للعميل.

تجنب وضع العطور أو بخاخ الشعر أو املستحرضات   	 

املعطرة والروائح األخرى التي ميكن أن تهيج الرئتني.

شجع عىل النشاط مع فرتات الراحة.  	

ادعم الوسائد أو ارفع رأس الرسير ملساعدة العميل   	 

عىل التنفس بسهولة.  فقد ال يتمكن املرىض املصابون مبرض 

االنسداد الرئوي املزمن من التقاط أنفاسهم عند االستلقاء.

قدم الكثري من املاء، إذا سمح الطبيب بذلك. إذ يخفف   	 

املاء من املخاط يف الرئتني.

شجع العميل عىل الحصول عىل لقاح املكورات   	 

الرئوية ملرة واحدة ولقاح األنفلونزا السنوي.

امنح الكثري من الوقت لألنشطة.  	

ال تدخن بالقرب من أي عميل.  	

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  	
جمعية الرئة األمريكية )الوطنية(  	

 Broadway, 6th Floor New York, NY 10006 61  
1-800-LUNGUSA  

Lung.org  

جمعية الغداء األمريكية يف واشنطن  •
 6th Ave S Ste 460 5601  

Seattle, WA 98108  
)206( 441-5100  

InfoMTP@Lung.org  

مركز املعلومات الصحية باملعهد القومي للقلب والرئة والدم  •
 PO Box 30105  

Bethesda, MD 20824-0105  
)301( 592-8573  

nhlbi.nih.gov  
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الخرف 
نبذة عن املرض

الخرف ليس جزًءا طبيعيًا من الشيخوخة أو مرًضا.  حيث يصف 

مصطلح "الخرف" أعراض املرض أو اإلصابة أو املرض. ميكن أن يضعف 

الخرف الذاكرة والتواصل واللغة والرتكيز واالنتباه والتفكري والحكم 

والرؤية. تسبب العديد من األمراض الخرف، من بينها مرض الزهامير 

وأمراض األوعية الدموية. تشمل أنواع الَخرَف التدريجي ما ييل.

الخرف الوعايئ أو الخرف االحتشايئ املتعدد  •

أجسام ليوي  •

خرف هنتنغتون  •

خرف باركنسون  •

مرض بيكز   •

فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز الخرف  •

مرض كورساكوف )املرتبط بإدمان الكحول أو نقص   • 
الثيامني املزمن(

الهذيان

من املهم مراقبة أي ارتباك مفاجئ أو أعراض أخرى شبيهة بالخرف 

واإلبالغ عنها.  ميكن عكس الهذيان من خالل التقييم والعالج الطبي 

املناسبني تشمل األسباب املحتملة للهذيان ما ييل.

العدوى )غالبًا االلتهاب الرئوي أو عدوى املسالك البولية(  •

الجفاف / سوء التغذية  •

فقدان التوازن ومرض السكري خارج السيطرة ومشكالت الغدة   •
الدرقية ومشكالت الكىل

األدوية  •

العالمات / األعراض

فقدان الذاكرة التدريجي  •

عدم القدرة عىل الرتكيز  •

انخفاض يف مهارات حل املشكالت والقدرة عىل الحكم  •

االرتباك  •

الهلوسة واألوهام  •

التصور املتغري  •

عدم القدرة عىل التعرف عىل األشياء أو األشخاص املألوفني  •

اضطراب أو تغيري يف دورة النوم واالستيقاظ  •

الوظائف الحركية الضعيفة، وتشمل ما ييل:   •

عدم القدرة عىل ارتداء املالبس يف مراحل الحقة أو القيام   - 
بأشياء أخرى لالعتناء بالنفس؛

تغريات امليش / مخاطر السقوط؛ و  -

حركات غري الئقة.  -

االرتباك، ويشمل ما ييل:  •

الشخص واملكان والزمان؛  -

البرصي املكاين؛ و  -

عدم القدرة عىل تفسري اإلشارات البيئية.  -

عدم القدرة عىل حل املشكلة أو التعلم  •

القدرة اللغوية الغائبة أو الضعيفة، وتشمل ما ييل:  •

عدم القدرة عىل فهم ما يقوله اآلخرون؛  -

عدم القدرة عىل القراءة و / أو الكتابة؛  -

عدم القدرة عىل الكالم؛   -

عدم القدرة عىل تسمية األشياء؛  -

الكالم غري الالئق واستخدام املصطلحات أو الكلامت الخاطئة؛ و  -

التكرار املستمر للعبارات.  -

تغريات الشخصية، وتشمل ما ييل:   •

التهيج؛  -

ضعف السيطرة عىل املزاج؛   -

القلق؛  -

الرتدد؛  -

التمركز حول الذات؛  -

عدم املرونة؛  -

عدم وجود مزاج ميكن مالحظته )تأثري مسطح(؛  -

املزاج أو السلوك غري املناسب؛  -

السلوك الجنيس غري الالئق؛ و  -

عدم القدرة عىل العمل أو التفاعل يف املواقف االجتامعية أو   -
الشخصية.
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  نصائح الرعاية 
أشياء يجب االنتباه لها

االرتباك املتزايد املفاجئ واألعراض السلوكية املتزايدة أو   •
املتفاقمة - قد تكون هذه عالمات عىل الهذيان )حالة حادة 

من االرتباك العقيل( التي يجب معالجتها عىل الفور.

االكتئاب - يصاب العديد من األشخاص املصابني بالخرف   •
باالكتئاب.

األمل أو االنزعاج - قد ال يتمكن األشخاص املصابون   • 
 بالخرف من إخبارك باألمل أو عدم الراحة وقد ينعكس 

ذلك يف سلوكياتهم.

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

استمع إىل العميل وامنحه الوقت الستعادة ذكرياته.  •
متهل وامنح املزيد من الوقت لألنشطة.  •

دع العميل يبذل أقىص قدر ممكن من أجل نفسه.   •
ال "توجه الواقع" نحو العميل - تحقق من مشاعره.  •

إذا كان العميل يعاين من أعراض سلوكية، فحاول معرفة سبب   •
هذا السلوك )مثل املشكالت الجسدية التي تسبب األمل(. 

اعنٍت بنفسك - يتطلب األمر الكثري من الطاقة والصرب لرعاية   •
شخص مصاب بالخرف.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
جمعية الزهامير بواشنطن   •

1-800-272-3900  
alzwa.org  

أنواع العالجات

نظرًا لعدم وجود عالج للخرف، فإن العالج يهدف إىل السيطرة عىل 

األعراض. تتمثل الخطوة األوىل يف تقييم الحالة الصحية للعميل، للتأكد 

من أن مرًضا آخر أو أثرًا جانبيًا لدواء ما ال يؤدي إىل زيادة االرتباك. 

ميكن أن تشمل العالجات ما ييل:

إجراء تغيريات يف البيئة  - خلق بيئة آمنة، مع محيط وأشخاص   •
مألوفني؛

التدخالت السلوكية  - تعزيز السلوكيات املرغوبة واالستجابة   •
بشكل مناسب للسلوكيات الصعبة وتوقع احتياجات العميل؛ و

األدوية  - قد تؤدي خيارات األدوية املصممة خصيًصا لعالج   •
الخرف إىل إبطاء تطور املرض.

أشياء يجب تجنبها

األدوية املستخدمة باعتبارها قيود كيميائية - يجب استخدام   •
األدوية لعالج األعراض وليس لراحة املوظفني.

يجب عدم تناول األدوية التي مل يصفها طبيب العميل مبا يف ذلك   •
األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية واألدوية العشبية.

العديد من األدوية لديها آثار جانبية قد تؤدي إىل تفاقم أعراض   •
الخرف أو زيادة األعراض السلوكية.

التوجه الواقعي - تذكري الشخص وإخباره بأنه مخطئ أو ال يتذكر   •
شيئًا بشكل صحيح.

تجنب الجدال مع العميل.  •

طرق الوقاية

سبب الخرف غري معروف. حيث أُجريت العديد من الدراسات، 

بجانب أفكار جديدة حول العوامل التي تسبب الخرف. تتضمن بعض 

موضوعات الوقاية الشائعة ما ييل:

اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ ومامرسة الرياضة؛ و  •

تحدي عقلك باأللعاب واأللغاز املتقاطعة وألعاب التفكري.  •

الخرف )تابع(
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نبذة عن املرض
 االكتئاب هو شعور بالحزن يتفاقم. قد يستمر لفرتات طويلة من 

الزمن وقد مينع الشخص من عيش الحياة كام يفضل. يُصنف االكتئاب 

من حيث الشدة إىل خفيفة أو معتدلة أو شديدة. ميكن أن تشمل 

أسباب االكتئاب ما ييل:

التاريخ العائيل لالكتئاب؛  •

اختالل التوازن الكيميايئ أو مشكالت جسدية أخرى يف الدماغ؛  •

الصدمة والتوتر؛  •

املرض الجسدي؛ و  •

أمراض عقلية أخرى، مثل القلق أو انفصام الشخصية.   •

العالمات / األعراض

املزاج الحزين أو القلق أو "الفارغ" املستمر  •

البكاء أو النحيب أو عدم القدرة عىل البكاء  •

الشعور باليأس أو الذنب أو انعدام القيمة  •

فقدان االهتامم أو املتعة أو االنسحاب من الهوايات و / أو   •
األنشطة االجتامعية التي كان يستمتع بها يف السابق 

انخفاض الطاقة والتعب  •

صعوبة يف الرتكيز والتذكر واتخاذ القرارات  •

التغريات يف أمناط النوم  •

تغري جذري يف الشهية يؤدي إىل زيادة الوزن أو فقدانه  •

خواطر املوت أو االنتحار ومحاوالت انتحار  •

القلق والتهيج  •

األعراض الجسدية املستمرة التي ال تستجيب للعالج، مثل الصداع   •
واضطرابات الجهاز الهضمي و / أو األمل املزمن

أنواع العالجات

تؤثر درجة االكتئاب عىل العالج وميكن أن تشمل ما ييل:

الدواء املضاد لالكتئاب  •

العالج النفيس أو "العالج بالكالم"؛  •

العالجات البديلة مثل الوخز باإلبر والتدليك والعالج بالضوء   •
والعالجات العشبية والعالج بالفيتامينات؛ و

النظام الغذايئ الصحي ومامرسة الرياضة بانتظام.  •

أشياء يجب تجنبها

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

حديث العميل عن االنتحار و / أو املوت  •
زيادة األعراض  •

اآلثار الجانبية للدواء   •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

قّسم املهام الكبرية إىل مهام أصغر، وشجع العميل عىل بذل   •
قصارى جهده.

ساعد العميل عىل تحديد أهداف واقعية والوصول إليها.  •
شجع العميل عىل ما ييل:  •

البقاء نشطًا ومشاركًا اجتامعيًا؛  -
أن يكون نشيطًا بدنيًا؛   -

تناول األدوية املوصوفة طبيًا وحضور العالج؛ و  -
االستامع وتقديم الدعم.  -

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
املعهد الوطني للصحة العقلية   •

 Executive Blvd, Room 6200, MSC 9663 6001  
Bethesda, MD 20892-9663  

)866( 615 - 6464  
nimh.nih.gov/index.shtml  

تحالف دعم االكتئاب واالضطراب ثنايئ القطب   •
 E Jackson Blvd, Suite 490 55  

 Chicago, IL 60604  
)800( 826-3632  
dbsalliance.org  

الكحول ومثبطات أخرى  •

العزلة االجتامعية   •

طرق الوقاية

 ال يوجد يشء واحد يسبب االكتئاب أو مينعه.  فيام ييل األفكار ا

لتي قد تساعد شخًصا ما عىل تجاوز األوقات الصعبة:

مهارات التأقلم الجيدة؛  •

شخص موثوق به للتحدث معه؛  •

االستشارة قبل أن يزداد االكتئاب سوًءا؛  •

عادات منط الحياة الصحية؛ و  •

التطوع أو االنخراط يف أنشطة جامعية لتجنب العزلة االجتامعية.  •

االكتئاب 
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عجز النمو
نبذة عن املرض

ما يقرب من 1.49 ٪ من السكان أو 89,000 من األطفال والبالغني 

يف واشنطن، قد يكون لديهم تشخيص لإلعاقة النامئية التي تؤهلهم 

للحصول عىل خدمات الدولة.

تختلف أسباب وأنواع اإلعاقات النامئية بشكل كبري. فيام ييل بعض 

األمثلة.

اإلعاقة الذهنية

األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية هم أفراد يجدون صعوبة يف تعلم 

املعرفة العامة أو التكيف مع البيئة.

السبب األكرث شيوًعا لإلعاقة الذهنية هو متالزمة داون، وهي حالة 

ناتجة عن خلل يف الكروموسومات حيث يؤثر الكروموسوم اإلضايف عىل 

منو الدماغ والجسم. 

تشمل األسباب األخرى لإلعاقة الذهنية ما ييل:

االلتهابات مثل الحصبة األملانية.  •

التسمم أثناء الحمل مثل متالزمة الكحول الجنينية؛  •

العوامل البيئية السيئة يف الحياة املبكرة؛ و / أو  •

تلف يف الدماغ قبل سن الثامنة عرشة.  •

هناك تباين كبري يف مستوى اإلعاقة الذهنية وسيملك كل فرد قدرات 

واحتياجات مختلفة.

الشلل الدماغي

الشلل الدماغي هو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة من 

 االضطرابات املزمنة التي تسبب صعوبة يف التحكم يف الحركة. 

 حيث يظهر االضطراب يف السنوات القليلة األوىل من العمر وال 

يتفاقم بشكل عام مبرور الوقت.

 قد يكون لدى األشخاص املصابني بالشلل الدماغي سيطرة محدودة 

عىل عضالتهم وأطرافهم. قد يكون هناك شد عضيل مفرط وتيبس/

تصلب يف الجسم أو األطراف وعضالت مهتزة وكالم متلعثم وحركات 

بطيئة أو غري منضبطة.

 األشخاص املصابون بالشلل الدماغي لديهم أنواع مختلفة جًدا 

 من القدرات واإلعاقات )مثل العمى أو الصمم أو الرصع أو 

 اإلعاقة الذهنية(. لدى كثري من املصابني بالشلل الدماغي ذكاء 

متوسط أو أعىل من املتوسط.

الرصع

 الرصع هو اضطراب يف الدماغ ينطوي عىل نوبات متكررة.  وهي 

نوبات اضطراب وظائف املخ تسبب تغريات يف االنتباه و / أو السلوك 

ميكن أن ترتبط هذه النوبات مبا ييل:

إصابة الدماغ )مثل السكتة الدماغية أو إصابة الرأس(؛  •

شذوذ/تشوه ورايث؛  •

حالة مؤقتة، مثل التعرض أو االنسحاب من بعض األدوية أو   •
التعرض للصوديوم أو الجلوكوز يف الدم )قد ال تتكرر النوبات 

مبجرد تصحيح املشكلة األساسية(؛ أو

عدم وجود سبب محدد.  •

 ميكن أن تختلف شدة األعراض من نوبات التحديق البسيطة إىل 

فقدان الوعي والتشنجات العنيفة.

 وفًقا ملؤسسة الرصع األمريكية، ميكن السيطرة عىل النوبات بنسبة

50٪ إىل 80٪ من الحاالت بنجاح عن طريق تناول األدوية والعالج 
املناسبني. يتمتع األشخاص املصابون بالرصع بنفس نطاق الذكاء مثل 

اآلخرين. ويتأثر الذكور واإلناث عىل حد سواء.

التوحد

 التوحد هو اضطراب منو معقد يظهر عادة يف السنوات الثالث 

 األوىل من العمر ويؤثر عىل النمو الطبيعي للدماغ وينتج عنه 

 مجموعة واسعة من السلوكيات.  يحدث التوحد يف كثري من 

األحيان عند الذكور أكرث من اإلناث.

قد تختلف األعراض من خفيفة إىل شديدة وتشمل ما ييل:

ضعف التفاعالت االجتامعية )عىل سبيل املثال الرغبة يف العزلة   •
االجتامعية والتعرض للحرج االجتامعي وعدم القدرة عىل 

املشاركة بشكل مريح يف املحادثات ثنائية االتجاه(؛

ضعف التواصل اللفظي وغري اللفظي )عىل سبيل املثال عدم   •
التحدث عىل اإلطالق وعدم القدرة عىل تفسري لغة الجسد(؛ أو

أمناط السلوك املقيدة واملتكررة )مثل صعوبة تعلم املفاهيم   •
 املجردة وتعميم املعلومات والتغايض عن التغيريات يف الروتني 

و / أو البيئات(.

من خالل العالج املناسب، ميكن تحسني العديد من أعراض التوحد، عىل 

الرغم من أن معظم األشخاص يعانون من بعض األعراض طوال حياتهم.

367
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  نصائح الرعاية
يريد البالغون ذوو اإلعاقة أن يعاملوا باعتبارهم أشخاص 

 مستقلني.  اعرض دامئًا اختيارات مناسبة للعمر، ال سيام إذا 

كان الشخص ال يستطيع التعبري عام يريده بشكل مبارش.

الشخص ذو اإلعاقة هو أفضل قاٍض عىل ما ميكنه أو ال ميكنه 

فعله. ال تتخذ قرارات نيابة عنهم بشأن املشاركة يف أي نشاط.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

يعد املوقع اإللكرتوين لقسم اإلعاقة النامئية بوالية واشنطن   •
مصدًرا ممتازًا للحصول عىل معلومات وموارد إضافية.

dshs.wa.gov/dda  

قوس والية واشنطن  •
 State Avenue NE 2638  

Olympia, WA 98506  
www.arcwa.org  

اإلعاقة النامئية )تابع(
أنواع العالجات

يتمثل الهدف األسايس من العالج ألي شخص يعاين من إعاقة يف تطوير 

إمكانات الشخص إىل أقىص حد. قد تشمل بعض التدخالت ما ييل.

العالج باملامرسة  •

العالج البدين  •

العالج بالنطق  •

التعليم للحصول عىل العمل واملحافظة عليه  •

تدريب املهارات الحياتية  •



قسم إدارة الخدمات االجتامعية والصحية لدعم الشيخوخة والدعم طويل األمد بوالية واشنطن

368

داء السكري 
عالمات وأعراض انخفاض السكر يف الدم:

الضعف واهتزاز الحركة  •

النعاس  •

صداع الرأس  •

االرتباك  •

الدوخة/الدوار  •

الرؤية املزدوجة  •

تسارع رضبات القلب  •

تشنجات أو فقدان للوعي  •

عالمات وأعراض ارتفاع السكر يف الدم:

زيادة العطش والتبول  •

الغثيان  •

التنفس العميق والرسيع  •

الجوع  •

النعاس  •

فقدان الوعي  •

أنواع العالجات

 ال يوجد عالج ملرض السكري. حيث يهدف العالج عىل املدى القصري 

 إىل استقرار نسبة السكر يف الدم. بينام تتمثل أهداف العالج طويلة 

 املدى يف تخفيف األعراض والوقاية من املضاعفات طويلة املدى 

مثل أمراض القلب والفشل الكلوي. 

سيُشجع العميل املصاب مبرض السكري عىل ما ييل:

تناول نظام غذايئ متوازن؛  •

الحد من تناول األطعمة املصنعة بسبب زيادة السكريات   • 
والدهون والصوديوم؛

السيطرة عىل تناول الكربوهيدرات.  •

الحد من تناول الكربوهيدرات "البسيطة" مثل الدقيق األبيض   •
واألرز األبيض واملعكرونة واألطعمة السكرية مثل البسكويت 

والكعك والفطائر وتجنب املرشوبات السكرية؛

تجنب الدهون املشبعة أو الحد منها؛  •

االضطالع بدور فعال يف فهم أساسيات التغذية الجيدة   • 
وتأثريها عىل نسبة السكر يف الدم؛

مامرسة التامرين والتحكم يف وزنه.  •

يتمثل هدف العميل املصاب بداء السكري يف الحفاظ عىل نظام غذايئ 

صحي والتحكم يف مستويات السكر يف الدم. هناك العديد من األنواع 

املختلفة لألنظمة الغذائية املويص بها لداء السكري. فقد يحصل األشخاص 

املصابون بداء السكري عىل معلومات من طبيبهم حول أنواع األطعمة 

التي يجب تناولها واألنواع التي يجب تجنبها. كام ميكن أن يساعد أخصايئ 

التغذية يف التخطيط للوجبات الغذائية. عادة، ميكنه تصميم برنامج خاص 

باالحتياجات الطبية للعميل وتفضيالته الغذائية الشخصية.

عند رعاية شخص مصاب بداء السكري، من املهم مالحظة أعراض 

ارتفاع وانخفاض نسبة السكر يف الدم وكذلك مشكالت البرشة. 

عندما ال يُعالج داء السكري، ميكن أن تحدث حاالت تهدد الحياة.
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نبذة عن املرض
يستخدم الجسم هرمونًا يسمى األنسولني لنقل السكر )الجلوكوز( إىل 

خاليا الجسم للحصول عىل الطاقة إذا مل يعد هناك األنسولني أو تبقى 

 القليل جًدا منه )داء السكري من النوع األول( أو إذا مل األنسولني 

 )داء السكري من النوع 1( أو مل يعد الجسم يستجيب لألنسولني 

بشكل صحيح )داء السكري من النوع الثاين(، فلن تحصل الخاليا عىل 

الطاقة الالزمة. يرتاكم الجلوكوز يف مجرى الدم دون استخدام.

عادة ما يُجرى  تشخيص داء السكري من النوع األول يف مرحلة 

الطفولة. إذ ينتج الجسم القليل من األنسولني أو ال ينتج أي أنسولني 

عىل اإلطالق ويلزم حقن أو ضح أنسولني يوميًا.

 يعد داء السكري  من النوع الثاين أكرث شيوًعا ويحدث عندما ال 

 ينتج الجسم ما يكفي من األنسولني للحفاظ عىل مستويات السكر 

يف الدم طبيعية و / أو ال يستجيب الجسم بشكل جيد لألنسولني. 

يحدث داء السكري من النوع الثاين عادة يف مرحلة البلوغ وهو آخذ 

يف االرتفاع بسبب زيادة عدد كبار السن من األمريكيني والسمنة وقلة 

مامرسة الرياضة.

العالمات / األعراض

داء السكري من النوع األول: 

زيادة العطش  •

كرثة التبول  •

فقدان الوزن بالرغم من زيادة الشهية  •

اإلعياء  •

الغثيان / القيء  •

داء السكري من النوع الثاين:

زيادة العطش  •

كرثة التبول  •

زيادة الشهية  •

اإلعياء  •

رؤية مشوشة  •

التهابات بطيئة الشفاء  •

 نظرًا ألن داء السكري من النوع الثاين يتطور ببطء، فإن بعض 

 األشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر يف الدم ال يعانون 

من أي أعراض عىل اإلطالق.



369

داء السكري )تابع( 

األدوية

يتناول/يحصل األشخاص املصابون بداء السكري من النوع األول 

األنسولني عن طريق الحقن يوميًا وأحيانًا عدة مرات يف اليوم. يف حني 

أن األشخاص املصابون بداء السكري من النوع الثاين عادًة ما يتناولون 

 األدوية عن طريق الفم يوميًا لزيادة إنتاج األنسولني أو حساسية 

الجسم لألنسولني.

تساعد التامرين الرياضية يف التحكم يف نسبة السكر يف الدم وفقدان 

الوزن وارتفاع ضغط الدم. يجب عىل مرىض السكري مراجعة الطبيب 

قبل البدء يف أي برنامج متارين رياضية.

أشياء يجب تجنبها

يتسبب التدخني يف انخفاض الدورة الدموية وخاصة يف القدمني.  •

ميكن أن يكون للكحول آثار ضارة عىل نسبة السكر يف الدم.  •

تحتوي األطعمة الرسيعة عىل نسبة عالية من السكر والصوديوم   •
والدهون. 

طرق الوقاية

يُعتقد أن داء السكري من النوع األول ورايث وقد ال ميكن الوقاية منه.

يعاين األشخاص املصابون بداء السكري من النوع الثاين عادًة من زيادة 

الوزن وقد ال يكونون نشيطني بدنيًا.  ميكن أن تشمل أساليب الوقاية 

تعزيز نظام غذايئ صحي قليل السكر وقليل الدسم بالفواكه الطازجة 

والخرضوات والحبوب الكاملة ومامرسة روتينية منتظمة.

تويص جمعية السكري األمريكية بفحص جميع البالغني للكشف عن مرض 

 السكري كل ثالث سنوات عىل األقل. يجب فحص الشخص املعرض لخطر كبري 

يف كثري من األحيان.

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

عالمات / أعراض انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر يف الدم  •
حالة الجلد، ال سيام الساقني والقدمني.  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع عىل اختيار وجبات صحية وتناول الطعام بانتظام.  •
شجع العميل عىل مراقبة نسبة السكر يف الدم بانتظام، إذا   •

نصح/أوىص الطبيب بذلك.

تعرف عىل خطة العميل ملا يجب فعله عندما ينخفض   •
السكر يف الدم أو يرتفع بشدة.

شجع العميل عىل تناول جميع األدوية.  •
ساعد العميل عىل فحص أقدامه يوميًا.  •

شجع العميل عىل تجنب املالبس التي تقيد الدورة الدموية،   •
مثل الجوارب واألحذية املطاطية الضيقة.

شجع العميل عىل ارتداء األحذية التي تناسبه جيًدا وتحقق   •
من وجود أحجار صغرية أو أشياء أخرى يف الحذاء.

شجع العميل عىل ارتداء سوار أو قالدة التنبيه الطبي   • 
لداء السكري.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •

داء السكري، املستوى األول قادر عىل تقديم الرعاية   • 
لداء السكري

التدريب التخصيص إلدارة الشيخوخة والدعم طويل األمد   
منشور قسم الخدمات االجتامعية والصحية رقم. 22-1849  

جمعية السكري األمريكية   •
 Crystal Drive, Suite 900 2451  

 Arlington, VA 22202  
)800( 342-2383  

diabetes.org  

املعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكىل  •
1-800-860-8747  

niddk.nih.gov/health-information/diabetes  

الشائعة والحاالت  األمراض  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الَزرق

نبذة عن املرض
الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون التي ميكن أن تسبب فقدان 

البرص والعمى عن طريق إتالف العصب البرصي يف الجزء الخلفي من 

العني. 

العالمات / األعراض

ال تظهر أي أعراض عىل معظم األشخاص املصابني بالجلوكوما املزمنة إال 

بعد فقدان البرص.

جلوكوما/زرق انسداد الزاوية الحاد

يحدث جلوكوما انسداد الزاوية الحاد برسعة وتشمل بعض األعراض ما 

ييل:

أمل يف العني؛  •

الصداع؛  •

هاالت حول العني؛  •

اتساع حدقة العني؛  •

فقدان البرص؛  •

العيون الحمراء؛ و  •

االستفراغ والغثيان.  •

أنواع العالجات

•  األدوية - عادة قطرات للعني، هذه األدوية إما تقلل كمية 
السوائل يف العني أو تساعد العني عىل ترصيف السوائل.

 •  الجراحة - قد تخلق مناطق لترصيف سوائل العني أو إعادة 
فتح مناطق للترصيف.

أشياء يجب تجنبها

بعض األدوية مثل أدوية الربد والحساسية، والتي ميكن أن تسبب   •
نوبة الجلوكوما الحادة لألشخاص الذين يعانون من الجلوكوما 

املزمنة.

الكافيني، الذي ميكن أن يزيد من ضغط العني  •

طرق الوقاية

احصل عىل فحوصات منتظمة للعني لالكتشاف املبكر.  •

عالج داء السكري وضغط الدم بشكل جيد.  •

اذهب إىل غرفة الطوارئ أو عيادة طبيب العيون عىل الفور إذا كان 

العميل يعاين من بعض أعراض زرق انسداد الزاوية الحاد. 

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

فقدان البرص بشكل تدريجي أو مفاجئ  •
أمل يف العني  •

صداع شديد   •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة 

شجع العميل عىل تناول األدوية عىل النحو املوصوف طبيًا.  •
وفر بيئة آمنة ملنع حاالت السقوط.  •

ساعد العميل يف الحصول عىل كتب وأنشطة مطبوعة   •
بأحرف كبرية وكتب عىل رشيط وما إىل ذلك. 

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
مكتب معلومات املعهد القومي للعيون  •

 Center Drive MSC 2510 31  
 Bethesda, MD 20892-2510  

)301( 496-5248  
nei.nih.gov@2020  

nei.nih.gov  
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النوبة القلبية )احتشاء عضلة القلب(
نبذة عن املرض

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إىل جزء من عضلة 

القلب بشدة أو يتوقف بسبب انسداد واحد أو أكرث من الرشايني 

التاجية.

العالمات / األعراض

قد تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص آلخر.  يعاين الكثري من 

 األشخاص من النوبات القلبية "الصامتة"، مام يعني أن أعراضهم 

ال تشمل أملًا يف الصدر، وبالتايل يتم تجاهلهم. قد تشمل األعراض 

الشائعة ما ييل:

ضغط غري مريح أو ضيق أو امتالء أو أمل يف الصدر؛  •

أمل أو عدم راحة يف أحد أو كال الذراعني أو الظهر أو الرقبة أو   •
الفك أو املعدة؛

ضيق يف التنفس؛  •

الشعور بعرس الهضم؛  •

الغثيان أو الدوخة؛  •

عرق بارد؛  •

الشعور بالدوخة  •

شحوب الجلد  •

الشعور بالضعف أو التعب املفرط؛ و  •

القلق غري املربر.  •

متيل النساء إىل الشعور بأمل غري منطي يف الصدر أو الشكوى من آالم يف 

البطن، وصعوبة يف التنفس، وغثيان، وإرهاق غري مربر.

أنواع العالجات

أثناء النوبة القلبية أو بعدها مبارشة، قد يعطي موظفو غرفة الطوارئ 

للعميل أدوية إلزالة االنسداد، وتقليل األمل، وإعادة تدفق الدم إىل 

القلب مرة أخرى.  قد يخضع العميل لعملية جراحية لتحسني تدفق 

الدم إىل القلب. غالبًا ما تركز العالجات بعد النوبة القلبية عىل الوقاية 

من نوبة قلبية أخرى، وتشمل:

األدوية - اعتامًدا عىل حالة العميل، ميكن استخدام األدوية ملنع   •
انسداد الدم الواصل للقلب يف املستقبل ، وزيادة تدفق الدم، 

وخفض ضغط الدم و / أو الكوليسرتول.

•  تغيريات يف منط الحياة، مبا يف ذلك:

نظام غذايئ صحي - قليل امللح والدهون، غني بالفواكه   -
والخرضوات والحبوب الكاملة؛

زيادة التامرين الرياضية  -
االقالع عن التدخني؛  -

إنقاص الوزن، إذا لزم األمر؛ و  -
تقليل و / أو إدارة التوتر بشكل أفضل  -

  نصائح الرعاية
هذه النصائح مخصصة للعميل الذي أصيب بالفعل بنوبة قلبية.

أشياء يجب االنتباه إليها

تعرف عىل أنواع األعراض التي عاىن منها العميل خالل النوبة   •
القلبية األخرية وراقب هذه األعراض.  قد تختلف أعراض النوبة 

القلبية الثانية عن أعراض النوبة القلبية األوىل. اتصل بالرقم 

911 عىل الفور إذا الحظت أعراض النوبة القلبية، أو أبلغ 
العميل عنها.

تأكد من أن العميل ال يجهد نفسه.  ميكن أن يؤدي اإلجهاد   •
العاطفي أو العمل البدين إىل نوبة قلبية.

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل تناول األدوية املوصوفة حسب الطلب.  •
شجع العميل عىل تحديد مواعيد الطبيب والحفاظ عليها.  •

ذكّر العميل بالراحة وتهدئة حركته لتجنب اإلرهاق.  •
احصل عىل تدريب يف اإلنعاش القلبي الرئوي  •

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •

مكتب صحة املرأة، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية  •
 Independence Avenue, SW 200  

Washington, DC 202011  
1-800-994-9662  

womenshealth.gov  

املركز القومي لجمعية القلب األمريكية  •
 Greenville Avenue 7272  

Dallas, TX 75231  
AHA-USA-1-800-1 أو 1-800-242-8721  

americanheart.org  

طرق الوقاية

تجنب التدخني  •

التمرن بانتظام، والحفاظ عىل وزن صحي  •

تناول أطعمة صحية قليلة امللح والدهون واإلكثار من الفاكهة   •
والخرضوات

السيطرة عىل التوتر  •

الحفاظ عىل ضغط الدم الجيد والسكريات ومستويات   •
الكوليسرتول يف الدم

الشائعة والحاالت  األمراض  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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التهاب الكبد أ وب وج ود وهـ.

نبذة عن املرض
التهاب الكبد هو مرض يصيب الكبد يسببه فريوس التهاب الكبد.  

 يُصنف التهاب الكبد بالحروف، اعتامًدا عىل سبب املرض وأعراضه.  

 يف الواليات املتحدة، تشمل معظم حاالت التهاب الكبد التهاب الكبد 

أ وب وج. التهاب الكبد د وهـ أقل شيوًعا.

التهاب الكبد أ
التهاب الكبد أ هو التهاب الكبد الذي يسببه فريوس التهاب الكبد 

الوبايئ أ.  وينترش التهاب الكبد أ عادة من شخص آلخر عن طريق تناول 

أو رشب يشء ملوث بفريوس التهاب الكبد أ.  أما التواصل املعتاد ال 

ينرش الفريوس.  وعادة ما يستمر التهاب الكبد الوبايئ أ لفرتة قصرية.

التهاب الكبد ب وج.
ينتقل فريوس التهاب الكبد ب وج عن طريق مالمسة الدم )السائل أو 

الجاف( أو سوائل الجسم األخرى لشخص مصاب بالفريوس.

يتخلص معظم املصابني بالتهاب الكبد الوبايئ ب من الفريوس يف غضون 

6 أشهر.  10% فقط من املصابني بالتهاب الكبد ب يصابون بعدوى 
مزمنة تدوم مدى الحياة.  ويزيد االلتهاب الكبدي الوبايئ ب املزمن من 

فرص اإلصابة بتلف الكبد الدائم، مبا يف ذلك تليف الكبد )تندب الكبد( 

ورسطان الكبد.

كثري من األشخاص املصابني بالتهاب الكبد يس ال تظهر عليهم األعراض.  

وغالبًا ما يتم اكتشاف التهاب الكبد الوبايئ يس أثناء اختبارات الدم 

إلجراء مادي روتيني أو إجراء طبي آخر.  إذا كانت العدوى موجودة 

منذ سنوات عديدة، فقد يصاب الكبد بندوب دامئة.

التهاب الكبد د
ينتقل التهاب الكبد د عن طريق مالمسة الدم )السائل أو الجاف( أو 

سوائل الجسم األخرى ولكن يحدث فقط إذا كان الشخص مصابًا أيًضا 

بالتهاب الكبد ب. قد يزيد التهاب الكبد د من شدة األعراض املصاحبة 

لجميع أشكال التهاب الكبد ب.

التهاب الكبد هـ
 ينتقل التهاب الكبد ه من خالل الطعام أو املاء امللوث وهو أكرث 

شيوًعا يف األماكن التي يكون فيها األفراد أقل قدرة عىل الوصول إىل 

املياه النظيفة.

العالمات / األعراض

كثري من األفراد ال تظهر عليهم األعراض.  لكن بالنسبة لألشخاص الذين 

تظهر عليهم األعراض، فتشمل ما ييل:

اصفرار العني؛  •

البول الداكن؛  •

غثيان / قيء؛  •

الُحمى؛  •

التعب؛  •

فقدان الشهية؛  •

أمل املعدة؛ و  •

آالم العضالت أو املفاصل.  •

أنواع العالجات

ال يوجد عالج طبي اللتهاب الكبد الوبايئ أ. ميكن تخفيف الشعور   •
باالنزعاج بالراحة والتغذية السليمة.

توصف األدوية لألشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد املزمن   •
ب أو ج.

عالج التهاب الكبد د هو نفسه عالج التهاب الكبد ب.  •

ال يوجد عالج اللتهاب الكبد ه. وعادة ما يزول االلتهاب الكبدي   •
ه من تلقاء نفسه عىل مدى عدة أسابيع إىل شهور.

أشياء يجب تجنبها

الكحوليات واملواد التي ميكن أن تكون سامة للكبد، مثل   •
األسيتامينوفني )تايلينول(

طرق الوقاية

الحصول عىل تطعيامت )التهاب الكبد أ وب فقط(.  •

ميكن للجلوبيولني املناعي، إذا تم استخدامه بعد فرتة وجيزة   • 
من التعرض، منع التهاب الكبد من التطور.

تجنب الطعام واملاء غري النظيفني.  •

اغسل يديك كثريًا.  •

نظف األسطح امللوثة مببيض أو مطهر آخر.  •

مارس الجنس اآلمن.  •

ال تشارك اإلبر أو أدوات العناية الشخصية )مثل شفرات   • 
الحالقة أو فرش األسنان(.

تجنُّب ماء الصنبور عند السفر دوليًا ومامرسة النظافة   • 
الجيدة والتطهري.
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  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

لون بول أغمق وضعف حركات األمعاء - هذه عالمات   •
متأخرة اللتهاب الكبد.

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

استخدم تقنيات مناسبة ملكافحة العدوى - مبا يف ذلك غسل   •
اليدين والحفاظ عىل نظافة املناطق وتطهريها.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
مؤسسة التهاب الكبد ب  •

 Old Easton Road 3805  
 Doylestown, PA 18902  

)215( 489-4900  
hepb.org  

التهاب الكبد أ وب وج ود وهـ )يُتبع(
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ارتفاع ضغط الدم

نبذة عن املرض
 ضغط الدم هو القوة يف الرشايني عندما ينبض القلب )الضغط 

 االنقبايض أو الرقم العلوي( وعندما يكون القلب يف حالة راحة 

 )الضغط االنبساطي أو الرقم السفيل(.  يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم 

 عند البالغني بأنه ضغط الدم عند أو أعىل من 031 ضغطًا انقباضيًا، 

 أو عند أو أعىل من 08 ضغطًا انبساطيًا )80/130(.
cdc.gov/bloodpressure/facts.htm

العالمات / األعراض

ال يعاين معظم املصابني بارتفاع ضغط الدم من أي أعراض عىل اإلطالق 

ويكتشفونه أثناء زيارة الطبيب وقياس ضغط الدم.  بالنسبة لألشخاص 

الذين لديهم أعراض، فقد يشملون ما ييل.

صداع الرأس  •

رؤية مشوشة  •

الدوخة/الدوار  •

رنني يف األذنني  •

أنواع العالجات

منط حياة صحي  - من خالل اتخاذ خيارات صحية يف النظام   •
الغذايئ ومامرسة الرياضة وتعاطي الكحوليات، ميكن للشخص 

أحيانًا التحكم يف ارتفاع ضغط الدم دون عالج آخر.

األدوية  •

•  العالجات البديلة  - ميكن استخدام العالجات العشبية والوخز 
 باإلبر والتأمل والعالجات البديلة األخرى مبفردها أو باالشرتاك 

مع عالجات أخرى.

أشياء يجب تجنبها

األطعمة الغنية بالدهون وامللح  •

التدخني  •

اإلفراط يف تناول الكحوليات  •

الضغط العصبي  •

خلط األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية و / أو األدوية العشبية   •
مع األدوية التي يصفها الطبيب - تحدث مع الطبيب قبل تناول 

هذه األدوية.

طرق الوقاية

اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ والتامرين الرياضية   •
وتعاطي الكحوليات.

تجنب التدخني.  •

تقليل التوتر.  •

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

شكاوى من صداع أو دوار أو تشوش الرؤية  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل تناول األدوية حسب تعليامت الطبيب.  •

شجع العميل عىل تحديد مواعيد الطبيب والحفاظ عليها.  •
شجع العميل عىل اتخاذ خيارات غذائية صحية )ملح قليل،   •

دهون مشبعة قليلة(.

شجع العميل وساعده عىل القيام بأنشطة االسرتخاء.  •
شجع العميل عىل مامرسة الرياضة، إذا كان ذلك ممكًنا.  •

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
املركز القومي لجمعية القلب األمريكية  •

 Greenville Avenue 7272  
Dallas, TX 75231  

AHA-USA-1-800-1 أو 1-800-242-8721  
americanheart.org  

مركز املعلومات الصحية باملعهد القومي للقلب والرئة والدم   •
 PO Box 30105  

 Bethesda, MD 20824-0105  
)301( 592-8573  

nhlbi.nih.gov  
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التصلب املتعدد

نبذة عن املرض
التصلب املتعدد هو مرض مزمن وتدرجي وال ميكن التنبؤ به للجهاز 

العصبي املركزي يهاجم ويدمر األنسجة يف الدماغ والحبل الشويك.  

هناك عدة أشكال من مرض التصلب العصبي املتعدد، ولكن جميع 

أشكاله تؤثر عىل وظيفة العصب، مام يؤدي إىل مشاكل بداية من الخدر 

الخفيف وصعوبة امليش إىل الشلل والعمى.

العالمات / األعراض

قد يعاين بعض األشخاص من األعراض لفرتة قصرية من الزمن )انتكاس(، 

وبعد ذلك ال يظهر عليهم أعراض لفرتة طويلة )هدأة(.  وقد يعاين 

أشخاص آخرون من األعراض بانتظام وقد تزداد األعراض سوًءا.  وتشمل 

بعض األعراض الشائعة ما ييل.

اإلعياء  •
مشاكل برصية  •

خدر  •
الدوخة/الدوار  •

الخلل الجنيس وخلل يف وظائف املثانة و / أو األمعاء  •
تصلب الساق و / أو صعوبة امليش  •

ضعف  •
ارتعاش  •

عدم وضوح الكالم  •
مشاكل يف البلع  •

آالم مزمنة ومؤملة  •
تغريات معرفية خفيفة  •

االكتئاب  •

تزداد األعراض سوًءا مع إرهاق العميل )غالبًا يف وقت متأخر بعد 

الظهري( أو شعوره باإلجهاد.

متيل األعراض أيًضا إىل التفاقم مع ارتفاع درجة حرارة جسم العميل.

أنواع العالجات

األدوية ثبت أنها تقلل عدد وشدة االنتكاسات، وتقلل تطور   •
مناطق جديدة من االلتهاب، وتؤخر تطور املرض عىل املدى 

القصري. تستخدم األدوية أيًضا لعالج األعراض )مثل األمل(.

العالج الطبيعي يساعد العميل يف الحفاظ عىل صالبة   • 
وقوة العضالت.

عالج التخاطب يساعد يف عالج التلعثم يف الحديث   • 
وصعوبات البلع.

العالج املهني يساعد يف التغيريات يف بيئة العميل للتكيف مع   •
التغريات الجسدية للمرض.

االستشارة والعالج الجامعي يساعدان يف الجوانب العاطفية   •
للمرض.

التغيريات يف منط الحياة مبا يف ذلك مامرسة مزيج مناسب من   •
التامرين والراحات، إىل جانب نظام غذايئ مغذي.

تُستخدم جرعات عالية من العالجات الستري ويدية قصرية املدى   •
 لتقليل شدة وطول االنتكاسات وتقليل احتاملية حدوث 

رضر دائم.

يستخدم بعض العمالء عالجات بديلة مع العالجات األخرى مبا يف   •
ذلك مكمالت الفيتامينات واملعادن وتقنيات االسرتخاء وأعشاب 

القنب والوخز باإلبر والتدليك.

أشياء يجب تجنبها

أحواض املياه الساخنة أو حاممات البخار أو البيئات األخرى التي   •
ميكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة العميل

طرق الوقاية
ال توجد وقاية معروفة ملرض التصلب العصبي املتعدد.
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  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

الحمى - حتى العدوى البسيطة ميكن أن تسبب ظهور   •
األعراض

أعراض االكتئاب  •
صعوبة يف البلع  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

كن مرنًا.  مرض التصلب العصبي املتعدد ال ميكن التنبؤ به يف   •
بعض األحيان.  وقد يكون العميل غري قادر عىل القيام مبهمة 

ميكنه القيام بها باألمس أو قد يستعيد القدرة عىل القيام 

مبهمة كان بحاجة إىل املساعدة فيها من قبل.

شجع العميل عىل مامرسة الرياضة بانتظام والحصول عىل   •
قسط كاٍف من الراحة.

شجع العميل عىل تناول األطعمة املغذية التي تحتوي عىل   •
 نسبة عالية من األلياف.  يساعد اتباع نظام غذايئ صحي 

يف الحفاظ عىل قوة جهاز املناعة، بينام تساعد األلياف 

يف منع اإلمساك، وهو أمر شائع لدى األشخاص املصابني 

بالتصلب املتعدد.

تأكد من أن منزل / شقة العميل ال يسَخن كثريًا. استخدم   •
مكيف هواء أو طرق تربيد أخرى ملنع العميل من السخونة 

الزائدة.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
الجمعية الوطنية ملرض التصلب العصبي املتعدد  •

1-800-334-4867  
nationalmssociety.org  

التصلب املتعدد )يُتبع(
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هشاشة العظام

نبذة عن املرض
هشاشة العظام هي مرض تصبح فيه العظام هشة وأكرث عرضة للكرس.  

ويحدث هذا يف كثري من األحيان عند النساء أكرث من الرجال، وغالبًا 

ما يتأثر الورك والعمود الفقري واملعصم )ومع ذلك ميكن أن تُكرس أي 

عظمة من عظام الجسم(.  معظم النساء املصابات بهشاشة العظام 

تجاوزن سن اليأس ولكن فقدان العظام قد يكون بدأ يف وقت مبكر.

العالمات / األعراض

غالبًا ال توجد أعراض - يحدث فقدان العظام ببطء مبرور الوقت.  قد 

يكون الَعرَض األول هو كرس يف العظام نتيجة إصابة طفيفة، مثل 

االصطدام بيشء ما. قد تشمل األعراض األخرى ما ييل.

أمل )خاصة يف أسفل الظهر والرقبة والورك(  •

انخفاض الطول    •

"وضعية وقوف" منحنية  •

أنواع العالجات

التمرين - حمل األثقال، وامليش والركض والرقص أو تدريب   •
املقاومة، مبا يف ذلك رفع األثقال

مكمالت الفيتامينات واملعادن )مثل الكالسيوم واملغنيسيوم   •
وفيتامني د(

التغذية - نظام غذايئ صحي من الفاكهة والخرضوات والحبوب   •
الكاملة والكالسيوم

األدوية  - لتقليل فقدان العظام أو األمل، أو لزيادة كثافة العظام   •
أو كتلة العظام

أشياء يجب تجنبها

األدوية التي تسبب اإلجهاد )ميكن أن تزيد من السقوط   •
والكسور(

التدخني واالستخدام املفرط للكحوليات  •

طرق الوقاية

تناول الكالسيوم يوميًا والحصول عىل ما يكفي من فيتامني د   •
)ضوء الشمس(.

اتباع نظام غذايئ صحي غني بالكالسيوم )منتجات األلبان   •
والخرضوات الورقية واألسامك العظمية والفاصوليا املطبوخة 

والفواكه املجففة(.

مامرسة التامرين الرياضية يوميًا، وخاصة متارين حمل األثقال   •
واملقاومة )مثل امليش والرقص والركض ورفع األثقال(.

اسأل طبيبك عن اختبار كثافة العظام لتحديد املخاطر الحالية.  •

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

السالمة يف املنزل - تأكد من عدم وجود مخاطر قد تتسبب   •
يف السقوط.

االمل  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

ساعد العميل عىل امليش إذا لزم األمر.  •
شجع العميل عىل ارتداء األحذية التي تناسبه.  •

شجع العميل عىل مامرسة الرياضة بانتظام.  •
شجع العميل عىل اتخاذ خيارات غذائية صحية تشمل   •

الكالسيوم.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
مؤسسة هشاشة العظام الوطنية   •

 18th Street S, Suite 630 251  
Arlington, VA, 22202  

1-800-231-4222  
info@nof.org  

http://www.nof.org/  
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مرض الشلل الرعاش

نبذة عن املرض
مرض باركنسون هو اضطراب يف الدماغ يتسم باالرتجاف )االرتعاش( 

وصعوبة يف امليش والحركة والتنسيق.

العالمات / األعراض

تيبس العضالت  •

صعوبة يف ثني الذراعني والساقني  •

فقدان التوازن  •

تثاقل يف امليش  •

بطء الحركة  •

صعوبة يف بدء الحركة  •

أوجاع وآالم يف العضالت  •

صعوبة يف البلع  •

سيالن اللعاب  •

االرتجاف أو االرتعاش، مبا يف ذلك:  •

أثناء النشاط )ولكن يكون أكرث وضوًحا أثناء الراحة(؛  -
قد تصبح شديدة مبا يكفي إلعاقة األنشطة؛ و  -

قد تزداد سوًءا عند التعب أو التوتر.  -

انخفاض القدرة عىل إظهار تعابري الوجه، مبا يف ذلك:  •

الوجه "املقنع"؛  -
التحديق؛  -

عدم القدرة عىل إغالق الفم؛ و  -
انخفاض رَمش العني.  -

بطء ورتابة الصوت  •

فقدان املهارات الحركية الدقيقة، مبا يف ذلك:  •

تصبح الكتابة بخط اليد صعبة وفوضوية؛  -
قد يكون األكل صعبًا وبطيئًا؛ و  -

السقوط املتكرر،  -

اإلمساك؛  •

الخرف يف املراحل املتقدمة من مرض باركنسون؛ و  •

االكتئاب.  •

أنواع العالجات

 ال ميكن عالج مرض باركنسون.  يركز العالج عىل تقليل األعراض وميكن؛ 

أن يشمل:

•  األدوية  املستخدمة يف:
زيادة الدوبامني يف الدماغ؛ لتحسني الحركة والتوازن.  -

تقليل االرتعاش؛  -
تقليل األمل و  -

عالج االكتئاب  -

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها
اآلثار الجانبية لألدوية  •

صعوبة يف البلع  •
االرتباك  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

مساعدة العميل عىل امليش أو اإلرشاف والتشجيع عىل   •
استخدام األجهزة املساعدة الالزمة )عىل سبيل املثال، مشاية 

أو عصا(.

منح العميل وقتًا للرد والتحيل بالصرب يف أنشطة الحياة   •
اليومية.

تشجيع العميل عىل تجنب التوتر وأداء رعايتك بطريقة خالية   •
من التوتر.

تشجيع عىل أخذ فرتات راحة متكررة.  •
منح الكثري من الوقت لتناول الطعام ومحاولة جعل تناول   •

الطعام ممتًعا ومريًحا.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

الرابطة األمريكية ملرض باركنسون نورثويست شابرت  •
 Nickerson Street, Suite 108 180  

 Seattle, WA 98109  
)206( 695-2905  

apdaparkinson.org/community/northwest  

•  مجموعات الدعم؛

•  العالج  ميكن أن تساعد العالجات الفيزيائية واملهنية والكالمية 
العميل عىل زيادة قدراته وتكييف الروتني اليومي لتعزيز 

االستقاللية.

•  التغذية والتامرين الرياضية  ألن البلع يصبح صعبًا، واإلمساك 
شائع، وقد ال يكون تناول الطعام ممتًعا. انظر الوحدة التاسعة يف 

الصفحة 681 للحصول عىل معلومات حول عرس البلع. مامرسة 

الرياضة، جنبًا إىل جنب مع أخذ فرتات راحة متكررة، تعمل عىل 

إرخاء العضالت وتساعد يف الحفاظ عىل االستقاللية.

أشياء يجب تجنبها

الضغط العصبي  •
اإلفراط يف العالج  •

طرق الوقاية

نظرًا لعدم وضوح أسباب مرض باركنسون، ال توجد طرق وقائية حالية.
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االلتهاب الرئوي

نبذة عن املرض
االلتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتني.  وتحدث معظم حاالت االلتهاب 

الرئوي بسبب البكترييا، وميكن أن يكون من مضاعفات اإلنفلونزا.  يف بعض 

 األحيان، ميكن أن يتسبب فريوسات الفطريات 

يف اإلصابة بااللتهاب الرئوي.

يحدث االلتهاب الرئوي الشفطي عندما يستنشق الشخص محتويات املعدة أو 

الفم يف الرئتني )يحدث هذا أحيانًا عندما يواجه الشخص صعوبة يف البلع(.

يشمل األشخاص املعرضون لخطر اإلصابة بااللتهاب الرئوي أولئك الذين 

يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو مرض 

االنسداد الرئوي املزمن، ويتناولون أدوية الستريويد، و / أو الذين مل يعد 

نظام املناعة لديهم يعمل بشكل جيد )عىل سبيل املثال، األشخاص الذين 

يتلقون العالج الكيميايئ أو املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز(.

االلتهاب الرئوي هو السبب الرئييس لدخول املستشفى لكل من األطفال 

والبالغني.  وميكن عالج معظم الحاالت بنجاح، لكن عرشات اآلالف من 

األشخاص يف الواليات املتحدة ميوتون كل عام بسبب االلتهاب الرئوي، 

ومعظمهم من البالغني الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما.

العالمات / األعراض

ُحمى  •

قشعريرة  •

ازرقاق لون الشفاه واألظافر  •

السعال املصحوب باملخاط )االلتهاب الرئوي الناجم عن فريوس   • 
قد يكون مصحوبًا بسعال جاف بدون مخاط(

ضيق يف التنفس  •

أمل يف الصدر  •

رسعة التنفس ورضبات القلب  •

قلة الشهية  •

اإلعياء  •

انخفاض مستويات تشبع األكسجني )قراءات قياس التأكسج(  •

بالنسبة للعمالء األكرب سًنا، قد يكون التعب واالرتباك هي األعراض الوحيدة.

أنواع العالجات

يعتمد العالج عىل سبب االلتهاب الرئوي ومدى شدته.  تشمل بعض 

العالجات ما ييل:

األدوية لعالج العدوى أو لعالج األعراض )مثل الحمى واألمل(؛  •

الراحة؛  •

زيادة السوائل؛  •

األكسجني؛  •

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

األعراض التي ال تتحسن بالعالج  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل عىل تناول جميع األدوية حسب طلب   •
الطبيب.

ساعد العميل عىل الجلوس والتحرك )سيساعد ذلك عىل   •
تفكيك املخاط وإيصال األكسجني إىل الرئتني والدم(.

اغسل يديك واستخدم مامرسات مكافحة العدوى األخرى   •
ملنع انتشار العدوى.

شجع العميل عىل رشب السوائل وتناول وجبات مغذية.  •

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
جمعية الرئة األمريكية )الوطنية(  •

 Broadway, 6th Floor New York, NY 10006 61  
1-800-LUNGUSA  

lung.org  
جمعية الرئة األمريكية يف واشنطن  •

 6th Ave S Ste 460 5601  
 Seattle, WA 98108  

)206( 441-5100  
InfoMTP@Lung.org  

السعال والتنفس بعمق )سيساعد ذلك عىل إزالة املخاط من   •
الرئتني والحفاظ عىل عضالت الصدر قوية(؛ و

الرعاية داخل املستشفى.  •

أشياء يجب تجنبها

التدخني  •

الكحوليات  •

طرق الوقاية

غسل اليدين بشكل متكرر.  •

الحصول عىل لقاح املكورات الرئوية ولقاح اإلنفلونزا السنوي.  •

عدم التدخني.  •

اتخاذ خيارات صحية يف النظام الغذايئ ومامرسة الرياضة.  •

الشائعة والحاالت  األمراض  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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الُفصام
نبذة عن املرض

انفصام الشخصية هو اضطراب دماغي مزمن يتعارض مع قدرة الشخص 

عىل التفكري بوضوح، والتمييز بني الواقع والخيال، وإدارة العواطف، 

واتخاذ القرارات، والتواصل مع اآلخرين.

العالمات / األعراض

الهلوسة - سامع أصوات أو رؤية أشياء غري موجودة  •
األوهام - معتقدات خاطئة )عىل سبيل املثال، االعتقاد بأنه إله،   •

واالعتقاد بأن شخًصا ما ميكنه قراءة أفكاره(

حرية يف التفكري والكالم  •
صعوبة إجراء محادثة  •

قلة املتعة أو االهتامم بالحياة  •
قلة االنتباه والحافز لفعل أي يشء  •

تقلب املزاج  •

أنواع العالجات

األدوية - ملوازنة املواد الكيميائية يف الدماغ، والسيطرة يف النهاية   •
عىل األعراض أو التقليل منها

العالج الفردي والجامعي  •
دخول املستشفى  - عندما تخرج األعراض عن السيطرة وتحتاج   •

األدوية إىل إعادة تقييمها وتعديلها

أشياء يجب تجنبها

األدوية واألعشاب التي ترصف بدون وصفة طبية إال تحت   •
إرشاف الطبيب

تعاطي مخدرات الشوارع  •

طرق الوقاية

ال أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب مرض انفصام الشخصية.  نظرًا 

لعدم وجود سبب معروف، فإن طرق الوقاية غري واضحة.

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

عالمات تدل عىل عدم السيطرة عىل املرض بشكل جيد  •
السلوك الذي قد يسبب رضًرا للعميل أو لشخص آخر  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة

شجع العميل وساعده عىل تناول نظام غذايئ صحي.  •
شجع العميل عىل تناول األدوية عىل النحو املوصوف طبيًا.   •

وإذا مل يشعر العميل بالحاجة إىل تناول األدوية، فذكره 

بفوائد تناول األدوية واملخاطر التي سيعانيها إذا اختار عدم 

تناولها.

عندما يعاين العميل من أعراض سلوكية و / أو هلوسات و /   •
أو أوهام، فإن ما يحدث يكون حقيقيًا جًدا بالنسبة له.  لذا 

تأكد من التزام الهدوء، وأخرب الشخص أنك تحاول فهم ما 

يشعر به، وأنك تحاول الحفاظ عىل سالمته.

حافظ عىل روتني ثابت.  •

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
التحالف الوطني لألمراض العقلية  •

 Wilson Boulevard, Suite 300 4301  
 Arlington, VA 22203  

1-800-950-NAMI  
nami.org  
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السكتة أو حادث األوعية الدموية الدماغية، أو السكتة الدماغية
نبذة عن املرض

تحدث السكتة الدماغية عندما تنفجر األوعية الدموية التي تزود الدماغ 

بالدم أو تسدها الجلطة يف غضون دقائق، تتلف الخاليا العصبية يف تلك 

املنطقة من الدماغ ومتوت. مل يعد جزء الجسم الذي يتحكم فيه الجزء 

التالف من الدماغ يعمل بشكل طبيعي.

النوبة اإلقفارية العابرة )TIA( هي سكتة دماغية صغرية لها أعراض 

مشابهة للسكتة الدماغية، لكن أعراضها عادًة ما تختفي يف غضون 10 

إىل 20 دقيقة )قد تستمر حتى 24 ساعة(.

النوبات اإلقفارية العابرة هي عالمات تحذيرية لسكتة دماغية أخرى، 

لذلك يحتاج العميل إىل رؤية الطبيب عىل الفور يف حالة حدوث ذلك. 

العالمات / األعراض

تبدأ األعراض فجأة وقد تشمل ما ييل:

تدىل الوجه أو التنميل يف جانب واحد؛  •

ضعف الذراع أو خدر يف جانب واحد؛  •

كالم متلعثم، يصعب فهمه؛  •

مشكلة يف الرؤية بإحدى العينني أو كلتيهام، مثل التعتيم أو عدم   •
الوضوح أو الرؤية املزدوجة أو فقدان الرؤية؛

فقدان التوازن أو الصداع أو الدوخة؛  •

صداع حاد؛ و  •

ارتباك أو تفاقم جديد.   •

أنواع العالجات

بعد العالج الطبي يف املستشفى و / أو مركز إعادة التأهيل، يركز 

العالج يف املنزل عىل استعادة األداء الطبيعي ومنع املزيد من السكتات 

الدماغية.  تشمل العالجات ما ييل:

التقوية الجسدية والكالم و / أو العالج املهني؛ و  •

تقليل عوامل الخطر.  •

نظرًا ألن العديد من األشخاص املصابني بالسكتات الدماغية يعانون أيًضا 

من أمراض مزمنة أخرى )مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

الكوليسرتول وأمراض القلب(، ينصب الرتكيز عىل تحسني هذه الحاالت.  

ميكن وصف األدوية لعالج األمراض املزمنة األخرى.

ميكن أيًضا وصف أدوية تسييل الدم إذا كانت السكتة الدماغية   •
ناجمة عن جلطة دموية. 

أشياء يجب تجنبها

اإلفراط يف تناول الكحوليات )قد يؤدي تناول الكحوليات إىل   •
ارتفاع ضغط الدم( 

النظام الغذايئ الغني بالدهون وعايل امللح )األطعمة الغنية   •
بالدهون وامللح تزيد من ضغط الدم وقد تسد الرشايني(

التدخني والكافيني )ميكن أن يجهدا الجسم وقد يرفعا   • 
ضغط الدم(

طرق الوقاية

هناك العديد من الطرق لتقليل احتاملية اإلصابة بالسكتة الدماغية، 

منها ما ييل:

تجنب التدخني؛  •

تناول نظاًما غذائيًا صحيًا قليل الدسم وقليل امللح، بجانب   •
الفواكه والخرضوات الطازجة والحبوب الكاملة؛

مامرسة الرياضة بانتظام؛  •

تناول الدواء حسب التوجيهات؛  •

فحص ضغط الدم بانتظام واستشارة الطبيب إذا كان مرتفًعا جًدا؛  •

الحفاظ عىل وزن صحي؛ و  •

تقليل التوتر.  •

اتصل برقم. 911 عىل الفور إذا أظهر العميل حتى إحدى عالمات 

السكتة الدماغية. 

الشائعة والحاالت  األمراض  الثالثة  	   الطبعة  الرعاية،  تقديم  أساسيات 
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  نصائح الرعاية
هذه النصائح مخصصة للعميل الذي أصيب بالفعل بسكتة 

دماغية.

أشياء يجب االنتباه لها

عالمات لسكتة دماغية أخرى أو نوبة إقفارية عابرة   •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة 

يعتمد الكثري من كيفية مساعدة مقدم الرعاية للعميل ودعمه 

عىل الوظائف التي تتأثر بها السكتة الدماغية.

يف حالة الضعف من جانب واحد:

استخدم كلامت مثل الجانب "األمين" أو "األيرس" وليس   •
الجانب "الجيد" أو "السيئ".

ساعد العميل يف امليش أو التنقل من خالل دعم الجانب   •
األضعف.

ساعد يف ارتداء املالبس عن طريق ارتداء الجانب األضعف   •
أوالً وخلع مالبس الجانب األقوى أوالً.

استخدم مالبس ومعدات تكيفية حسب االقتضاء.  •
اترك متسًعا من الوقت ألي نشاط.  •

تأكد من أن املنزل خايل من مخاطر التعرث.  •

يف حالة صعوبة الكالم أو اللغة:

اجعل أسئلتك وتوجيهاتك بسيطة وواحدة يف كل مرة.  •
حاول طرح أسئلة يُجاب عنها بـ "نعم" و "ال".  •

استخدم لوحة صور، إذا كان ذلك مناسبًا.  •
امنح العميل قلاًم وورقة إذا كان بإمكانه الكتابة.  •

يف حالة صعوبة البلع:

نظر معلومات عن عرس البلع لدى العمالء الذين لديهم   •
صعوبة يف تناول الطعام يف  دليل املوارد يف الصفحة 348.

قدم الدعم العاطفي:

ميكن أن تكون السكتة الدماغية مدمرة للعميل وقد   •
تسبب اإلحباط والغضب واالكتئاب.  إن تعلم القيام 

باألشياء مرة أخرى والتي كان دامئًا قادًرا عىل القيام بها 

هي عملية صعبة وبطيئة.

كن داعاًم وإيجابيًا كلام أحرز العميل تقدًما.  •
شجع العميل عىل االحتفاظ مبواعيد العالج والقيام   •

بتامرينه.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
جمعية عالج السكتات الدماغية األمريكية  •

 Greenville Avenue 7272  
 Dallas TX 75231  
1-888-4-STROKE  

stroke.org  
الرابطة الوطنية ملسؤويل إصابات الرأس بالوالية   •

)NASHIA(
 PO Box 1878  

Alabaster, AL 35007  
nashia.org  

السكتة الدماغية وحادث األوعية الدماغية أو النوبة الدماغية 

 
)تابع( 
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إصابات الدماغ الرضحية

نبذة عن املرض
إصابة الدماغ املكتسبة )ABI( هي تلف يف الدماغ يحدث بعد الوالدة.  

تشمل إصابات الدماغ الرضية. هي إصابة بالدماغ وقد تكون مؤقتة أو 

دامئة وتتسبب يف إعاقة جزئية أو طويلة األمد أو فشل يف التعامل مع 

متطلبات الحياة اليومية. أكرث أنواع إصابات الدماغ شيوًعا هو االرتجاج. 

الذي يحدث بسبب رضبة أو صدمة أو هزة يف الرأس أو رضبة يف 

الجسم تؤدي إىل تحريك الرأس برسعة ذهابًا وإيابًا. ميكن أن تتسبب 

هذه الحركة املفاجئة يف ارتداد الدماغ أو االلتواء يف الجمجمة، مام 

يؤدي إىل حدوث تغريات كيميائية يف الدماغ ويف بعض األحيان متدد 

خاليا الدماغ وتتلفها. االرتجاجات خطرية. قد ال تكون مهددة للحياة، 

عىل الرغم من أن آثار االرتجاج ميكن أن تكون خطرية.

الدماغ معقد وكل إصابة يف الدماغ فريدة من نوعها. فقد تظهر بعض 

األعراض عىل الفور، بينام قد ال تظهر أعراض أخرى أليام أو أسابيع.  

أحيانًا تجعل اإلصابة من الصعب عىل األفراد إدراك أو االعرتاف بأنهم 

يعانون من مشكالت.

قد تكون عالمات إصابة الدماغ خفية وقد يبدو األشخاص بصحة 

جيدة، عىل الرغم من أنهم يترصفون أو يشعر. ن باختالف ونظرًا ألن 

كل اإلصابات مختلفة، كذلك الشفاء. يتعاىف معظم األشخاص املصابني 

بإصابات خفيفة متاًما، ولكن قد يستغرق األمر وقتًا. قد تتأثر اإلصابة 

والشفاء بالنوع والشدة والعمر ومناطق الدماغ املصابة والحاالت 

العقلية والجسدية السابقة والعديد من العوامل األخرى.    

العالمات / األعراض
تعترب عالمات وأعراض إصابات الدماغ الرضية فريدة من نوعها لكل فرد 
وإصابة الدماغ. حيث تختلف العالمات واألعراض باختالف الفرد وشدة 
اإلصابة. قد تظهر هذه العالمات واألعراض يف شكل جسدي أو حيس أو 

معريف / عقيل. 

قد تتضمن العالمات واألعراض الخفيفة ما ييل:

جسدية: صعوبة يف النوم، دوار أو فقدان التوازن، إرهاق أو   •
نعاس، صداع، فقدان للوعي لبضع ثوان إىل بضع دقائق، غثيان أو 

قيء، دوار، ارتباك أو تشوش، مشكالت يف الكالم، والنوم أكرث من 

املعتاد.

حسية: حساسية للضوء أو الصوت، عدم وضوح الرؤية، طنني يف   •
األذنني، طعم يسء يف الفم أو تغري يف القدرة عىل الشم.

معرفية أو عقلية: الشعور باالكتئاب أو القلق، مشكالت يف   •
الذاكرة أو الرتكيز، تغريات يف املزاج أو تقلبات مزاجية.

قد تشمل العالمات واألعراض املتوسطة إىل الشديدة ما ييل:

جسدية: خروج السوائل من األنف أو األذنني، التشنجات   •
أو النوبات، اتساع حدقة العني أو كليهام، عدم القدرة عىل 

االستيقاظ من النوم، فقدان الوعي من عدة دقائق إىل ساعات، 

فقدان التنسيق، صداع مستمر يزداد سوًءا، قيء أو غثيان متكرر 

وضعف أو تنميل يف أصابع اليدين أو القدمني.

معرفية أو عقلية: التهيج أو الشجار أو أي سلوك غري عادي آخر،   •
غيبوبة واضطرابات أخرى يف الوعي، ارتباك عميق، وكالم متلعثم.

أنواع العالجات

قد تسبب إصابات الدماغ الرضية صعوبات جسدية وفكرية وعاطفية 

واجتامعية و / أو مهنية للشخص املصاب بإصابة دماغية. قد تؤثر هذه 

املشكالت عىل الحياة الحالية واملستقبلية وشخصية الناجي من إصابة 

الدماغ. يعتمد عالج اإلصابات الدماغية الرضية عىل شدة اإلصابة. نظرًا 

ألنه ال ميكن عالج إصابات الدماغ الرضية، فإن العالج يركز عىل خدمات 

إعادة التأهيل والدعم. تتضمن بعض خيارات العالج ما ييل:

العالج )املهني، الجسدي، الكالم / اللغة، الرتفيهي(؛  •

عالجات نوعية الحياة )املوسيقى، الفن، الرقص / الحركة، اليوجا،   •
التأمل(؛

مساعدة الرعاية الشخصية؛   •

تعديالت املنزل؛ و  •

خدمات دعم األرسة.  •

طرق الوقاية

تقليل مخاطر السقوط من خالل ما ييل:

االنخراط يف متارين التوازن والقوة والتنسيق املنتظم؛  •

الحفاظ عىل منزل خاٍل من الفوىض؛  •

التأكد من أن األدوية ال تسبب الدوخة أو تتداخل مع التوازن؛  •

إجراء فحوصات الرؤية املنتظمة؛ و  •

تجنب اإلفراط يف تناول الكحول.  •
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  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

شكاوى من صداع أو تشوش الرؤية  •
الدوخة وفقدان التوازن  •

الغثيان / القيء  •
مشكالت يف االنتباه والذاكرة  •

التغريات السلوكية والعاطفية )اإلحباط، االندفاع، املهارات   •
االجتامعية األقل فعالية، ضعف الوعي الذايت، االكتئاب، 

القلق، تقلب املزاج(

تغريات املثانة واألمعاء  •
التعب ونقص الطاقة وضعف القدرة عىل التحمل ورسعة   •

التفكري البطيئة

ضعف / جمود العضالت  •
النوبات  •

تغريات حسية )رؤية ضبابية، رؤية مزدوجة، حساسية   •
 متزايدة للضوء، طنني يف األذنني، تغريات يف حاسة 

التذوق والشم(

أمناط النوم املتغرية  •
التشنج )شد وتيبس العضالت الالإرادي، انخفاض نطاق   •

الحركة(

تغريات البلع والشهية  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة 

شجع العميل عىل القيام باملهارات بشكل مستقل إذا كان   •
ذلك ممكًنا.

استفد من األجهزة املساعدة أو معينات/مساعدات الذاكرة   •
)مثل ضبط مؤقت لتذكر املهام أو إنشاء مخطط يومي(.

ساعد العميل يف بدء و / أو إكامل املهام حسب الحاجة.  •

شجعه عىل الراحة، خذ فرتات راحة عندما تكون متعبًا.  •

قلل املحفزات واملشتتات.  •

شجع العميل عىل رشب الكثري من املاء.  •

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
جمعية إصابات الدماغ األمريكية  •

1-800-444-6443  
 www.biausa.org  

الرابطة الوطنية ملسؤويل إصابات الرأس بالوالية   •
 PO Box 1878  

 Alabaster, AL 35007  
)301( 656-3500  

nashia.org  
مصادر إصابات الدماغ الرضية )TBI( والية واشنطن:    •

dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/
traumatic-brain-injury-tbi-resources-

washington-state
https://www.  :ما هو فيديو إصابات الدماغ الرضية  •

youtube.com/watch?v=BLEiAGmMvdk

إصابات الدماغ الرضية )تابع(
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)TB( السل

نبذة عن املرض
السل عدوى تنتقل عن طريق الهواء وتسببها بكترييا السل املتفطرة. 

عادة ما يصيب مرض السل الرئتني، لكنه ميكن أن يهاجم أي عضو يف 

الجسم.

العالمات / األعراض

ال تتطور إصابة الكثري من األشخاص املصابني بالسل إىل املرض النشط 

أبًدا. يف حني أن كبار السن و / أو األفراد الذين يعانون من ضعف يف 

جهاز املناعة معرضون بشكل أكرب للتطور إىل املرض أو إعادة تنشيط 

املرض الخامل.

إذا ظهر مرض السل النشط، فيمكن أن يحدث بعد شهرين إىل ثالثة 

أشهر من اإلصابة أو بعد سنوات. عادة ال توجد أعراض ملرض السل 

النشط حتى يتطور املرض. تشمل أعراض املرض النشط ما ييل.

ُحمى  •

اإلعياء  •

فقدان الوزن  •

السعال املستمر  •

تعرق لييل  •

ضعف  •

دم يف البلغم  •

أنواع العالجات

يأخذ األشخاص املصابون بالسل من 2 إىل 4 مضادات حيوية مختلفة 

عىل مدى فرتة طويلة )عادًة ستة أشهر أو أكرث(. قد يختلف العالج 

للشفاء من مرض السل بالنسبة لألشخاص املصابني باملرض النشط عن 

املصابني بالسل ولكن ليس لديهم أعراض.

ميكن وضع األشخاص املصابني بالسل النشط يف غرفة عزل خاصة يف 

بداية العالج. هذا للتأكد من عدم انتشار العدوى لآلخرين.

إذا كان الشخص املصاب بالسل ال يتناول املضادات الحيوية بشكل 

روتيني أو إذا مل ميتص الجسم املضادات الحيوية جيًدا، فقد يصبح 

مرض السل مقاوًما لألدوية. مام يعني أنه يجب استخدام أدوية مختلفة 

ولفرتة زمنية أطول. قد تكون هناك حاجة أيًضا إلجراء عملية جراحية 

إلزالة أجزاء من الرئتني حيث ال تتمكن الجراثيم من الوصول عن طريق 

املضادات الحيوية.

  نصائح الرعاية
أشياء يجب االنتباه لها

زيادة السعال  •
دم يف البلغم )خليط من اللعاب والبلغم(  •

التعب وفقدان الوزن  •

أشياء ميكنك فعلها للمساعدة 

أبلغ عن األعراض إىل مرشفك عىل الفور.  •
ساعد العميل يف الحصول عىل موعد لزيارة الطبيب.  •

شجع العميل عىل تناول جميع األدوية عىل النحو املوصوف   •
طبيًا.

أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات

طبيب العميل  •
cdc.gov/tb/default.htm  •

جمعية الرئة األمريكية )الوطنية(  •
 Broadway, 6th Floor New York, NY 10006 61  

1-800-LUNGUSA  
lung.org  

جمعية الرئة األمريكية يف واشنطن  •
 6th Ave S Ste 460 5601  

 Seattle, WA 98108  
)206( 441-5100  

InfoMTP@Lung.org  

أشياء يجب تجنبها

تجنب الكحول عند تناول املضادات الحيوية. 

طرق الوقاية

أفضل وسيلة ملنع انتقال العدوى لآلخرين هو االكتشاف املبكر.  ميكن 

إجراء اختبار الجلد لتحديد مدى التعرض. يشري االختبار اإليجايب إىل 

التعرض السابق ملرض السل ويجب مناقشة العالج الوقايئ مع طبيبك.

يجب عىل الشخص املصاب بالسل النشط أيًضا منع انتشار القطرات 

عن طريق تغطية أنفه وفمه عند السعال أو العطس والتخلص بشكل 

صحيح من األنسجة امللوثة باملواد املخاطية.

التهوية الجيدة مهمة – ال سيام يف األماكن التي يتجمع فيها األشخاص 

املعرضون للخطر.
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قامئة مصطلحات مساعد الرعاية املنزلية

)A( ا

التعريفالكلمة

فعل أو تقاعس من قبل شخص أو كيان مسؤول عن واجب رعاية شخص بالغ ضعيف، مام يرتكه التخيل/الهجر

بدون الوسائل أو القدرة عىل الحصول عىل الغذاء أو امللبس أو املأوى أو الرعاية الصحية الالزمة

النصف السفيل من جذع الجسمالبطن

فعل متعمد أو موقف سلبي يؤدي إىل إصابة أو احتجاز غري معقول أو ترهيب أو عقاب شخص بالغ االعتداء

ضعيف، ويشمل االعتداء الجنيس واالعتداء العقيل واالعتداء الجسدي واالستغالل الشخيص لشخص 

بالغ ضعيف واالستخدام غري السليم لضبط النفس ضد شخص بالغ ضعيف

طريقة استامع حيث يعطي املستمع للمتحدث انتباهه الكامل ويالحظ ليس فقط كلامته ولكن االستامع الفعال

أيًضا اإلشارات غري اللفظية مثل لغة الجسد ونربة الصوت

)ADLs( أنشطة الرعاية الشخصية اليومية وتشمل االستحامم والتنقل عىل الرسير واألكل والنظافة الشخصية أنشطة الحياة اليومية

واملساعدة يف تناول األدوية وامليش / الحركة ، والتنقالت واستخدام املرحاض

إعطاء أو تطبيق يشء ما عىل شخص ماإدارة/إعطاء

وثيقة مكتوبة تتضمن رغبات أي شخص فيام يتعلق بقرارات الرعاية الطبية والرعاية الصحية يف التوجيهات املسبقة

حالة عدم قدرته عىل اتخاذ القرارات بنفسه

منزل سكني يف الحي مرخص لرعاية شخصني إىل ستة أشخاص )ميكن للمنازل املؤهلة التقدم بسعة املنازل العائلية للبالغني

تصل إىل مثانية أشخاص(

للتحدث نيابة عن شخص آخر أو اتخاذ إجراء لصالحهاملحامي

العملية الجسدية والعقلية للتقدم يف العمرالشيخوخة
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اإليدز )متالزمة نقص املناعة 

املكتسب(

املرحلة األكرث تقدًما من فريوس نقص املناعة البرشية عندما يترضر جهاز املناعة بشدة.  يصبح 

الجسم عرضة للعديد من أنواع العدوى الخطرية.

طريقة ما ميكن أن تنترش بها الجراثيم من شخص إىل آخر وتسبب العدوى ويف هذه الحالة. يشمل االنتشار املحمول جًوا

االنتشار املحمول جًوا انتقال الجراثيم عرب الهواء ويتنفسه الشخص يف الفم واألنف والرئتني.

حساسية عالية ورد فعل تجاه بعض املواد )مثل بعض األطعمة وحبوب اللقاح ولدغة النحل(الحساسية

اضطراب الدماغ التنكيس والتدريجي الذي يؤثر عىل الذاكرة والحكم والشخصيةمرض الزهامير

عملية امليش أو الحركةامليش/السري

التوجيه املسبق الذي يحدد أي أجزاء من جسم الشخص ميكن استخدامها بعد الوفاة ألغراض الزرع هدية ترشيحية

أو البحث

بنية الجسمالترشيح

الحزن الذي يحدث قبل الوفاة أو حالة الفقدان األخرىالحزن املتوّقع

غري مسمى أو محددمجهول

خدمات حامية البالغني، وهي الوحدة داخل قسم الخدمات االجتامعية والصحية التي تحقق يف خدمات حامية البالغني

االعتداء املشتبه به 

استنشاق املواد الصلبة أو السوائل يف الرئتني. هذا غالبا ما يؤدي إىل اإلصابة بااللتهاب الرئوي.االستنشاق 

هجوم جسدي.  يتطلب التعدي عىل مقيم استدعاء للرشطة.التعدي

الترصف بثقة أو بجرأة أو بدون خوفالثقة بالنفس 

جمع املعلومات لتحديد الرعاية والخدمات التي يحتاجها العميل ويريدها وكيفية توفري املساعدة التقييم

املقدمة وموعدها 

قسم من الخطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية الذي يصف نقاط القوة تفاصيل التقييم

والقيود وتفضيالت مهمة الرعاية لدى العميل، ويقدم إرشادات محددة ملقدم الرعاية
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منشأة سكنية أكرب مرخصة لرعاية عدد 7 أشخاص أو أكرثمرفق الرعاية الدامئة 

املعدات التي تساعد الشخص عىل أداء مهمة والحفاظ عىل االستقاللية أو استعادتها. تشمل األجهزة املساعدة

األمثلة عىل سبيل املثال ال الحرص الكريس املتحرك واملشاية والعصا ومقعد املرحاض املرتفع وكريس 

االستحامم.

اضطراب يف النمو قد يضعف بشدة القدرة اللغوية أو القدرة عىل التواصل مع اآلخرينالتوحد

ب

التعريفالكلمة

الكائنات املجهرية )الجراثيم( التي ميكن أن تسبب األمراض املعديةالبكترييا

حالة العميل املعتادة ومستوى قدرته )الجسدية والعاطفية والعقلية والسلوكية واالجتامعية(الحالة األساسية 

مالزم للفراشمحتجز يف الرسير

مقالة تُستخدم لجمع البول و / أو الرباز أثناء بقاء الشخص يف الفراشنونية/مبولة الرسير

وجهات النظر واملشاعر واآلراء الفرديةاملعتقدات

تفضيل واعي أو غري واعي يؤثر عىل حكمكالتحيز

الكائنات الحية و / أو نفاياتها التي ميكن أن تسبب العدوى وتتطلب حامية خاصةاملخاطر البيولوجية

اضطراب املزاج الذي يتسبب يف فرتات من املزاج املبتهج للغاية أو اإلثارة وكذلك فرتات من املزاج االضطراب ثنايئ القطب

اليسء أو االكتئاب. يُعرف أيًضا باسم مرض الهوس االكتئايب.

العضو يف الجسم الذي يتجمع فيه البول ويحجزهاملثانة
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مسببات األمراض املنقولة عن 

طريق الدم

الكائنات الحية الدقيقة املعدية يف دم اإلنسان والتي ميكن أن تسبب املرض لإلنسان

)BP( مقدار الضغط الذي ميارس عىل جدران األوعية الدموية عندما يضخ القلبضغط الدم

مهام العناية الشخصية التي تساعد العميل يف النظافة وارتداء املالبس ومجموعة من متارين الحركةالعناية بالجسم

التواصل غري اللفظي من خالل اإلمياءات والحركات الواعية والالواعية لغة الجسد

الطريقة التي نتحرك بها خالل األنشطة اليومية. واستخدام تقنيات ميكانيكا الجسم املناسبة مينع ميكانيكا الجسم

إصابة الشخص أو اآلخرين عند رفع أو تحريك األشياء.

الطريقة التي يعمل بها الجسم ألداء الوظائف األساسية. من األمثلة عىل ذلك الجهاز الدوري مع أجهزة الجسم

القلب واألوعية الدموية والدم.

مكان يف الجسم حيث تكون العظام قريبة من سطح الجلد وتربز، ويشمل الكوع والركبة وعظام الربوز العظمي

الكتف.  تتميز النتوءات العظمية بخطر أكرب لإلصابة بالضغط وتتطلب تحديد املوضع بعناية 

وإعادة ضبط متكررة ملنع حدوث إصابة.

األمعاء الدقيقة والغليظة التي تعالج الطعام وتزيل الفضالت الصلبة من الجسماألمعاء 

عملية التخلص من الرباز )الفضالت( من الجسمحركة األمعاء

خلق العديد من األفكار أو الحلول بحرية دون نقد أو تقييمالعصف الذهني

حالة من اإلرهاق الجسدي والعاطفي و / أو العقيلاالستنزاف 
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)C( ج

التعريفالكلمة

مقياس للطاقة التي يحصل عليها أجسامنا من الطعام الذي نأكلهكالوري

الخاليا املريضة وتنمو خارج نطاق السيطرة وتنرش وتدمر األنسجة واألعضاء السليمة الرسطان

تستخدم عصا امليش للتوازن أو لدعم الوزنعصا امليش 

املواد التي متد الجسم بالطاقةالكربوهيدرات

تتعلق بالقلب والدم واألوعية الدموية القلب واألوعية الدموية

أي مرض يصيب القلب أو األوعية الدموية يف الجسم ويسمى أيًضا أمراض القلبأمراض القلب واألوعية الدموية

من يقدم الرعاية الشخصية والدعم واملساعدة لشخص آخرمقدم الرعاية 

خطة مكتوبة توضح كل ما يجب عىل فريق الرعاية القيام به لدعم العميل.   تسمى أيًضا خطة خطة الرعاية

الخدمات أو اتفاقية الخدمات املتفاوض عليها.

حيثام يعيش العميل، مثل منزل عائيل للبالغني أو مرفق رعاية دامئة أو مرفق خدمات محّسنة أو بيئة الرعاية

منزل أو شقته الخاصة

كل من يدعم العميل، ومن بينهم املهنيون واألصدقاء والعائلة والعميل نفسهفريق الرعاية

الشخص الذي يساعد العميل يف تحديد الخدمات املطلوبة وتوثيقها يف خطة الرعاية وتقدميها مدير الحالة

باستمرار

تغيم / تشوش عىل عدسة العنياعتامم عدسة العني

تغيم / تشوش عىل عدسة العني الخلية

تتعلق بالدماغدماغي/مخي

يحدث عندما يكون هناك توقف للدم يف أنسجة املخ بسبب جلطة أو انسداد يف الرشيان أو نزيف الحادث الوعايئ الدماغي

يف الدماغ؛ يُعرف أيًضا باسم السكتة الدماغية أو النوبة الدماغية
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مادة أو مركباملواد الكيميائية

املنتجات ذات املكونات الخطرةاملخاطر الكيميائية

العالج باستخدام األدوية الكياموية. تستخدم يف الغالب للرسطانالعالج الكيميايئ

انسداد املسالك الهوائية املؤدية إىل الرئتني بسبب دخول األطعمة أو األشياء أو التورماالختناق

مادة دهنية توجد يف أنسجة الجسم والدمالكوليسرتول

ست خطوات تصف كيفية انتشار األمراض املعدية من شخص إىل آخرسلسلة العدوى

داء االنسداد الرئوي املزمن 
)COPD(

حالة مرتقية وال رجعة فيها يف الجهاز التنفيس، حيث يعاين الشخص من صعوبة يف التنفس بسبب 

مشكلة يف الرئتني

شخص تتطابق هويته الجنسية مع الجنس املحدد له عند الوالدةمتوافق الجنس )صفة(

القلب واألوعية الدموية والدم وجميع األعضاء التي تضخ وتحمل الدم والسوائل األخرى يف جميع نظام الدورة الدموية

أنحاء الجسم

الشخص الذي يرعاه فريق الرعاية، ويحتاج إىل املساعدة.   يُشار إليه أيًضا باسم املقيمالعميل

التفكري واملعالجة العقلية للمعرفة واالستدالل والتذكرالحس اإلدرايك واملعريف

الحالة التي يواجه فيها الشخص صعوبة يف معالجة و / أو استدعاء املعلوماتالضعف اإلدرايك

عمل شخصان أو أكرث مًعا لغرض ماالتعاون

فتحة عىل سطح البطن حيث يتم فتح األمعاء وإعادة توجيهها إىل خارج الجسمفغر القولون
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فاقد للوعي، غري متيقظيف حالة غيبوبة

كريس متحرك يحتوي عىل وعاء مدمج لتجميع البول و / أو الرباز؛ تستخدم بدالً من املرحاض وغالبًا املرحاض املتنقل

ما توضع بالقرب من رسير العميل لسهولة االستخدام

املامرسات العامة التي يستخدمها مقدمو الرعاية أثناء الرعاية الشخصية لتعزيز حقوق العميل مامرسات الرعاية الشائعة

وكرامته وراحته وسالمته، مبا يف ذلك التعريف بنفسك للعميل عند بدء الرعاية، واستخدام تدابري 

مكافحة العدوى لحامية العميل طوال إجراءات الرعاية، والتأكد من أن األشياء شائعة االستخدام يف 

متناول العميل بعد الرعاية

اإلجهاد الناجم عن التعرض لصدمات اآلخرينإجهاد التعاطف

أي مرض ينتقل من شخص آلخراملرض املعدي

تبادل املعلومات عن طريق التحدث أو الكتابة أو اإلمياءات أو السلوكالتواصل

قسطرة بولية خارجية تغطي القضيب وتحمل البول عرب أنبوبقسطرة الواقي الذكري

ال يجوز مشاركة املعلومات الخاصة والرسية ما مل يكن ذلك رضوريًا لرعاية العميلرسي

يشء غري واضح عقليا أو غري مؤكداالرتباك

)CHF( حالة يكون فيها القلب غري قوي مبا يكفي لضخ الدم يف جميع أنحاء الجسم ويضخ الدم بشكل قصور القلب االحتقاين

ضعيف بحيث يرتد الدم إىل األوردة وأعضاء الجسم.   وهذا ميكن أن يؤدي إىل ضيق يف التنفس و / 

أو تورم القدمني والكاحلني.

اإلذناملوافقة

حركة األمعاء صعبة أو مؤملة، ووجود براز صلباإلمساك

ينترش من شخص آلخر عن طريق التواصل املبارش أو غري املبارشاملرض املعدي

ينترش من شخص آلخر عن طريق التواصل املبارش أو غري املبارشاألشياء امللوثة
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يحدث عندما يتم تقصري األنسجة العضلية بسبب التشنج أو الشلل، إما بشكل دائم أو مؤقتالتقفع

الضغط عىل الصدر باليد وإدخال الهواء يف رئة املريض يف محاولة إلعادة تشغيل قلب الشخصاإلنعاش القلبي الرئوي

املعتقدات الدينية واإلميانيةالعقيدة

انتشار الجراثيم من اللحوم النيئة إىل األطعمة األخرى أو عندما ينرش الشخص الجراثيم عن طريق انتقال التلوث

االنتقال من أداء مهمة "تسببت يف تلويثه" إىل مهمة أخرى "نظيفة" دون إزالة القفازات التي 

تستخدم ملرة واحدة أوالً وإجراء نظافة اليدين

وحدة حل الشكاوى. الوحدة تابعة لقسم الخدمات االجتامعية والصحية وتتلقى املكاملات وتجمع وحدة حل الشكاوى

معلومات حول سوء املعاملة واإلهامل يف املنازل العائلية البالغني، أو مرافق الرعاية الدامئة، أو 

مرافق الخدمات املحسنة، أو دور رعاية املسنني

الدعامات التي تستخدم للمساعدة يف امليش، توضع تحت اإلبط وعادة ما تستخدم يف أزواجالعكاز

لتذكري أو تشجيع أو حث شخص ماالحث / التشجيع

املواقف وخصائص السلوك ملجموعة أو منظمة اجتامعية معينة.  ويتضمن آراء حول الطعام الخلفية الثقافية

واللباس والدين والعالقات األرسية واألدوار.

مامرسة أو اعتقاد راسخ، أو طريقة لفعل األشياءالتقاليد

D

التعريفالكلمة

نطاق درجة الحرارة بني 41 درجة فهرنهايت - 135 درجة فهرنهايت )5 درجات مئوية - 57.2 منطقة الخطر

درجة مئوية( حيث تنمو الجراثيم عىل األطعمة الخطرة املحتملة

هو انخفاض أو تفاقم الحالة عن حالتها الطبيعية أو حالة سابقةالهبوط

إخراج الفضالت من الجسم عن طريق حركة األمعاءالتربز
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عدم وجود سوائل كافية يف الجسم.  وهذا ميكن أن يؤدي إىل حاالت طبية خطرية ويؤدي كذلك الجفاف

لالرتباك.

حدوث ارتباك مفاجئ.   غالبًا ما يكون ناتًجا عن عدوى أو حالة طبية أو أثر جانبي لدواء أو أمل أو الهذيان

جفاف.   ويجب معالجة الهذيان برسعة حتى يتمكن العميل من العودة إىل حالته األساسية.

تغريات يف الدماغ تؤدي إىل فقدان عام للوظائف الفكرية وتغريات يف الشخصية.  الخرف مرض الخرف

مرتقي وال يوجد عالج له.

األمراض التي تسبب فقدان الوظائف الفكرية.  وتشمل هذه:  الزهامير والخرف الوعايئ وخرف األمراض التي تسبب الخرف

باركنسون ورقص هنتنغتون ومرض بيك وخرف اإليدز ومرض كروتزفيلت جاكوب، ومرض 

كورساكوف

إلظهارالرشح

رفض تصديق حقيقة أو نظريةاإلنكار

األسنان االصطناعية أو األسنان الكاذبة التي قد تحل محل بعض أو كل أسنان الشخص.   وميكن أطقم األسنان

وصفها بأنها جزئية أو كاملة، وعلوية أو سفلية.

"املزاج املنخفض" املزمن أو املستمر، وهي حالة قد يُظهر فيها العميل فقدان االهتامم باألنشطة االكتئاب

املعتادة أو حدوث تغريات يف الشهية أو أمناط النوم، وقد يُظهر مشاعر اليأس أو انعدام القيمة أو 

التفكري االنتحاري.  وال ميكن تشخيص االكتئاب إال من قبل أخصايئ طبي.

الطبقة الداخلية من الجلداألدمة

حالة تبدأ قبل سن 18 عاًما ويُتوقع أن تستمر طوال مدى حياة الشخص وتقيده إىل حد كبري يف اإلعاقات النامئية

بعض هذه املجاالت: الرعاية الذاتية؛ وعمليات التواصل؛ والتعلم؛ وإمكانية التنقل؛ و / أو التوجيه 

الذايت.  ومن األمثلة عىل ذلك متالزمة داون والشلل الدماغي والتوحد.

النوع األول - مرض مزمن يصيب جهاز الغدد الصامء حيث ينتج البنكرياس القليل من األنسولني داء السكري

أو ال ينتج األنسولني عىل اإلطالق.  ويجب عىل الشخص املصاب بداء السكري من النوع 1 تناول 

األنسولني من أجل البقاء عىل قيد الحياة.

النوع 2 - يصنع البنكرياس األنسولني ولكن الجسم ال يستخدمه بشكل صحيح.  قد يتناول الشخص 

املصاب بداء السكري من النوع 2 أدوية للتحكم يف حالتهم وقد ال يتناولها.
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اسم املرض أو الحالة الطبيةالتشخيص

كميات كبرية من الرباز السائلاإلسهال

أخصايئ صحة متخصص يف تخطيط الوجبات وخيارات األطعمة الصحية وإعداد الطعاماخصايئ تغذية

العملية الجسدية التي يتم فيها تكسري الطعام ميكانيكيًا وكيميائيًا يف الفم واملعدة واألمعاء، ويتم الهضم

تغيريه إىل أشكال ميكن أن تدخل مجرى الدم وتستخدمها الخاليا

مجموعة أعضاء الجسم التي تقوم بعملية الهضم، مبا يف ذلك الفم واملعدة واألمعاءالجهاز الهضمي

انتشار العدوى مبارشة من شخص إىل آخراالتصال املبارش

ضعف يتطلب التعديل أو املساعدة يف مهمة أو وظيفة.  قد تكون اإلعاقة مؤقتة أو دامئة.اإلعاقة

العملية املستمرة للتعرف بشكل كامل عىل شخص ما كشخص كاملاالكتشاف

خلل يف بعض أجزاء الجسم. وال يرتبط بالعمراملرض

استخدام مبيض أو محلول مطهر آخر لقتل مسببات األمراض عىل األسطح واألشياءالتطهري

حالة طبية تسبب ضعًفا يف العقل أو الجسماضطراب

ارتباك بشأن الوقت والتاريخ واملوسم واملكان أو هوية الشخصفقدان التوجه

مادة تزيد من إنتاج البولمدرات البول

)v( لعمل سجل مكتوب واالحتفاظ بهالتوثيق

مالءة توضع تحت الشخص وتستخدم للمساعدة يف تحريكه يف الرسيرمالءة السحب

غطاء واٍق يوضع عىل الجلد لحاميته من اإلصابة أو العدوى.   قد تكون الضامدات "نظيفة" أو الضامد

"معقمة".
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مالمسة الجراثيم من شخص مصاب عندما يسعل أو يعطسانتشار الرذاذ

عادة ما يؤدي التفاعل بني دواء ما ومادة أخرى إىل آثار جانبية غري مرغوب فيها ومينع الدواء من تفاعل الدواء

التأثري كام هو متوقع

قسم الخدمات االجتامعية 

والصحية

قسم الخدمات االجتامعية والصحية، هيئة الوالية التي تقدم الربامج والخدمات ملساعدة األطفال 

والبالغني والعائالت يف والية واشنطن

خطة الرعاية الخاصة بقسم 

الخدمات االجتامعية والصحية

خطة رعاية مكتوبة بواسطة مدير حالة تابع لقسم الخدمات االجتامعية والصحية لعميل تابع 

لقسم الخدمات االجتامعية والصحية

صعوبة يف البلععرس البلع

)E( س

التعريفالكلمة

نوع من البكترييا تُبتلع مع الطعام أو املاء امللوث مام يسبب التهاب األمعاء الدقيقةاإلرشيكية القولونية

األطعمة التي نأكلها، وكميتها وكم مرة نتناولهامنط األكل

تورم واحتباس السوائل يف األنسجة؛ وغالبًا ما يُرى يف الكاحلني أو الساقني أو اليديناالستسقاء

تُعرف أيًضا باسم الجوارب الضاغطة وهي جوارب طويلة أو عالية تقلل من تورم الساق وتحسن الجوارب املرنة

الدورة الدموية

عملية إخراج الفضالت من الجسم عن طريق األمعاء أو املثانةاإلخراج

اإلحساساملشاعر

املتطلبات األساسية لالرتياح والرفقةاالحتياجات العاطفية واالجتامعية
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القدرة عىل فهم وإظهار الحساسية تجاه مشاعر اآلخرينالتعاطف

األجهزة التي يستخدمها العميل للحفاظ عىل االستقاللية / أي يشء يساعد العميل عىل تناول أدوات التمكني

األدوية الخاصة به )عىل سبيل املثال، فنجان أو ملعقة(

وضع السوائل يف املستقيم لتطهري األمعاء أو تحفيزها، أو إلعطاء األدوية أو غري ذلك من العالجاتالحقنة الرشجية

مرافق سكنية ملا يصل إىل ستة عرش شخًصا مع موظفني متخصصني وخدمات مكثفة تركز عىل مرافق الخدمات املحسنة

التدخالت السلوكية

البيئة املحيطة التي تؤثر عىل الفرد، مبا يف ذلك الضوء والصوت وامللمس والحركةالبيئة

مرض يصيب الجهاز العصبي ويشمل نوبات تشنجالرصع

يقترص عىل الرحالت القصرية العرضية يف املنطقة املحلية لرشاء الطعام واملستلزمات الطبية واألدوات التسوق األسايس

املنزلية املطلوبة تحديًدا لصحة العميل وسالمته ورفاهه

مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون يف ثقافة ودين ولغة وما إىل ذلك.الِعرق

لتفريغ السوائل واملواد من الجسماإلفراز

اخراج الهواء من الرئتنيالزفري

أطراف الجسم، مبا يف ذلك الذراعني والساقنياألطراف

شخصان ينظران إىل بعضهام البعض مبارشةالتواصل البرصي

F

التعريفالكلمة

وقوع مفاجئ وغري مخطط له عىل األرض أو مستوى أدىن، مع أو بدون إصابةالسقوط
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موقف أو يشء يزيد من خطر السقوطمخاطر السقوط

النظرة عىل وجه الشخصتعابري الوجه

كتلة كبرية من الرباز الجاف الصلب الذي ال ميكن متريره عرب الرشجانحشار الرباز

الطريقة التي ميكن أن تدخل بها الجراثيم الضارة من براز شخص ما إىل فم شخص آخر، مام يؤدي الطريق الربازي الفموي

يف النهاية إىل املرض

الفضالت التي يتم ترصيفها من األمعاء بعد هضم الطعامالرباز

ردنا أو رد فعلنا عىل الرسائل التي نتلقاهااالستجابة

أنابيب خاصة يتم متريرها إىل داخل املعدة إلدخال الغذاء. وتسمى أيًضا أنابيب فغر املعدة أو أنابيب التغذية

أنابيب ج

ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق املعدل الطبيعيُحمى

ألياف الطعام وهي رضورية ليقوم الجسم باإلخراج بشكل صحيح، وغالبًا ما توجد يف الفواكه األلياف

والخرضوات والحبوب الكاملة والبذور

االستخدام غري القانوين أو غري السليم ملمتلكات أو أموال أو موارد شخص بالغ ضعيفاالستغالل املايل

تقديم الرعاية الفورية استجابًة ملرض أو إصابة، والتي قد تتبعها مساعدة طبية إضافيةاإلسعافات األولية

مامرسة دوائية آمنة لضامن الدواء املناسب، والجرعة الصحيحة، والطريق الصحيح، واملريض الحقوق الخمسة للدواء

املناسب يف الوقت املناسب.

القدرة عىل التكيف أو االستجابة للتغيريات أو ثني املفاصلاملرونة

أي مرض ناتج عن تناول طعام ملوث )يسمى أيًضا االعتالل املنقول من خالل الغذاء أو التسمم األمراض املنقولة باألغذية

الغذايئ(

الحبوب ومنتجات األلبان والفواكه والخرضوات والدهون والربوتيناتمجموعات األطعمة

كرس يف العظم / العظم املكسورالكسور
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حك سطح بسطح أخراالحتكاك

حالة جسدية أو معرفية أو عاطفية أو عقلية ناتجة عن مرض أو إعاقة منائية أو سبب كيميايئ اإلعاقات الوظيفية

تُضعف قدرة الشخص عىل العيش بشكل مستقل.

G

التعريفالكلمة

حزام يلبس حول خرص العميل للمساعدة يف التنقالت وامليشحزام امليش

مجموعة من األعضاء التي تهضم الطعام ليستخدمه الجسم مبا يف ذلك الفم واملريء واملعدة الجهاز الهضمي

واألمعاء الدقيقة والكبد واألمعاء الغليظة

كيف يعرب اسم الشخص، والضامئر التي تصفه، ومالبسه وقصة شعره وسلوكه وصوته و / أو التعبري عن الجنس

خصائص جسمه عن جنسه.

إحساس الشخص الداخيل العميق بجنسهالهوية الجنسية

منتج دوايئ مل يعد مملوكًا أو خاضًعا لسيطرة رشكة معينةدواء جنيس

األعضاء التناسلية الخارجية، مناطق الجسم "الخاصة"األعضاء التناسلية

كائنات حية صغرية مثل البكترييا أو الفريوسات أو الفطريات لديها القدرة عىل التسبب يف اعتالل أو الجراثيم

مرض معدي

الحركات بذراعيك أو يديك أو جسمكاإلمياءات

زيادة الضغط داخل مقلة العنيالَزرق

السكرالجلوكوز

نوبة رصع تؤدي إىل فقدان الوعينوبة رصع كبرية
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رد فعل عاطفي وجسدي لخسارة كبرية مثل وفاة شخص قريبالحزن واألىس

شكوى رسميةالتظلم

القواعد األساسية للسلوكالقواعد األساسية

شخص مخول من قبل املحكمة للترصف واتخاذ القرارات يف مصلحة العميل العاجزالويص

الشعور بأنك مسؤول عن مخالفة أو فعل خطأالذنب

H

التعريفالكلمة

يشء تفعله كثريًا وبانتظام، وأحيانًا دون أن تدرك أنك تفعلهالعادة

غسل اليدين بانتظام باملاء والصابون أو تعقيم اليدين باستخدام مطهر كحويل لليديننظافة اليد

مصدر خطر محتمل أو احتامل إصابة أو رضراملخاطر

تعليامت مكتوبة ترشح رغبات الشخص بشأن أي قرارات طبية أو قرارات إنهاء الحياة التي يجب توجيهات الرعاية الصحية

اتخاذها إذا أصبح غري قادر عىل اتخاذ القرارات بنفسه.   وتسمى أيًضا التوجيهات املسبقة

األجهزة السمعية )السامعات 

الطبية(

جهاز يلبس يف األذن لتحسني السمع

انخفاض يف القدرة عىل سامع األصوات أو الصممفقدان / ضعف السمع

حالة غري طبيعية للقلب و / أو الدورة الدمويةأمراض القلب

عدوى فريوسية تصيب الكبد وتشمل التهاب الكبد أ وب وج وغريهمالتهاب الكبد
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التقاليد والثقافة التي نرثهااإلرث/الرتاث 

السكان األكرث عرضة لإلصابة 
)HSP(

األشخاص الذين هم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض التي تنقلها األغذية.  يشمل األشخاص الذين تقل 

أعامرهم عن 5 سنوات أو أكرب من 56 عاًما أو الحوامل أو الذين يعانون من نقص املناعة )بسبب 

الرسطان أو اإليدز أو مرض السكري أو بعض األدوية أو غريها من الحاالت(.

فريوس نقص املناعة البرشية 
 )HIV(

فريوس يهاجم جهاز املناعة ومينع الجسم من محاربة االلتهابات.  إذا مل يُعالج فريوس نقص املناعة 

البرشية، فقد يسبب اإليدز.

رعاية املرىض امليؤوس من شفائهم والتي تركز عىل الراحة ونوعية الحياة عن طريق الحد من األمل املسنني

واملعاناة

نبات أو حيوان أو إنسان يعيش فيه طفييل أو فريوس أو بكترييا أو فطرياتاملضيف

أن تكون نظيًفا وصحيًاالصحة العامة

ارتفاع نسبة السكر يف الدمارتفاع السكر يف الدم

ضغط دم مرتفعارتفاع ضغط الدم

انخفاض مستوى السكر يف الدمنقص سكر الدم

ضغط دم منخفضانخفاض ضغط الدم

)I( ا

التعريفالكلمة

غري قادر عىل الحركةثابت/مستقر

مقاومة مرض معني بسبب عدوى سابقة أو تطعيممحصن
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دفاعات الجسم الطبيعية التي تحارب مسببات األمراض ومتنع االلتهاباتجهاز املناعة 

عالج طبي للوقاية من مرض معني؛ وتسمى أيضا التطعيامتالتحصينات

عدم القدرة عىل التربز وانسداد األمعاء بسبب صالبة الربازاالنحشار الربازي

شذوذ أو فقدان جزيئ أو كامل أو فقدان لوظيفة جزء أو عضو أو جهاز من الجسمالتلف

مفهوم يركز عىل الشخص يصف ما يحتاجه الشخص ليكون سعيًدا ومريًحا ومرضيًا وآمًنا وصحيًااألشياء املهمة ماديًا / معنويًا

غري نشط، ال يعملغري نشط

عدم القدرة عىل الترصف أو اتخاذ القرارات السليمة أو إيصالها )أي أن الشخص غري قادر عىل اتخاذ عاجز

قرارات بشأن رعايته(.

سجل مكتوب ليشء غري معتاد أو غري متوقع أو خطأتقرير الحادث/الحادثة

عدم القدرة عىل التحكم يف وظائف املثانة و / أو األمعاءسلس البول

أن تكون معتمًدا عىل الذات وقادًرا عىل القيام مبهمة بنفسك االستقالل أو االستقاللية

انتقال مرض معدي عن طريق ملس جسم أو سطح يحتوي عىل جراثيم من شخص مصاباالتصال غري املبارش

)IP( عامل رعاية طويلة األمد مؤهل ومتعاقد يقدم الرعاية يف املنزل للعمالء املؤهلني للحصول عىل مقدم الرعاية الفردي

خدمات الرعاية املنزلية يف ميديكيد

أنبوب يُجرى إدخاله يف املثانة لترصيف البولقسطرة املسالك البولية 

منو الجراثيم الضارة يف الجسمالعدوى

منع الجراثيم من االنتشار والتسبب يف العدوىالسيطرة عىل العدوى

ينترش بسهولة وميكن أن يسبب العدوىمعدي 
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املرض الناجم عن مسببات األمراض التي تنمو وتتكاثر داخل جسم اإلنساناألمراض املعدية

ردود فعل الجسم لإلصابة أو العدوى وتشمل األعراض احمرار و / أو أمل و / أو تورم يف املنطقةااللتهاب 

للشهيقاالستنشاق

عدم القدرة عىل النوم أو البقاء نامئًااألرق

األنشطة املساعدة يف الحياة 

)IADL( اليومية

املهام الروتينية يف املنزل أو يف املجتمع مثل الطهي والتسوق والتنظيف ودفع الفواتري

جعل الشخص يبقى مبفرده ضد إرادته، شكل من أشكال اإلساءة العقليةالعزلة غري الطوعية 

هرمون يفرزه البنكرياس وينقل الجلوكوز إىل الخاليا. يُستخدم أحيانًا لعالج مرض السكر.األنسولني

حالة ناتجة عن الكثري من األنسولني أو القليل جًدا من الطعام مام يؤدي إىل انخفاض شديد يف صدمة األنسولني

نسبة السكر يف الدم

التدريب الذي يكون الطالب مشاركًا نشطًا فيهالتعلم التفاعيل

العالقات بني األفراد/األشخاص شخيص

األشخاص الذين يُظهر ترشيحهم و / أو علم الوراثة خصائص كل من الذكور واإلناثخنثى )صفة(

عضو يف الجهاز الهضمي ميتد من املعدة إىل الرشج وميتص املاء واملواد األخرىاألمعاء

وضع ال ميكن تغيريه إىل ما كان عليهال رجعة فيه

االنفصال عن اآلخرينالعزلة 
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التعريفالكلمة

جزء من الجسم تلتقي فيه عظمتان، مثل الركبتني واملعصمني واملرفقنياملفصل 

طيات الجلد عند مدخل املهبلالشفرين

غسيل وتجفيف ويك وإصالح املالبس والبياضات التي يستخدمها العميل أو مساعدة العميل عىل املغسلة/الغسيل 

أداء هذه املهام

الطريقة التي يستخدم بها الشخص حواسهم الجسدية للتعلمأساليب التعلم

األدوية التي تحتاج إىل وصفة طبية من طبيب أو مامرس آخر مرخصالدواء بوصفة 

القروحاآلفات

)LPN( ممرض أكمل برنامج متريض معتمد من الدولة واجتازت اختبار الوالية إلظهار الكفاءةممرض/ة مامرس معتمد

يرفع، يحركيرفع

حبال قوية من النسيج الضام تربط العظام ببعضها البعضالرباط

الفراش والرشاشف وأكياس الوسائد وأقمشة الغسيل واملناشفالبياضات 

كيف يتحرك شخص ماالحركة

عامل الرعاية طويلة األمد 
)LTCW(

شخص يقدم خدمات رعاية شخصية مدفوعة األجر لكبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة.  ويشمل 

ذلك مساعدي الرعاية املنزلية املعتمدين ومساعدي التمريض - املعتمدين )NAC( ومساعدي 

)NAR( التمريض - املسجلني

سائل زلق أو جل أو زيت يستخدم لتقليل االحتكاك أو وجع أنسجة الجسماملزلق

لجعلها زلقة أو ناعمةالتليني 
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M

التعريفالكلمة

حالة تنتج عن نقص العنارص الغذائية الكافية يف الجسم.  بسبب عدم تناول ما يكفي من الطعام، سوء التغذية

أو عدم تناول األطعمة املغذية.

شخص ملزم مبوجب القانون باإلبالغ عن سوء املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل لشخص بالغ املبلغ اإللزامي

ضعيف.  يشمل أي موظف يف قسم الخدمات االجتامعية والصحية؛ موظف إنفاذ القانون؛ العامل 

االجتامعي؛ موظفي املدرسة املهنيني؛ مزود فردي؛ موظف يف منشأة؛ مشغل منشأة؛ موظف يف 

خدمة اجتامعية أو رعاية اجتامعية أو صحة عقلية أو رعاية صحية يومية للبالغني أو رعاية نهارية 

للبالغني أو صحة منزلية أو رعاية منزلية أو وكالة رعاية املسنني أو قايض املقاطعة أو الطبيب 

الرشعي أو مامرس علوم مسيحية أو مقدم الرعاية الصحية

حالة ناتجة عن عدم تناول ما يكفي من الطعام أو عدم تناول نظام غذايئ صحيسوء التغذية

كيفية تحضري الوجبات. تتضمن تخطيط الوجبات والطهي وتجميع املكونات وإعداد الطعام واألواين إعداد الوجبة

والتنظيف بعد الوجبات.

جهاز ميكانييك يستخدمه مقدمو الرعاية لنقل العمالء بني أرستهم وكراسيهم ومواقع أخرى.  الرفع اآليل

تستخدم الروافع عندما تكون حركة العميل محدودة.

الدعم باألدوية فوق املساعدة الدوائية. قد يشمل ذلك وضع الحبوب يف فم العميل أو وضع مرهم إعطاء األدوية

طبي.  ويقوم بإعطاء الدواء ممرضة أو التفويض من قبل املمرضة ملقدم رعاية.

مساعدة العميل عىل تناول أدويته بنفسه. قد يشمل ذلك منحهم حبة دواء أو صب جرعة يف املساعدة الدوائية

ملعقة. يجب عىل العميل القيام بالخطوة األخرية )مثل وضع الحبوب يف فمه(.

اآلثار املشرتكة للعديد من األدوية أو األدوية والطعامتفاعل الدواء

مادة تغري النشاط الكيميايئ يف جسم اإلنسان. يشمل األدوية املوصوفة واألدوية التي ال تستلزم الدواء

وصفة طبية والفيتامينات واألعشاب.
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طريقة دخول الدواء إىل الجسم، مثل الفم أو املوضعي أو املستقيم أو املهبل أو االستنشاق أو طريق الدواء

الحقن

الفعل اللفظي أو غري اللفظي املتعمد الذي يهدد شخًصا بالًغا ضعيًفا أو يهينه أو يضايقه أو يجربه االعتداء العقيل

أو يخيفه أو يعزله أو يحبسه أو يعاقبه بشكل غري معقول. قد يشمل االعتداء العقيل السخرية أو 

الرصاخ أو السب.

اضطراب يف الدماغ يؤثر عىل األفكار والعواطف والسلوكاملرض العقيل

القدرة عىل التفكري بوضوح وعقالنيةمؤهل عقلًيا

البكترييا املسببة لألمراض أو املادة الحية، وهي صغرية جًدا بحيث ال ميكن رؤيتها بالعني املجردة وال الكائنات الحية الدقيقة

ميكن رؤيتها إال باملجهر. تُسمى أيًضا ميكروب.

أن تكون مدركًا ألفكار الفرد أو عواطفه أو تجاربه عىل أساس لحظي اليقظة/الوعي التام 

القدرة عىل االنتقال من مكان إىل آخر أو من سطح إىل سطحالتنقل

أجهزة ملساعدة العمالء عىل امليش والتحرك بسهولة أكرب، مثل العيص واملشاياتمساعدات/معينات الحركة

ملراقبة أو اإلرشاف بعناية عىل شخص أو موقفمراقبة

سائل لزج ورطب ينتج داخل األنف وأجزاء أخرى من الجسماملخاط

جلد رقيق ينتج مخاط لحامية السطح الداخيل للجسم )مثل األنف والفم(الغشاء املخاطي

العضالت التي تجعل أجزاء الجسم تتحركالجهاز العضيل

النوبة القلبيةاحتشاء عضلة القلب
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N

التعريفالكلمة

املواد الخارجية والداخلية يف الجسم التي تساعد يف تدمري الجراثيم )مثل الجلد وخاليا الدم البيضاء دفاعات الجسم الطبيعية

وحمض املعدة(

يُقصد مبصطلح "اإلهامل" )أ( منط السلوك أو التقاعس من قبل شخص أو كيان يقع عىل عاتقه اإلهامل والتجاهل

واجب رعاية والذي يخفق يف توفري السلع والخدمات التي تحافظ عىل الصحة البدنية أو العقلية 

لشخص بالغ ضعيف أو ال يتجنب أو مينع أو األذى العقيل أو األمل لشخص بالغ ضعيف؛ أو )ب( 

فعل أو إغفال من قبل شخص أو كيان يقع عىل عاتقه واجب رعاية والذي يدل عىل التجاهل 

الخطري لعواقب من هذا الحجم بحيث تشكل خطرًا واضًحا وقامئًا عىل صحة البالغني املستضعفني أو 

رفاهيتهم أو سالمتهم

عدم التمكن من امليشغري متنقل 

التواصل بدون كلامت، ويشمل لغة الجسد واإلمياءات وتعبريات الوجهالتواصل غري اللفظي

ال يشء عن طريق الفم وال طعام أو مرشوبات عن طريق الفمال يشء عن طريق الفم 

عندما تنقل ممرضة مسجلة مرخصة مهمة محددة لعميل فردي إىل عامل رعاية طويلة األمد التفويض من قبل املمرضات 

مؤهل.  يُسمح بالتفويض من قبل املمرضات فقط يف بعض أماكن الرعاية.

املواد التي تحتاجها النباتات أو الحيوانات للعيش والنموالعنارص الغذائية

عملية الجسم يف تناول الطعام واستخدامه التغذية

O

التعريفالكلمة

زيادة الوزنالسمنة
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كتابة الحقائق فقطالتوثيق املوضوعي

ملشاهدة/مراقبة تفاصيل مهمة حول الحالة الجسدية والعقلية والعاطفية للعميل أو االستامع إليها يراقب / املراقبة

أو مالحظتها بأي طريقة أخرى

شخص يدافع عن حقوق العمالء يف مرافق الرعاية طويلة األمدأمناء املظامل

األسئلة التي تتطلب الرشح أو املناقشةاألسئلة املفتوحة

االلتهابات التي تهاجم الجسم بسبب ضعف جهاز املناعة لدى الشخصالعدوى االنتهازية

أي يشء تفعله باستخدام الفمالفموي

مهام العناية الشخصية التي تساعد يف الحفاظ عىل األسنان واللسان واللثة نظيفة وصحيةالعناية بالفم

تنظيف األسنان والفم واللثةنظافة الفم

جزء من الجسم يؤدي وظيفة معينة، مثل املخ واملعدة والرئتنيالعضو

أي يشء/مخلوق حيالكائن الحي

حالة طبية تصبح فيها العظام هشة وهشة بسبب نقص الكالسيوم أو فيتامني د أو التغريات هشاشة العظام

الهرمونية

وجود الكثري من الضغط بحيث يتعارض مع الحياة واألنشطة اليوميةمرهق

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية 
)OTC(

األدوية التي ال تحتاج إىل وصفة طبية.  وتشمل األدوية التي ترصف بدون وصفة طبية الفيتامينات 

والعالجات العشبية.
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)P( ي

التعريفالكلمة

الرسعة التي يتم بها عمل يشء ماالوترية 

فقدان القدرة عىل تحريك جزء من الجسمالشلل

حالة يعتقد فيها الشخص أن شيئًا سيئًا سيحدث أو أن األفراد يريدون إيذائهالذعر 

شلل من منطقة الخرص إىل أسفلالشلل النصفي

تكرار البيان بكلامتك الخاصةالعبارة املقتبسة 

مرض يصيب الجهاز العصبي املركزي يتطور ببطء ويسبب تصلب العضالت واالهتزاز والرعشة الشلل الرعاش

والضعف 

الجراثيم الضارة مثل البكترييا والفريوسات والفطريات والطفيليات التي ميكن أن تسبب العدوىمسببات املرض

تطهري األعضاء التناسلية والرشجية من الجسمالعناية بالعجان )بريكري(

املنطقة الواقعة بني األعضاء التناسلية والرشجالعجان

املهام املنفذة ملساعدة العميل يف أنشطة الحياة اليومية واألنشطة املفيدة للحياة اليوميةخدمات الرعاية الشخصية

تنظيف وتزيني الشخص مبا يف ذلك العناية بالشعر واألسنان وطقم األسنان والحالقة وبرد األظافر.النظافة الشخصية

طريقة للتحدث عن األشخاص تُظهر أن الشخص أهم من أمراضهم أو إعاقتهم أو ظروفهملغة الشخص أوالً

نوبة رصع ال تؤدي إىل فقدان الوعيالرصع الخفيف 

عدوى يف الرئتني وتشمل األعراض الحمى والقشعريرة والسعالااللتهاب الرئوي
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كيف يُوضع العميل بشكل مناسب عند الجلوس أو االستلقاءالتموضع 

موضع أو موقف الجسدالوضعيات

)PPE( العباءات والقفازات واألقنعة وأجهزة التنفس وحامية العني التي متنع انتقال مسببات األمراض من معدات الحامية الشخصية

خالل سوائل الجسم والقطرات املحمولة عن طريق الهواء

التدابري املتخذة مسبًقا ملنع خطر محتملاالحتياطات

إصدار أحكام أو تكوين آراء سلبية خاصة عندما تكون بدون فكر أو علمالتحامل

)PHF( األطعمة التي تتطلب التحكم يف درجة الحرارة ملنع منو الجراثيم )تسمى أيًضا أطعمة التحكم يف األغذية الخطرة املحتملة

الوقت / درجة الحرارة من أجل السالمة(

تلف/تشقق الجلد أو اإلصابة الناتجة عن الضغط أو االحتكاك الذي يؤدي إىل إتالف طبقات الجلد إصابات الضغط 

والدهون و / أو العضالت األساسية بشكل تدريجي

أماكن يف الجسم تسبب العظام فيها أكرب ضغط عىل العضالت والجلد. هذه املناطق هي األكرث نقاط الضغط

عرضة إلصابات الضغط.

للحجب عن األنظار عند املساعدة يف الرعاية الشخصية أو عدم التحدث عن األمور الشخصية الخصوصية

للعميل

العملية املستخدمة للتعامل مع املواقف الصعبة أو املعقدةحل املشكالت

الخطوات الصحيحة لفعل يشء مااإلجراء

أي طعام يُجرى تحضريه أو تغيريه قبل البيع مثل الخبز والحساء املعلب والوجبات املجمدة ورقائق األغذية املصنعة/الجاهزة

البطاطس وقطع الدجاج وما إىل ذلك، من بينها الوجبات الرسيعة.

إظهار أسلوب مهذب وضمري وعملية يف مكان العملمهني

حدود مناسبة يف عالقة العملالحدود املهنية

اتباع معايري عالية من السلوك الشخيصاالحرتافية/املهنية

جزء اصطناعي من الجسم مثل الساق أو الذراع أو الثدي أو العنيالطرف االصطناعي 
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تتعلق بعقل الفردالحالة النفسية

تتعلق بالرفاهية العاطفية والنفسية واالجتامعية للفردالحالة النفسية االجتامعية

يشري إىل الرئتنيرئوي

خفقان يف الرشايني ناتج عن انقباضات القلب أثناء ضخ الدم.  ويتم قياس النبض الكعربي عىل النبض

الرسغ، ويتم قياس النبض القمي عىل القلب.

Q-R

التعريفالكلمة

شلل الجسم من أسفل الرقبةالشلل الرباعي

تقسيم اجتامعي لألشخاص بناًء عىل سامت جسدية معينة مثل لون البرشةساللة

كم ميكن أن يتحرك املفصل.  نطاق الحركة النشط )AROM( يعني أن العميل ميكنه تحريك نطاق الحركة

املفاصل دون مساعدة؛ نطاق الحركة السلبي )PROM( يعني أن مقدم الرعاية يحرك مفاصل 

العميل جسديًا للحفاظ عىل املرونة.

األطعمة التي ال تتطلب تحضريًا أو طهيًا إضافيًا لتحقيق سالمة الغذاءاألطعمة الجاهزة لألكل

استعادة قدرات الشخص الجسدية و / أو العقليةإعادة التأهيل

نظام من املعتقدات والشعائر والقواعد املستخدمة لعبادة إله أو مجموعة من اآللهةالِدين

اإلبالغ عن املعلومات املهمةاإلبالغ

الخدمات واملعلومات املتوفرةاملوارد
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وضع شخص ما يف مكانة عاليةاالحرتام

التنفس، ويشمل االستنشاق أو تنشق الهواء، والزفري أو إخراج الهواءالتنفس

مجموعة أعضاء الجسم التي تقوم بوظيفة التنفس؛ ويقوم الجهاز بإدخال األكسجني إىل الجسم الجهاز التنفيس

والتخلص من ثاين أكسيد الكربون

ممرضة تخرجت من برنامج متريض، واجتازت امتحان الرتخيص الوطني، واستوفت جميع متطلبات ممرض مسجل

الرتخيص يف واليتها

أداة أو طريقة لتقييد الحركة من أجل االنضباط أو الراحة وليست رضورية من الناحية الطبية.  يعد القيد

استخدامها غري قانوين.

اللغة ذات التأثري املقنع والتي غالبًا ما تفتقر إىل الصدق أو املحتوى الهادفالحديث املنمق

معايري العدل والقانون واألخالق، ومن األمثلة عىل ذلك الحق يف الخصوصية والحق يف رفض العالج الحقوق

الطبي

ما يتوقع من الشخص أن يفعله وما ال يفعلهالدور

جدول أو طريقة لعمل األشياءالروتني

)S( س

التعريفالكلمة

حالة خطرة أو عقبة أمام األمنمخاطر السالمة

أداة حالقة مزودة بجهاز حامية بني حافة الشفرة والجلدماكينة حالقة آمنة

بكترييا تُبتلع عن طريق الطعام أو املاء امللوث مام يسبب عدوى يف األمعاء الدقيقةالساملونيال
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جعل السطح آمًنا قبل مالمسته للطعامالتعقيم

إنتاج وإطالق سائلاإلفراز

أسلوب حياة يتضمن فقط النشاط البدين الخفيف املرتبط بالحياة اليومية املعتادةالكسل

تعطل وظيفة الدماغ مام يتسبب يف تشنجاتنوبة الرصع

إجراءات للحفاظ عىل رفاهية الفرد وصحته وسعادتهالعناية الذاتية

قدرة الشخص عىل التحكم فيام يفعله وما يحدث لهتقرير املصري

قانون يحمي حق الشخص البالغ الذي يعاين من إعاقة وظيفية ويعيش يف منزله يف توجيه واإلرشاف الرعاية املوجهة ذاتًيا

عىل مساعد شخيص مدفوع األجر، مثل مقدم رعاية فردي، ألداء مهمة رعاية صحية لشخص بالغ 

كان ليؤديها لنفسه لوال إصابته.

يتعلق بحواس الرؤية والسمع واللمس والتذوق والشمحيس

دليل أو مخطط للرعاية والخدمات التي يريدها العميل ويحتاجها، مبا يف ذلك كيف ومتى ينبغي خطة الخدمة أو خطة الرعاية

تقديم الخدمات ومن سيقدمها.  يف مرفق الرعاية الدامئة، تسمى هذه الوثيقة "اتفاقية الخدمة 

املتفاوض عليها".

قسم من خطة الرعاية الخاصة بقسم الخدمات االجتامعية والصحية يوثق معلومات التواصل ملخص الخدمة

والجداول الزمنية ملقدمي الرعاية وأهداف العميل

أي شكل من أشكال السلوك الجنيس غري الرضايئ، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، اللمس االعتداء الجنيس

غري املرغوب فيه أو غري الالئق، واالغتصاب، واللواط، واإلكراه الجنيس، والتصوير الجنيس الرصيح، 

والتحرش الجنيس.  ويشمل االعتداء الجنيس أيًضا أي سلوك جنيس بني املوظف والعميل، بغض 

النظر عام إذا كان الفعل رضائيًا.

انجذاب الشخص الجسدي والرومانيس و / أو العاطفي الدائم إىل أفراد من نفس الجنس و / أو التوجه الجنيس

الجنس اآلخر

الخصائص أو املشاعر املتعلقة بالجنسالجنسانية
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حالة من االنهيار ناتجة عن انخفاض كمية الدم وضغط الدم، وتنتج عادة عن إصابات خطرية مثل الصدمة

النزيف أو الحروق يف أجزاء كثرية من الجسم.  وقد ينتج أيًضا عن صدمة عاطفية أو أمل.

تأثري ثانوي وغري مرغوب فيه عادًة لدواء أو عالجاآلثار الجانبية

العظام وما بينها من وصالت الذين يشكلون الهيكل األسايس للجسمالهيكل العظمي

عضو الجسم الذي يغطي الجسم ويحميه، ويتكون من طبقات من األنسجةالبرشة

أي تلف يف الجلد، يؤدي إىل خطر اإلصابة بالعدوى واملزيد من اإلصاباتتلف الجلد

تطهري وحامية البرشةالعناية بالبرشة

أن يكون لديك برشة كاملة وغري تالفة وسليمةسالمة البرشة

يستخدم اللوح لنقل األشخاص إذا مل تكن هناك خطر إصابة العمود الفقري، وتسمى أيًضا لوح لوح االنزالق

النقل

هو أحد األعضاء الرئيسية للجهاز العصبي، وهو داخل العمود الفقري وينقل الرسائل من الدماغ الحبل الشويك

األجزاء األخرى من الجسم، ومن أجزاء الجسم إىل الدماغ.

أشياء تتعلق بالنفس أو الروح، وقد تكون مقدسة أو دينيةروحية

املخاط الذي يخرج من الرئتني مع السعالاللعاب

مامرسات الوقاية من العدوى املستخدمة مع كل عميل، بغض النظر عن حالة العميل املعدية، االحتياطات القياسية

لتجنب انتقال مسببات األمراض عرب الدم أو سوائل الجسم أو الجلد غري السليم أو األغشية 

املخاطية

غطاء واٍق خاٍل من البكترييا يوضع عىل الجرحالضامدة املعقمة

عملية تدمري جميع الكائنات الحية الدقيقة مبا يف ذلك الجراثيمالتعقيم

عظم الصدرعظمة القص
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املواقف السلبية والتمييز ضد الشخص عىل أساس املظهر الجسدي، وتشخيص الحالة، و / أو وصمه العار

املعتقدات التي تسبب اإلحساس أو الشعور بالخزي

الفضالت الصلبة التي متر عرب األمعاء وتخرج من الجسم عرب فتحة الرشج.   وتسمى أيًضا حركة الرباز

األمعاء أو الرباز.

فتحة اصطناعية تربط ممر الجسم بالخارج؛ مثل فغر القولون وفغر القصبة الهوائية وفغر اللفائفي الفغرة

وفغر البول

إجهاد أو توتر عقيل أو عاطفيالضغط العصبي

أي موقف أو فكرة تجعلك تشعر باإلحباط أو الغضب أو القلقالضغوطات

متزق أو انسداد أحد األوعية الدموية يف الدماغ مام يحرم أجزاء من الدماغ من إمداد الدم، ويسمى السكتة الدماغية

أيًضا نوبة دماغية أو حادث وعايئ دماغي

كتابة مشاعرك الشخصية أو انطباعاتك أو تفسرياتكالتوثيق الشخيص

دليل عىل مرض أو عدوى أو اضطراب أو حالةاألعراض

T

التعريفالكلمة

قياس الحرارة مثل درجة حرارة الجسم أو درجة حرارة الطعام أو درجة حرارة الهواء أو املاءدرجة الحرارة

أوتار شديدة من النسيج الضام تربط العضالت بأجزاء الجسم األخرىاألوتار العضلية

أداة لقياس درجة الحرارة.  توجد ترمومرتات مختلفة للتحقق من درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الرتمومرت

الطعام ودرجة حرارة املاء.

صوت أو طبقة الكلامت التي تتحدثهانغمة الصوت
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التقنيات أو األشياء التي تساعدك عىل إنجاز مهمة مااألدوات

مادة سامة ميكن أن تنتجها البكترييا وتسبب املرض واإلعياء.  ميكن أن تشمل السموم أيًضا املواد السموم

الكيميائية يف املنتجات اليومية التي، إذا تم استخدامها بشكل غري صحيح، ميكن أن تجعل الشخص 

مريًضا.

حزام يلبس حول خرص العميل للمساعدة يف التنقالت وامليشحزام النقل / حزام امليش

لوح مسطح مُيكن العميل من االنزالق من سطح مستوى إىل آخر، وتسمى أيًضا لوح االنزالق.لوح النقل

نقل العميل من مكان إىل آخر؛ عىل سبيل املثال من رسير إىل كريس متحركالتنقالت

عملية نقل يشء من شخص أو مكان إىل آخر، مثل اإلصابة بفريوساالنتشار

مرافقة و / أو نقل العميل إىل مكتب الطبيب أو العيادة يف املنطقة املحلية للحصول عىل التشخيص الذهاب إىل الخدمات الطبية

الطبي أو العالج

)TB( مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء وتسببه البكترييا، ويؤثر يف املقام األول عىل الرئتنيالسل

منو غري طبيعي يف الجسم أو عليه. ميكن أن يكون حميد أو خبيث.  الورم الخبيث يسمى أيًضا الورم

"الرسطان".

U

التعريفالكلمة

قبول ودعم الشخص بغض النظر عام يقوله أو يفعلهاالحرتام اإليجايب غري املرشوط

شخص غري منتبه، وغري قادر عىل االستجابةفاقد الوعي

جزء الجسم الذي ينقل البول من املثانة إىل خارج الجسماإلحليل

416417



اختبار معميل للبول ألغراض التشخيص؛ غالبًا ما يُشار إليه باسم "تحليل بول"التحليل البويل

الحاوية املستخدمة للتبول. غالبًا ما تُستخدم للعمالء املالزمني للفراش والذين يجدون صعوبة يف املبولة

الوصول إىل املرحاض

أنبوب يُجرى إدخاله يف املثانة لترصيف البولالقسطرة البولية

عدم القدرة عىل التحكم يف وظائف املثانةسلس البول

جهاز األعضاء التي تنتج البول وتفرغه من الجسمالجهاز البويل

أعضاء الجسم التي تنتج البول وتفرغه، مبا يف ذلك الكىل والحالب واملثانة واإلحليلاملسالك البولية

عدوى يف عضو أو أكرث من أعضاء املسالك البولية.   وقد تشمل األعراض األمل وإلحاح البول وتكرار عدوى املسالك البولية

التبول والحمى و / أو تغري يف اإلدراك )ارتباك جديد أو تفاقم حالة االرتباك(.  قد ال تظهر عليه 

أعراض.

عملية التخلص من البول من املثانةالتبول

الفضالت السائلة من الكىل، وعادة ما تكون صافية وذات لون أصفر / شاحبالبول

فتحة عىل سطح البطن حيث يتم إدخال أنبوب يف املثانة لترصيف البولفغر البول

V

التعريفالكلمة

إدخال لقاح يف الجسم لخلق مناعة ضد مرض معنيالتلقيح

منتج يُنشط جهاز املناعة ملحاربة مرض معنياللقاح

سلوك أو تقليد معني يُنظر إليه عىل أنه مهمالقيم
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األوعية الدموية التي تنقل الدم إىل القلباألوردة

الكلامت املنطوقةشفهي

عظام العمود الفقريالفقرات

أصغر كائن حي معروف يسبب أمراضالفريوسات

كمية الفريوس املوجودة يف الدم أو اللعاب أو املخاط أو سوائل الجسم األخرىالحمل الفريويس

رؤية يشء ما يف عقلكالتصور

العمى أو فقدان البرصإعاقة البرص

التبولفارغ

إخراج محتويات املعدة من الفمالتقيؤ

من السهل إيذاءه أو التأثري عليه أو إصابتهضعيف

شخص يبلغ من العمر ستني عاًما أو أكرث ولديه عجز وظيفي أو عقيل أو جسدي بحيث ال يستطيع بالغ ضعيف

رعاية نفسه؛ أو اعترُب عاجزا مبوجب الفصل 11.88 من القانون املنقح لواشنطن؛ أو من لديه إعاقة 

منائية عىل النحو املحدد يف القانون املنقح لواشنطن رقم 71A.10.020؛ أو تم قبوله يف أي من 

املنشآت؛ أو يتلقى خدمات من وكاالت الصحة املنزلية أو رعاية املسنني أو الرعاية املنزلية؛ املرخصة 

أو املطلوب ترخيصها مبوجب الفصل 70.127 من القانون املنقح لواشنطن؛ أو يتلقى الخدمات من 

مزود فردي؛ أو يوجه بنفسه رعايته ويتلقى خدمات من مساعد شخيص مبوجب الفصل 74.39 من 

القانون املنقح لواشنطن.

)W( و

التعريفالكلمة

جهاز يستخدم للميشجهاز امليش

قياس الثقلالوزن

418419
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ملحوظات

كريس مثبت عىل عجالتالكريس املتحرك

إصابة الجلد أو األعضاءالجرح
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 قامئة مراجعة املهارات 
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=16-245&title=
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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