
الخرف

قد يجد الشخص المصاب بالخرف الذي عانى من صدمة صعوبة في 
التعبير عن مشاعره أو شرح كيفية تأثير الصدمة عليه. بدالً من ذلك، قد 

يظهرون الضيق بطرق أخرى مثل:

أن يكونوا متهيجين وسريعي الغضب أو عدوانيين	 

االنسحاب من الناس	 

رفض الرعاية	 

عدم االشتراك في النشاطات	 

هناك الكثير من األمور التي يمكنك القيام بها لكي تساعدهم على التحكم 
بالحزن.

 
ساعدهم على الشعور باألمان

قم بخلق تواصل مع الشخص  عبر التحدث حول األشياء المهمة لهم مثل األوقات الجيدة في حياتهم. ممكن أن يكون األشخاص المصابون 	 
بالخرف حساسين للغة جسدك، لذا حاول أن تتصرف بطريقة لطيفة و مريحة. ابتسم وانظر لعيونهم.

اعمل ببطء وهدوء، وحاول أال تستعجل الشخص.	 

اشرح المهام التي ستقوم بها حتى يفهم الشخص ما سيحدث. اطلب الموافقة. امنح الشخص وقتًا للتفكير واالستجابة.	 

حافظ على روتين طوال اليوم حتى يعرفوا ما يمكن توقعه.	 

حاول أال تطالب الشخص بالعديد من المطالب.	 

تقليل مسببات الضيق
حاول تحديد أسباب محنتهم ضيقهم - ما الذي كان يفعله الشخص أو ما الذي كان يحدث من حوله عندما أصيب بالضيق؟ شيء ما قد يذكرهم 	 

بصدمة سابقة.
غيّر بيئتهم خفف من األضواء الساطعة أو شجع الشخص على االبتعاد عن  الضجة العالية أو المفاجئة حتى ال يتم تحفيزهم بشكل كبير جدا.	 
حاول معرفة إذا كان الشخص يعاني من األلم ال يمكن للناس أن يخبروك دوما عندما يعانون من األلم. يمكن أن يكون األلم   تذكيًرا بصدمة 	 

سابقة ويسبب الحزن. 

"أعلم أنه عندما أقضي وقت للدردشة مع روندا، فإنها 

تكون أكثر استرخاء وراحة عندما المسها. قد يضيف هذا 

بضع دقائق فقط لعملي ولكنه يستحق ذلك".

 الصدمة النفسية والخرف: 
 ما الذي أحتاج أن أفعله؟

معلومات للعاملين في مجال رعاية المسنين 

 Arabic | العربية



www.phoenixaustralia.org/aged-care لمزيد من الموارد والمعلومات قم بزيارة

تذكر أن تعتني بنفسك
قد تؤثر عليك رعاية شخص مصاب بصدمة مع مرور الوقت. إذا كنت تمر بيوم صعب أو كنت منزعًجا من تجربة مع شخص تقوم على رعايته، 

فتحدث إلى زميل أو مشرف تثق به.

الحصول على المساعدة لكبار السن المتأثرين بالصدمة 
لم يفت األوان بعد على أي شخص للحصول على المساعدة. يمكن أن يساعد التحدث إلى مستشار أو أخصائي الصحة العقلية النفسية، حتى في حاالت 
الخرف األكثر حدة. تحدث مع مديرك أو طبيب العائلة أو طبيب الشيخوخة إذا الحظت أن الشخص الذي تقدم الرعاية له يشعر بالحزن دوما أو ألكثر 

من بضعة أسابيع.

موارد وخدمات مفيدة

ساعد الشخص على الهدوء
استمع إلى مخاوفهم وطمأنهم.	 

حاول معرفة األمور التي تجعلهم يشعرون بالهدوء، مثال، ضم 	 
اليدين أوالذهاب للمشي.

شتت انتباه الشخص عبر شيء ما أو نشاط يثير اهتمامهم.	 

خذهم نحو منطقة هادئة.	 

اطلب منهم أن يأخذوا نفًسا طويالً بطيئاً وهادئاً.	 

من المفيد العمل سوية ومشاركة االستراتيجيات التي تجدها مفيدة 
مع الموظفين األخرين أو مع أفراد العائلة الذين يقدمون الرعاية 

للشخص الذي يعاني من الخرف أيضا.

National Dementia Helpline 
 )الخط الساخن الوطني للخرف(

 1800100500

Dementia Support Australia 
 )دعم الخرف في أستراليا(

www.dementia.com.au


