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إرشادات للتعامل مع كبار السن خالل أزمة كورونا

يتفاعل كبار السن في فلسطين كغيررم مرن الفترال اأخرر مر
انتشار الوباء الذي يشهده العرال انن وبراء  covid _19أو
ما يسمى الكورونا وتعيش فلسطين كباقي البلردان تفراعتل مر
تلك الحالة.
وفررري هرررل مرررذه الراتحرررة تههرررر مرموعرررة مرررن ان رررار النفسرررية
والذمنيرررة والسرررلوكية علرررى النررراا بمختلرررا أعمرررارم واممهرررا
ارتفاع في التوتر بسبب الخروا مرن المرهرول حير ان الك يرر
من اأمور ال زالل غامضة وغير واضحة.
تعتبر تلك المشاعر ردال فعل طبيعية لوض غير اعتيادي تمر
به البشرية رمعاء.
مشاعرنا بالقلق والخوا علرى مرن نحربه ونخشرى علريه ترزداد
في هل إرراءال الحرر والعزل والترنّرب التري تفرضرها الردول
والمؤسسال.
سررن وبخانررة مررن تتررراوز أعمررارم الر  65عررا مر
ان كبررار ال ّ
عرضررة للترم ر مررن غيررم مررن مرذه الراتحررة اأمرر الررذي
أك رر ر
يحتاج للمزيد من الرهود والتعاون والدع لحمايته ومعراونته
ضرر ممكن.
على تراوز اأزمة بمقل
ٍ
لالستفسار عن المرض أو التبليغ عن أي حاالت مشتبه بها يرجى االتصال على االرقام التالية:
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لماذا يكون التأثير أكبر على كبار السن
• تح ّد االرراءال الوقاتية المونى بها من إمكانية التوانل ارتماعيًا
نة م كبار السن رغر كرون مرذه الفترة مري اأشرد حاررة لشربكة
وخا ّ
دع إنسانية وللتوانل م انخرين.
• تشررمل تونرريال الوقايررة مررن الفيررروا من ر الترمهرررال والح ر ّد مررن
أمرراكن النررتج الرماعيررة وإغررتي المقررامي والنرروادي ومن ر زيررارج
المشررررافي وحتررررى تحديررررد المشرررراركة فرررري أفرررررا وأترررررا انخرررررين
كرماعال؛ وعادج ً الغالبية العهمى م ّمن يرتاد مرذه اأمراكن والفعاليرال
م من كبار السن.
لماذا يكون التأثير أكبر على كبار السن
• ترتكرررز حيررراج كبرررار السرررن بشررركل كبيرررر علرررى التوانرررل مررر أسررررم
وأحفادم ومعاونته أبناته وبناته في تربية اأطفال مما يسام في
إعطاته الشرعور برالمعنى وبالقيمرة .لرذا فر ن تحديرد الزيرارال اأسررية
ّ
المسرن عليره وقرد
ومن التوانل م اأطفال يغيرر الردور الرذي اعتراد
يؤدي ذلك لزيادج الشعور بالعرز والتوتر وبفقدان القيمة.

• يسام اإلعت واإلحناتيال باإلشارج لفتة كبرار السرن كالفترة اأك رر
مشاشة في موارهة الفايروا واأقرل حنرانة ومناعرة لموارهتره ممرا
يرف ر منسرروب الخرروا لررديه خانررة لمررن ينكشررا مررنه علررى مررذه
وتكرارا دون أخذ مشاعرم بعين االعتبار.
مرارا
المعلومال
ً
ً

• تعاني الفتة اأكبر سنًّا أحيانًا من إنهاك وضعا في القدرال الذمنية والعقلية
ومنه من ال تسعفه قدراته على استيعاب مرريال اأمور والمحيط .قد يتحه
ّ
المسن المريض م تً تغيّرال في سلوك من حوله وتبّدل بالروتين والنّها ولكنه
قد ال يفقه سبب ذلك التغيير وتسبب الفروج مذه ضيقًا.

كبارالسن
علىكبار
تظهرعلى
التيقدقدتظهر
العوارضالتي
العوارض
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زيادج الشكاو عن أوراع رسدية مزمنة أو رديدج وطلب الذماب للطبيب بشكل غير اعتيادي.
عد القدرج على ممارسة النشاطال الحياتية االعتيادية في العمل والبيل والمرتم .
نعوبة تحمل اأنوال خانة تلك النادرج عن اأطفال وحركته النشطة.
الشعور بآال رسدية كآال المعدج أو القلب أو الههر أو الرأا.
االنشغال ساعال طوال بالتلفاز واأحدا الرارية.
فقدان القدرج على التركيز والتشتل.
الشعور بالتوتر والعنبية والقلق.
الشعور بعد القدرج على التحك .
تغييرال في الشهية للطعا .
نعوبال في النو .
اإلرماي الرسدي.
فقدان الطاقة.

إرشادات لألسرة للتعامل اإليجابي مع كبار السن خالل األزمة
• تذكر/ي أن كبير/ج السن م لنا رميعًا إنسان قد يشعر بنفا الخوا
والقلق والغضب والتوتر والضياع نتيرة لألزمة ومي كلها مشاعر
طبيعية مشتركة للبشرية رمعاء ويحتاج للتهدتة كالرمي .
• تمكد/ي من توفر رمي مستلزمال كبير/ج السن داخل مسكنه اأكل
المغذي والشراب وأدوال النهافة واأدوية الشهرية كالمعتاد وأك ر .ال
تنتهر/ي أن يطلب منك احتياراته بادر ووفرما حفاها على كرامته
وكرسالة مه ّمة منك بالحب وباالمتنان.
نوع
• حاول/ي مساعدج كبير/ج السن على إيراد ما يسليه في عزلته و ّ
من الهوايال م ل التطريز أو العمل في الحديقة أو تحضير ممكوالل أو
لعب الشدج أو القراءج إن أتيحل.
• التراوب م اأستلة المطروحة من كبير/ج السن حول اأمر بما ال
يدعو الى توسي داترج الخشية واإلرماي الذمني .يرب أن تستند
المعلومال المقدمة على حقاتق من منادر مو وقة م ل الموق
االلكتروني الخاص بوزارج النحة والموق االلكتروني الخاص بمنهمة
النحة العالمية وموق corona.ps.
•قنّن/ي المعلومة التي تكرر موضوع مشاشة كبير/ج السن في موارهة
الفايروا ور ّكز/ي على أممية المسؤولية الذاتية والرماعية لمن انتشار
العدو ولحماية الرمي .

• كبار السن أك ر حرنا ً وتعاونا ً في الحفاه على حياته ونحته ومذا عامل
مساعد لتسترابة للتدابير الوقاتية فكن حرينا ً على رعله يتقبلون الننح.
• ش ّر /ي كبير/ج السن على الحفاه على النهافة الشخنية غسل اليدين بالماء
والنابون ريدا وتعقي اأواني والمتبا والبيل إرماال.

• إن ل يتح اللقاء م كبير/ج السن كما السابق مه ردا التوانل الهاتفي
معه/ما ما ال يقل عن مرتين يوميا ويفضل تكليا عدج أشخاص من
اأسرج لتتنال به في أوقال مختلفة من النهار للسؤال واالطمتنان
وإتاحة الفرنة له بالتوانل والمشاركة.
• ارعل/ي التوانل الهاتفي أو المباشر فرنة لتستماع لكبير/ج السن
نص
أعطه من وقتك انغ ادعه للكت ال ترعل المهاتفة برقية بل خ ّ
وقتا كافيا وارعل/ي أفكارم ومشاعرم محور الحدي .
• يحتاج كبار السن من ذوي القدرال اإلدراكية الضعيفة تكرار المعلومة
له عدج مرال حتى تنله بشكلها النحيح .التروي والنبر مطلوبين
داتما حين نتعامل م كبار السن وخانة حاليا ً في هل مذه اأزمة النعبة.

لنتذكر أنه بالغذاء الصحي والعناية الطبية والدعم العاطفي
والمساندة والحب تتقوى المناعة النفسية والجسدية
لإلنسان في كل االعمار ،وتزيد من فرصه بمواجهة
األمراض واألزمات
ارا
لنتآزر ونوفيهم حقّهم من العناية واالهتمام ،ندعمهم كب ً
صغارا.
كما دعمونا
ً

• إعط كبار السن قيمة من ختل سؤاله عن أزمال مضل وكيا تعاملوا
معها وعن خبراته في موارهة النعاب واطلب أن يننحوك من حكمته
ومن سنوال عمرم الطوال حول م ل مكذا محن .اسمله رأيه وخذ به.

كونوا سالمين

• االنتباه الى أن إرراءال الوقاية لحماية كبار السن في دور رعاية المسنين
تمن من زيارته لذا نوني بتك يا المحاد ال الهاتفية معه ومتابعة
أحواله من ختل طواق الرعاية.

لالستفسار عن المرض أو التبليغ عن أي حاالت مشتبه بها يرجى االتصال على االرقام التالية:
 وزارة الصحة الفلسطينية1800-000-888 : -القدس والداخل101 :

