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الحزن والشيخوخة
 يعتقد الكثير من الناس أن الحزن شيء يحدث بعد وفاة شخص قريب منهم. 

 يمكن أن تؤدي األحداث الصادمة والعديد من التغييرات التي تحدث مع تقدم العمر أيًضا إلى الشعور بالخسارة و الحزن. 
 إن أنواع الفقدان الشائعة بين كبار السن تتضمن ما يلي:

االضطرار إلى االعتماد على مساعدة اآلخرين للقيام باألشياء بسبب الضعف أو اإلصابة بالخرف. قد يشعر بعض الناس أنهم فقدوا استقالليتهم 	 
وحتى كرامتهم.

قد يعني اعتالل الصحة أن الشخص ال يمكنه ممارسة األنشطة التي كان يتمتع بها من قبل، مثل ممارسة الرياضة أو رعاية األحفاد. قد يشعر 	 
بعض الناس أنهم فقدوا إحساسهم بالهدف من الحياة.

قد يعني االنتقال إلى دار رعاية المسنين فقدان الروتين المعتاد وفقدان االتصال باألصدقاء أو الحيوانات االليفة، وقد يؤدي ذلك إلى الحزن 	 
واألسى. قد يؤدي هذا إلى الحزن واألسى.

"كان هناك برنامج عن رعاية التبني 

على التلفزيون وأصبح جيمس 

مضطربًا ومتوتًرا. أخبرني أن هذا 

البرنامج أعاده لذكريات سيئة. كنت 

أعرف أنه عاش طفولة سيئة ولكني 

فوجئت بمدى تأثيرها عليه "

الصدمة، الفقدان والحزن لدى كبار السن: ما الذي أحتاج أن 
أعرفه؟

معلومات للعاملين في مجال رعاية المسنين 

عانى العديد من األستراليين األكبر سنًا من الصدمة النفسية والحزن والخسارة في 
حياتهم. إن معرفة كيف تؤثر الصدمة النفسية على األشخاص تساعدك على فهم 

احتياجاتهم وتصرفاتهم. يمكنك بعد ذلك مساعدتهم على الشعور باألمان والحصول 
على الدعم الذي يحتاجونه.

األحداث الصادمة الشائعة
يمكن أن يتأثر كبار السن باألحداث التي حدثت في وقت سابق أو مؤخراً في حياتهم، 

على سبيل المثال: 

حادث خطير	 

حريق، فيضان، زلزال 	 

كونهم الجئًين من الحرب أو االضطرابات المدنية	 

 التعرض لمرض خطير أو الفقدان المفاجىء 	 
  لشخص قريب أثناء 
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االعتداء الجنسي أو الجسدي	 

سوء المعاملة العاطفية. 	 



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

"كانت مولي شديدة االنفعال والصعوبة، ولم أستطع فهم السبب. ثم 
تذكرت أنها تعرضت لسقوط سيئ الشهر الماضي أصابها بالفزع، وال 

تزال تشعر بالضيق. أخبرت الطبيب أنها ربما تحتاج إلى من تتحدث اليه 
حول هذا الموضوع." 

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 
والفقد والحزن 

 ابحث عن عالمات الصدمة والخسارة والحزن 
لدى األشخاص الذين تهتم بهم. 

تغيرات جسدية قلة النوم الجيد، قلة األكل، – اإلصابة بالصداع بشكل 
متكرر والشعور بالغثيان 

الشعور بسوء المزاج – قلة االهتمام بالنشاطات، قضاء المزيد من الوقت 
وحيدا والرغبة ي البكاء 

الشعور بالضيق والعصبية – االرتباك القلق واالنزعاج
مشاكل في الذاكرة – صعوبة في التركيز ونسيان األشياء 

صعوبة السيطرة على المشاعر نوبات عاطفية – مفاجئة وعدوان لفظي 
وجسدي

االنزعاج من الذكريات ردة فعل قوية – عند حدوث شيء يذكرهم بالفقدان 
أو الصدمة النفسية، األحالم السيئة ورفض التحدث عن الشخص الذي فقدوه.

لم يفت األوان بعد على أي شخص للحصول على المساعدة. يمكن أن تساعد 
االستشارة واألدوية.

من المهم التحدث مع مديرك، طبيب العائلة أو طبيب الشيخوخة أو الموظفين 
إذا الحظت أن الشخص الذي تقدم له الرعاية يعاني من المشاكل التي 

وصفت أعاله ألكثر من اسبوع أو أسبوعين.

موارد وخدمات مفيدة
 Australian Centre for Grief and  

Bereavement 
 (المركز األسترالي للحزن والفجيعة(

 www.aged.grief.org.au 

Healing Foundation 
  )منظمة الشفاء( 

www.healingfoundation.org.au

LGBTIQ+ Health Australia 
 )ثنائيو الجنس والمثليين والسحاقيات+ صحة استراليا(  

www.lgbtiqhealth.org.au

 Australians Alliance for Forgotten
 )التحالف من أجل استراليا المنسية( 

www.forgottenaustralians.org.au

Care Leavers Australasia  
 )األشخاص الذين غادروا مراكزالرعاية( 

www.clan.org.au


