توصيات ألبناء العائلة الذين يقدمون برعاية قريبهم املسن يف ظل أزمة الكورونا
أحيانا قد تشكل رعاية اإلنسان املسن نوعا من أنواع التحدي ..ولكن يف هذه األيام املقلقة وعدم اليقني ،فإن رعاية اإلنسان املسن
امل ُعرض بشكل كبري لإلصابة مبرض يحمل اعراضاَ قاسية جدا ً ،قد يشكل تحدياً أصعب بكثري.
من هذا املنطلق نود أن نُزودكم ببعض اآلليات املساعدة للتعامل مع هذا الوضع وفقاً إلحتياجاتكم وإحتياجات املسن املختلفة.
مبا أن العائالت تختلف عن بعضها البعض ،اذ ان كل عائلة هي عامل ميلء بالذكريات ،التجارب الحس ّية ،القدرات واإلحتياجات،
فلذلك ليست هناك طريقة او نصيحة واحدة ميكنها أن تالئم الجميع .أنتم عىل معرفة عميقة أكرث من غريكم فيام يتعلق بقريبكم
املسن وما قد يكون مالئم له ،ولكن نحن نستطيع ان نضيف او أن نوضح لكم بعض التعليامت وطرق العمل والتعامل:
ردة فعل طبيعية لوضع « غري طبيعي»
عند وجود حالة من عدم اليقني ،من املهم أن نعطي املصداقية
ملشاعر الخوف ،القلق ،البلبلة والتغيريات يف املزاج.
حاولوا أن تكونوا صبورين اتجاه ردود فعل وترصفات شاذة أو
غري عادية لدى قريبكم املسن.
حاولوا ان تحصلوا عىل تعليامت وزارة الصحة املحتلنة بشكل
يومي ،قوموا بالتأكد ان املسن وباقي افراد العائلة يقومون
بالعمل وفقها قدر اإلمكان.
(https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/
)Pages/default.aspx
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تقليص اإلستامع لألخبار....
وسائل االعالم التي تغطي االحداث الجارية ميكنها ان تسبب زيادة يف الضغط
النفيس والقلق وان ت ُعمق الشعور بالهلع .حافظوا عىل نسبة معتدلة من
اإلستامع للتقارير اإلخبارية وانقلوها للمسن بشكل واعي ومدروس.

حافظوا عىل أنفسكم :يف أوقات الشدّة ،عليكم ان تكونوا قدوة
ألبناء عائالتكم ،ولكن هذا ال يعني انكم محصنون بشكل تام.
فيمكنكم بل ومن املفضل لكم ان تشاركوا االخرين بأنكم أنتم أيضا
تشعرون بالقلق ،ورغم ذلك فأنكم تتغلبون عىل شعوركم بالهلع.
حاولوا ان تحافظوا عىل قواكم وطاقتكم قدر املستطاع .كونوا
متسامحني مع أنفسكم.
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حافظوا عىل إستمرارية التواصل مع املسن:
استعملوا الوسائل التقنية كالهاتف ،واتس اب ،او
سكايب للمحافظة عىل إستمرارية العالقة وتقديم
املساندة .قوموا بتشجيع بقية افراد العائلة واالحفاد
بالتواصل مع املسن من خالل هذه الوسائل ايضاً.

حافظوا عىل وترية األيام العادية قدر املستطاع:
عندما منر بفرتة ضيق وشدّة ،نحن بحاجة للمحافظة عىل الحدود
وعىل نظام ثابت والذي بدونهام قد يصيبنا هلع ونشعر بالبلبلة ،لذلك
من املهم املحافظة عىل الروتني ونفس الوترية بقدر اإلمكان.
كونوا عىل يقظة وانتبهوا للتعليامت التي تتغري طيلة الوقت .جربوا
رغم ذلك ان تقوموا بتخطيط وترية مساندة ومعالجة تكون مالمئة
لكل حدث (سيناريو)

ال تنسوا املعالجني\ات املرافقني\ات باألجرة وقوموا بالسؤال عن صحتهم وصحة عائالتهم.

اليكم ارقام هواتف ملراكز
معلومات ومساندة ميكنها
تقديم املساعدة ألبناء
العائلة الذين يقومون

برعاية املسنني:

http://www.eshelnet.org.il

•مركز  – 118مركز املعلومات واملساعدة التابع ملكتب العمل والرفاه االجتامعي والذي يعمل
عىل مدار  )./247املركز جاهز لإلجابة عىل األسئلة واإلستفسارات املتعلقة بتقديم خدمات الرفاه
اإلجتامعي للمسنني وأبناء عائالتهم بشكل عام و عىل األسئلة املتعلقة بكيفية التعامل مع فريوس
الكورونا بشكل خاص ,وهو محتلن وفق تعليامت وزارة الصحة ومقر األمن القومي (
•التأمني الوطني قسم االستشارة للمسن وعائلتة– *9696
•جمعية كريجيفريس ()caregiversإرسائيل  -معلومات ومساندة ألبناء العائلة الذين يقومون برعاية
االنسان املسن عن طريق أسئلة وأجوبة عىل الواتس آب 0559993311
•ياد لتوميخ  -يد للمساند  -مساندة ألبناء العائلة الذين يقومون برعاية االنسان املسن من ِقبل يد
سارة6444678-02
•" خط كورونا" من قبل يد سارة -توزيع معدات طبية حتى البيت مقابل6444639-02 ₪ 60
•رعوت -صداقة  -مركز معلومات يُعنى مبختلف املواضيع املتعلقة برعاية املسن يف
إرسائيل204-700-700-1
•مركز تسيبورا فريد  -ملن يقومون برعاية املسن املصاب بأمراض الدمينتسيا الخرف 3956807-073
•جمعية عيمدا  -ملساندة عائالت املسنني املصابني بأمراض الزهامير *8889או 5341274-03
•عيزر متسيون  -خط معلومات ومساندة ألبناء العائلة الذين يقومون برعاية االنسان املسن -800-1
30-20-80
•مركز الزهامير – الخط الدافئ 5599333-03 7/24
•نتال  -خط طوارئ متخصص بحاالت الضغط النفيس والهلع من جراء الكورونا2363380-073

