السير قُدما ً
مقدمي الرعاية
مع
ّ
في نيو ساوث ويلز

Arabic

ملقدمي الرعاية
مت وضع هذا الكتيب
ّ
مقدمي الرعاية
بالتشاور مع
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير قُدما ً مع
ّ
مقدم الرعاية أحد أفراد األسرة أو صديقا ً أو جارا ً أو فردا ً آخر من أفراد اجملتمع .بإمكان
مقدما ً للرعاية .وقد يكون
ميكن ألي شخص أن يصبح
ّ
ّ

مقدمي الرعاية تقدمي الرعاية لفترات طويلة أو فترات قصيرة أو من حني آلخر فقط .ولكن في كثير من احلاالت يتم تقدمي الرعاية على أساس
ّ

مقدم الرعاية معاشا ً أو إعانة.
منتظم ومستمر وبدون أجر ,بينما في بعض احلاالت األخرى يتلقى
ّ

مقدمو الرعاية ميكن أن تكون صعبة ومرهقة وتؤدي
على الرغم من أن تقدمي الرعاية والدعم ميكن أن تكون جتربة إيجابية ،إال أن األدوار التي يتوالها
ّ
وملقدمي الرعاية أنفسهم.
إلى نتائج صحية سيئة لألُسر
ّ

محصالت باهرة في الرعاية الصحية .فهو ال يساعد في احملافظة على صحة
وملقدمي الرعاية أمرا ً حيويا ً لتحقيق
يعتبر تقدمي الدعم لألسر
ّ
ّ

كم هائل من األدلة املتوفرة تُثبت بأن
ورفاهية األسر ومقدمي الرعاية فقط ،بل يساهم أيضا ً في حتسني
محصالت النظام الصحي ككل .فهناك ٌ
ّ
محصالت أفضل للمستهلكني وكذلك ملقدمي الرعاية.
تقدمي مختلف أنواع الدعم واخلدمات الشاملة والهادفة يؤدي إلى حتقيق
ّ

مقدمو الرعاية إلى معلومات موثوق بها ومشورة اخلبراء والتفهم والدعم .لقد مت تطوير برنامج السير ُقدما ً مع مقدمي الرعاية
يحتاج
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز ،ممن يقدمون الرعاية والدعم ألفراد األسرة
( )Walking with Carersليكون مصدرا ً للمعلومات لكثير من
ّ

واألصدقاء من ذوي اإلعاقة أو املصابني مبرض عقلي أو مرض مزمن أو مرض عضال أو املسنني الضعفاء.

مقدمي الرعاية في األمور التالية:
يوفر املصدر مجموعة من املعلومات املفيدة واملشورة وجهات االتصال ملساعدة
ّ
 حقوقهم ضمن نظام الرعاية الصحية في نيو ساوث ويلز؛
 مواقع اخلدمات الصحية الشديدة واجملتمعية ؛
 معلومات عن توفر الدفعات والعالوات؛

 تفاصيل االتصال ﺒ Commonwealth Respite and Carelink centres؛

ومقدمي الرعاية من السكان األصليني ؛ و
ملقدمي الرعاية العاملني والشباب
 نصائح
ّ
ّ
ملقدمي الرعاية تتعلق باالعتناء بانفسهم.
 نصائح ومعلومات
ّ

مقدمي الرعاية في مناطق نيبيان بلو ماونتنز  Nepean Blue Mountainsوغرب سدني الصحية
وأود أن أتقدم بالشكر إلى فريق برنامج
ّ
مقدمي الرعاية الستعماله كمصدر ٍ للمعلومات على نطاق الوالية .وأنا على ثقة بانكم
احمللية على جهودهم في تهيئة كتيب السير ُقدما ً مع
ّ
مقدمي الرعاية مصدرا ً قيما ً.
ستجدون كتيب السير ُقدما ً مع
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير ُقدما ً مع
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير قُدما ً مع
ّ
 ...تتمة

ملقدمي الرعاية بشأن أفضل
مقدم الرعاية ،فإن هذا املصدر يقدم املشورة
نظرا ً للمتطلبات البدنية والعاطفية الكبيرة املفروضة على
ّ
ّ
مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز 2012-2007
السبل للعناية بانفسهم .وقد مت توفير التمويل لهذا املشروع مبوجب خطة عمل
ّ
(.)NSW Carers Action Plan 2007-2012
ملقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز  ،2012-2007فقد أطلقت حكومة نيو ساوث
باإلضافة إلى االستمرار في تنفيذ خطة العمل
ّ
مقدمي الرعاية في نيو ساوث
وتؤسس على اإلجنازات التي حققتها خطة عمل
ويلز عددا ً من املبادرات اجلديدة األخرى والتي تكمل
ّ
ّ
املقدم لهم
مقدمي الرعاية والسعي إلى حتسني الدعم
ويلز  .2012-2007تقدم هذه املبادرات اجلديدة اعترافا ً إضافيا ً في إسهامات
ّ
ّ
على دور الرعاية الذي يؤدونه.

مبقدمي الرعاية
مشروع قانون االعتراف
ّ

مبقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز ( )NSW Carers (Recognition) Actفي مايو /أيار عام .2010
بدأ العمل بـ قانون االعتراف
ّ
مقدمي الرعاية في هذه الوالية .يجب على
مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز والذي نص قانونا ً على حقوق
وهو يتضمن ميثاق
ّ
ّ
يبي مدى التزامها بهذه املتطلبات.
كافة وكاالت اخلدمات اإلنسانية احلكومية في نيو ساوث ويلز تقدمي تقرير سنوي ّ
ملقدمي الرعاية ( )Carers Advisory Councilمبوجب مشروع القانون هذا أيضاً .ويترأس هذا اجمللس
وقد تأسس مجلس استشاري
ّ
مبقدمي
مقدمي الرعاية ويراجع السياسات املقترحة والشؤون األخرى املتعلقة
وزير اخلدمات اإلنسانية .وسوف يعزّز اجمللس مصالح
ّ
ّ
الرعاية ويرفع التوصيات بشأنها إلى الوزير .

مقدمي الرعاية احملليني
برنامج مكافآت
ّ

مت تأسيس برنامج مكافآت مقدمي الرعاية احمللي ( )Local Carer Award Programعام  2010لالعتراف واالحتفاء باملساهمات
مقدمو الرعاية غير الرسميني للمجتمع وللشخص (أو األشخاص)
مقدمو الرعاية الذين ال يتقاضون أجورا ً أو
الكبيرة التي يؤديها
ّ
ّ
الذين يقومون على رعايتهم .ميكنك الترشيح عن طريق اإلنترنت من خالل ) Ageing Disability and Homecare (ADHCعلى
املوقع اإللكتروني  .www.adhc.nsw.gov.auيُفتح باب الترشيح في يونيو /حزيران من كل سنة.
Retrieved: 13/07/11 from http://www.adhc.nsw.gov.au/

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير ُقدما ً مع
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير قُدما ً مع
ّ
مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز ()NSW Carers Charter
ميثاق
ّ
مقدمي الرعاية  13مبدأً ،هي:
يتضمن ميثاق
ّ

مقدمو الرعاية لألشخاص الذين يقومون على رعايتهم
 اإلقرار باملساهمات االجتماعية واالقتصادية القيّمة التي يؤديها
ّ
وللمجتمع
مقدمي الرعاية ورفاهيتهم
 مراعاة صحة
ّ

ومقدم الرعاية عند تقييم اخلدمات والتخطيط لها وتوصيلها ومراجعتها.
 األخذ في االعتبار كال من متلقي الرعاية
ّ

مقدمي الرعاية بشأن اخلدمات التي ميكن أن تساعدهم وإحالتهم بشكل مناسب بعد إجراء التقييم لهم أو لألشخاص
 إبالغ
ّ
الذين يقومون على رعايتهم
مقدم الرعاية ومتلقيها
 احترام العالقة بني
ّ

كمقدمي رعاية أو خارجه والتي قد تتأثر بالثقافة والسن
ملقدمي الرعاية احتياجاتهم الفردية اخلاصة ضمن دورهم
 االعتراف بأن
ّ
ّ
واإلعاقة والدين والوضع االقتصادي االجتماعي واجلنس ومكان اإلقامة.
(مقدمو الرعاية الشباب) نفس احلقوق التي يتمتع
ملقدمي الرعاية األطفال والشباب دون سن اخلامسة والعشرون
 االعتراف بان
ّ
ّ
بهااألطفال والشباب اآلخرين
كمقدمي رعاية
ملقدمي الرعاية الشباب لتجاوز أية صعوبات إضافية قد تصاحب دورهم
 تقدمي الدعم
ّ
ّ
مقدمو الرعاية بنفس حقوق وخيارات وفرص األستراليني اآلخرين
 يجب ان يتمتع
ّ

كمقدمي رعاية والتعرف على هذه اخليارات أثناء تقييم اخلدمات وتخطيطها
مقدمي الرعاية في تأدية دورهم
 دعم خيارات
ّ
ّ
وتوصيلها ومراجعتها

مقدمي الرعاية في املناطق الريفية واإلقليمية قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية للتغ ّلب على املعوقات الناجمة
 االعتراف بأن
ّ
عن العزلة
ملقدمي الرعاية في الوقت املناسب وأن يكون سهل املنال
 يجب أن يُو َفر الدعم
ّ
مقدمي الرعاية وخبراتهم.
 اإلقرار واالعتراف مبعرفة
ّ
Ageing Disability and Homecare Carers Charter 2011

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير ُقدما ً مع
ّ

صحتك  -حقوقك ومسؤولياتك
لكل من يطلب الرعاية الصحية أو يتلقاها في أستراليا حقوق ومسؤوليات محددة تشمل أمورا ً مثل احلصول على اخلدمة
املقدمة له.
والسالمة واالحترام والتواصل واملشاركة واحملافظة على اخلصوصية وإبداء الرأي بشأن الرعاية الصحية
ّ
هام نؤديه لتنفيذ حقوق الرعاية الصحية واملساهمة في السالمة وتقدمي رعاية عالية املستوى ،ويشمل ذلك
لدينا جميعا دور ٌ ٌ
ومقدمي الرعاية لهم .وملزيد من املعلومات ،اطلع على —Your Healthcare: Rights and Responsibilities
املرضى
ّ
ومقدمي الرعاية
( A guide for patients, carers and familiesتقدمي الرعاية الصحية لك :حقوقك ومسؤولياتك — دليل املرضى
ّ
واألسر) .أتصل على أرقام الهواتف  (02) 9391 9967 / (02) 9391 9968أو ميكن التحميل من املوقع اإللكتروني لوزارة صحة نيو
ساوث ويلزwww.health.nsw.gov.au :
مقدم الرعاية
من املهم أن يفهم كل مريض حقه في احملافظة على خصوصيته واحلاجة إلى أعطاء اإلذن ألشخاص معينني ،مثل
ّ
له ،بالوصول إلى كافة املعلومات الصحية املتعلقة به .ومن األفضل أن يناقش املرضى مع من يقدمون لهم الرعاية إذن اخلصوصية
قبل الذهاب إلى املستشفى ،وبذلك تكون رغبات املريض مفهومة بشكل واضح ويتم تسجيلها الطالع العاملني الصحيني عليها.
مقدمي الرعاية إلبالغهم بشأن العالج الطبي واملساعدة في التخطيط للرعاية املناسبة
يعتمد العاملون الصحيون على خبرة
ّ
ملقدمي الرعاية معلومات حول اخلدمات املتوفرة
للمريض عند عودته إلى املنزل .لذلك من املهم جدا ً أن يقدم العاملون الصحيون
ّ
وخيارات العالج والتكاليف بطريقة واضحة وصريحة .وإذا احتاج
مقدم الرعاية إلى معلومات إضافية فيجب أن يكون صادقا ً وصريحا ً
ّ
وملقدمي رعايتهم احلصول على خدمات الترجمة الشفهية
ويطرح االسئلة بشأن املواضيع التي ال يفهمها .كما يحق للمرضى
ّ
للمساعدة في التواصل واملشاركة في اختيارات الرعاية الصحية.

وقد وضعت وزارة صحة نيو ساوث ويلز  10( 10 Tips for Safer Health Careنصائح للحصول على رعاية صحية أكثر أماناً)
لتساعد الناس ليصبحوا أكثر نشاطا ً في رعايتهم الصحية .وميكن حتميل الكتيب من املوقع اإللكتروني التالي
www.health.nsw.gov.au/quality/10tips

صحتك  -حقوقك ومسؤولياتك

املستشفيات ومراكز صحة اجملتمع في املنطقة
الصحية احمللية التابع لها
Some information about our health services:
بعض املعلومات بشأن اخلدمات الصحية املتوفرة لك

 تطبق رسوم ملواقف السيارات في عدد من املستشفيات تشمل أسعارا ً إليقاف السيارات األسبوعي .اتصل باملستشفى
للحصول على املزيد من املعلومات.
 متاشيا ً مع سياسة احلكومة ،مينع التدخني في أي جزء من أجزاء املستشفى أو ساحاتها اخلارجية.

 الرجاء عدم إبقاء متعلقات قيّمة في اخلزائن اجملاورة لألسرّة أو مع املرضى .وميكن لطاقم التمريض ترتيب حفظ مؤقت
للمتعلقات القيّمة إذا لزم األمر.
 توجد تسهيالت مصرفيّة وآالت صراف آلي في عدد من املستشفيات.

الصحيّة مبا في ذلك لغة اإلشارة األستراليّة (لضعيفي السمع)
 حتق لك خدمات مترجم شفهي مجانيّة وسريّة خاصة بالرعاية
ّ
إذا كنت في حاجة إليها .الرجاء إعالم العاملني بذلك.
مقدم الرعاية فالرجاء تقدمي نفسك إلى العاملني وتسجيل تفاصيل االتصال بك في سجل املريض الطبي.
 إذا كنت
ّ

مقدمي
مقدمي الرعاية على املشاركة في التخطيط للرعاية وترتيبات اخلروج من املستشفى نقدر مشاركة
 نحن نشجع
ّ
ّ
الصحيّة واتخاذ القرار.
الرعاية آراءهم في عمليّة الرعاية
ّ

 يتوفر نطاق من اخلدمات املنزليّة وخدمات الدعم ملساعدتك أنت والشخص الذي تقوم على رعايته حني يخرج من املستشفى.
أخطر العاملني بأيّة احتياجات قبل اخلروج من املستشفى.
 يزور قادة روحيون من جميع الطوائف مستشفياتنا بانتظام .ميكن ملمرضك أو قسم القيادة الروحيّة ترتيب زيارات رعويّة عند
الطلب.
 أعلم العاملني باملستشفى إذا كانت لديك مشكلة أو شكوى بشأن أي شيء .نحن نهدف إلى حل املشاكل في أسرع وقت
ممكن .ميكنك التحدث إلى:
 مدير وحدة التمريض مدير املنشأة مسؤول االتصال بني املستشفى والسكان األصليني إذا كان هذا مناسباً ،أو -ممثل املرضى.

الصح ّية
ميكن احلصول على أرقام االتصال بالعاملني ذوي الصلة في املستشفى أو اخلدمة
ّ

املستشفيات ومراكز صحة اجملتمع في املنطقة الصحية احمللية التابع لها

املستشفيات ومراكز صحة اجملتمع في املنطقة
الصحية احمللية التابع لها
للمستشفيات ومراكز صحة اجملتمع في املنطقة الصحية احمللية التابع لها اتصل بوزارة صحة نيو ساوث ويلز
( أو تفقد موقع «إعثر على اخلدمة الصحية التي حتتاجها» اإللكتروني02) 9391 9000 :هاتف
www.health.nsw.gov.au/services/index.asp

املنطقة الصحية احمللية في منظقة العاصمة في نيو ساوث ويلز

Central Coast LHD - http://www.health.nsw.gov.au/cclhd/
Illawarra Shoalhaven LHD - http://www.health.nsw.gov.au/islhd/
Nepean Blue Mountains LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nbmlhd/
Northern Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nslhd/
South Eastern Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/seslhd/
South Western Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/swslhd/
Sydney LHD - http://www.slhd.nsw.gov.au/default.html
Western Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/wslhd/

املناطق الصحية احمللية الريفية واإلقليمية في نيو ساوث ويلز

Far West LHD - http://www.fwlhd.health.nsw.gov.au/
Hunter New England LHD - http://www.health.nsw.gov.au/hnelhd/
Mid North Coast LHD - http://www.health.nsw.gov.au/mnclhd/
Murrumbidgee LHD - http://www.health.nsw.gov.au/mlhd/
Northern NSW LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nnswlhd/
Southern NSW LHD - http://www.health.nsw.gov.au/snswlhd/
Western NSW LHD - http://www.wnswlhn.health.nsw.gov.au/

:شبكات متخصصة

Forensic Mental Health Specialised Network
Sydney Children’s Hospital Network - Westmead - http://www.chw.edu.au/
Randwick - http://www.sch.edu.au/

:شبكة صحة سانت فنسنت

St Vincent’s Hospital, the Sacred Heart Hospice (Darlinghurst) and St Joseph’s (Auburn)
http://www.svmhs.com.au/

املستشفيات ومراكز صحة اجملتمع في املنطقة الصحية احمللية التابع لها

جهات االتصال باخلدمات الصحية
جهة االتصال الصحية

جهات االتصال باخلدمات الصحية

العنوان

رقم الهاتف

املواقع اإللكترونية
الموقع اإللكتروني
www.alzheimers.org.au
www.acd.org.au
www.agsa-geneticsupport.org.au
www.autismspectrum.org.au
www.arafmi.org
www.agedcareaustralia.gov.au
www.adhc.nsw.gov.au
www.beyondblue.org.au
www.youthbeyondblue.org.au
www.bladderbowel.gov.au
www.commcarelink.health.gov.au
www.carersnsw.asn.au
www.centrelink.gov.au
www.copmi.net.au
www.nswcompanioncard.org.au
www.dva.gov.au
www.ecia-nsw.org.au
www.enable.health.nsw.gov.au
www.fcan.com.au
www.gt.nsw.gov.au
www.healthinsite.gov.au
www.immunise.health.gov.au
www.lawaccess.nsw.gov.au
www.legalaid.nsw.gov.au
www.lifeline.org.au
www.measureup.gov.au
www.mentalhealth.asn.au
www.mdaa.org.au
www.dhi.gov.au/clearinghouse
www.nps.org.au
www.health.nsw.gov.au
www.raisingchildren.net.au
www.tars.com.au
www.toiletmap.gov.au
www.workingcarers.org.au
www.youngcarersnsw.asn.au

المؤسسات

) (الزهامير األستراليةAlzheimer’s Australia
)(جمعية األطفال ذوي اإلعاقةAssociation for Children with a Disability
Association of Genetic Support of Australasia Inc
)(جمعية دعم الشؤون الوراثية األسترالية النيوزيلندية املتحدة
) (جمعية طيف التوحد األستراليةAutism Spectrum Australia
) (جمعية أقارب وأصدقاء املرضى العقلينيAssociation of Relatives and Friends of the Mentally Ill
) (رعاية املسنني األستراليةAged Care Australia
Ageing Disability and Homecare
) (بيوند بلو — املبادرة الوطنية لالكتئابBeyond Blue - A National Depression Initiative
) (املوقع اإللكتروني للمثانة واألمعاءBladder and Bowel Website
Commonwealth Respite and Carelink Centres
Carers NSW
Centrelink
) (أطفال من والدين مصابني مبرض عقليChildren of Parents with Mental Illness
) (بطاقة املرافقCompanion Card
) (دائرة شؤون احملاربني القدامىDepartment of Veterans’ Affairs
Early Childhood Intervention Australia (NSW Chapter) Inc
)للتدخل املبكر في مرحلة الطفولة (فرع نيو ساوث ويلز) املتحدة
(املؤسسة األسترالية
ّ
Enable NSW - Health Support Services
) (جمعية االستشارات املالية األسترالية املتحدةFinancial Counsellors’ Association of NSW Inc
) (محكمة الوصايةGuardianship Tribunal
Health Insite
) (التطعيم األستراليةImmunise Australia
LawAccess NSW
Legal Aid
Lifeline
Measure Up - Australian Better Health Initiative
ٍ
)صحة أفضل
(األرتقاء بصحتك — املبادرة األسترالية نحو
)(جمعية الصحة العقلية في نيو ساوث ويلزMental Health Association NSW
) (جمعية مؤازرة املعاقني متعددة الثقافاتMulticultural Disability Advocacy Association
) (املعلومات الصحية متعددة الثقافاتMulticultural Health Information
) (خدمات وصف األدوية الوطنيةNational Prescribing Service
) (وزارة الصحة في نيو ساوث ويلزNSW Ministry of Health
) (شبكة تنشئة األطفالRaising Children Network
) (خدمات حقوق رعاية املسننيThe Aged Care Rights Service
) (خارطة دورات املياه الوطنيةThe National Public Toilet Map
)مقدمي الرعاية العاملني
 (بوابةWorking Carers Gateway
ّ
)(مقدمو الرعاية الشباب
Young Carers
ّ

املواقع اإللكترونية

طلب املساعدة من Centrelink
ملقدمي الرعاية
املطالبة بدفعات
ّ

مقدم الرعاية) و /أو ( Carer Allowanceعالوة
مقدم رعاية فقد تكون مؤهال ً للحصول على ( Carer Paymentدفعة
إذا كنت
ّ
ّ
مقدم الرعاية).
ّ
مقدم الرعاية و /أو عالوة
يوكله لينوب عنه ,ممن يرغبون بتقدمي طلب للحصول على دفعة
يتوجب على
مقدم الرعاية أو طرف ثالث ّ
ّ
ّ
مقدم الرعاية األتصال ﺒ  Centrelinkعلى الهاتف رقم  13 2717أو زيارة مكتب  Centrelinkاحمللي حيث سيقوم املوظفون هناك
ّ
بطرح بعض األسئلة عليه لتحديد ظروفه الفردية وتزويده باالستمارات املناسبة لتقدمي الطلب.
مقدم الرعاية و/
سوف يضمن االتصال ﺒ  Centrelinkعلى الرقم  ،13 2717التقليل من عدد الوثائق املطلوب تقدميها لطلب دفعة
ّ
مقدم الرعاية ،كما يضمن تسجيل النية لتقدمي طلب في أقرب تاريخ ممكن.
أو عالوة
ّ
وملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الهاتف رقم  13 2717أو زيارة املوقع اإللكتروني www.centrelink.gov.au

ٍ
بلغات أخرى
املساعدة

ي أو حتتاج إلى ترجمة بعض الوثائق املتعلقة مبعامالتك مع  Centrelinkفبأمكان األخير ترتيب
إذا كنت بحاجة إلى مترجم ٍ شفه ٍ
ذلك لك مجاناً.
وللتحدث مع  Centrelinkبلغة غير األجنليزية اتصل على الرقم  ,13 1202أو قم بزيارة Centrelink Customer Service Centre
واطلب مترجما ً شفهيا ً أو تفقد املوقع اإللكتروني  www.centrelink.gov.auثم اختر «نحن نتحدث لغتك».

طلب املساعدة من Centrelink

طلب املساعدة من Centrelink
مساعدات أضافية من Centrelink

إذا كنت تتلقى دفعة من  Centrelinkفقد يحق لك احلصول على بعض املساعدات اإلضافية.
تعتمد هذه املساعدات اإلضافية على نوع الدفعة التي تتلقاها وعلى ظروفك الشخصية.
 بطاقات التخفيضات مثل Health Care Card

 أئتمانات األعاقات اخلاصة

 ( Pharmaceutical Allowanceعالوة املنتجات الصيدالنيّة)

 ( Mobility Allowanceعالوة التنقل)

 ( Rent Assistanceمساعدة األيجار)
 عالوة الهاتف

 املساعدة في دفع الفواتير ()Centrepay
 Pensioner Education Supplement
(عالوة تعليم ذوي املعاشات)

 ( Utilities Allowanceعالوة املَرافق العامة)

وملزيد من املعلومات اتصل على الرقم  13 2300أو استفسر من  Centrelink Customer Service Centreأو تفقد املوقع
اإللكتروني www.centrelink.gov.au

أرقام أخرى ﻠ  Centrelinkقد تفيدك:
مركز اتصاالت السكان االصليني
خدمات العمل االجتماعي

خدمات املعلومات املالية
عالقات الزبائن

طلب املساعدة من Centrelink

13 6380
13 1794
13 2300
1800 050 004

Commonwealth Respite and Carelink Centres
مقدم الرعاية
 خدمات دعمّ
الدعم

هل تشعر بأنك حتتاج إلى بعض الدعم؟
تقدم مجموعات الدعم فرصة لاللتقاء بأناس في ظروف رعاية مماثلة لظروفك فحني يتم تشارك األفكار واملشاعر واالهتمامات
ّ
واملعلومات واملشاكل ،ميكن أن يقل شعور العزلة الذي ينتج عن تقدمي الرعاية.
كمقدم رعاية ،يرجى االتصال مبركز الرعاية البديلة
مالءمة لك ولدورك احلالي
إذا كنت تريد معرفة املزيد عن مجموعة الدعم األكثر
ً
ّ
املؤقتة وكيرلنك التابع للكومنولث على الرقم .1800 052 222

الرعاية البديلة املؤقتة

هل تشعر باحلاجة إلى بضعة أيام راحة من دور الرعاية ؟
يُقصد بالرعاية البديلة املؤقتة تولي شخص آخر مسؤوليّة االعتناء بالشخص الذي تقوم على رعايته لفترة من
كمقدم للرعاية تخصيص الوقت لكي:
الزمن .وسيتيح لك ذلك
ّ
 تأخذ قسطا ً من الراحة

 تشارك في مجموعة دعم
 حتجز املواعيد وحتضرها

 تشارك في نشاط اجتماعيا مع األسرة واألصدقاء.
بإمكان  Commonwealth Respite and Carelink Centreمساعدتك في إيجاد خيارات الرعاية البديلة املؤقتة املناسبة لك
ملقدمي الرعاية في حاالت الطوارئ.
كما أن لديه متويل أيضا لترتيب فترة راحة
ّ
ٍ
قد تكون الرعاية البديلة املؤقتة لعدة ساعات أو يوم واحد أو فترة أطول .وهناك عدة أشكال لهذه الرعاية البديلة:
 رعاية بديلة مؤقتة في املنزل

 رعاية بديلة مؤقتة نهاريّة في مراكزالرعاية

 رعاية بديلة مؤقتة في مركز لرعاية املسنني

 بالنسبة للشباب ،يتم تقدمي سرير رعاية بديلة مؤقتة في أحد مرافق الرعاية البديلة املؤقتة
 برامج لنهاية األسبوع والعطل

وملقدمي الرعاية دون سن الثامنة عشر
 مخيمات لألشقاء والشقيقات
ّ
 رعاية بديلة مؤقتة مجتمعية خارج املنزل.

ميكنك االتصال بأقرب  Commonwealth Respite and Carelink Centreعلى

*FreecallTM 1800 052 222
(* يتم احتساب اسعار املكاملات من الهواتف النقالة «املوبايل» وحسب األسعار املُطبقة)

مقدم الرعاية
 - Commonwealth Respite and Carelink Centresخدمات دعم
ّ

Commonwealth Respite and Carelink Centres
مقدم الرعاية
 خدمات دعمّ
من النقاط الهامة التي يجب أن تتذكرها قبل أن تبدأ:

كمقدم رعاية أن تتصل ﺒ Commonwealth Respite and Carelink Centreملناقشة اخلدمات املتوفرة
1 .1من املستحسن لك
ّ
والتي بإمكانك االستفادة منها حاليا ً أو في املستقبل.

2 .2سيجري العاملون في  Commonwealth Respite and Carelink Centreتقييما ً لتحديد نوع خدمات
كمقدم رعاية .وسيتحدثون إليك كذلك عن احتياجاتك على املدى الطويل .وسيقوم موظفو
الدعم التي حتتاجها
ّ
 Commonwealth Respite and Carelink Centreبترتيب اإلحالة إلى خدمات لتقدمي الدعم على املدى األطول .لذا يتوجب
مقدما ً قبل عدة أشهر.
عليك التخطيط لها
ّ
مقدم الرعاية مريضا ً أو مصابا ً أو في أزمة ،ميكن ترتيب الرعاية البديلة
3 .3في حاالت الطوارئ عندما يكون
ّ
املؤقتة على عجل .ومن املتوقع أن تبدأ الرعاية البديلة املؤقتة في حاالت الطوارىء بأسرع ما ميكن بعد االتصال ﺒ
مقدم
 . Commonwealth Respite and Carelink Centreوتعفي خدمة الرعاية البديلة املؤقتة في حاالت الطوارىء
ّ
الرعاية من واجبات الرعاية املعتادة فقط .وإذا كنت مؤهال ً بعد التقييم الذي تُريه Commonwealth Respite and
 Carelink Centreفسيتم التنسيق مع عامل متعاقد لتقدمي الرعاية البديلة املؤقتة إلى أن يتم ترتيب إجراءات رعاية بديلة.

املساعدة

كمقدم للرعاية على أداء دورك تتحلى  Commonwealth Respite and Carelink Centresباملعرفة احملليّة املتعلقة
ملساعدتك
ّ
بنطاق واسع من خدمات الدعم املتاحة وكيفيّة االتصال بها والتكاليف املرتبطة بها .وميكن احلصول على معلومات عن عدد من
اخلدمات ،مبا في ذلك معلومات عما يلي:
 املساعدة املعيشيّة والتعديالت والصيانة املنزليّة
 الرعاية التمريضيّة الشخصيّة
 خدمات االنتقال والوجبات

 مشورة بشأن سلس البول
 عروض رعاية املسنني األهليّة
 مرافق رعاية املسنني

 خدمات املعاقني

 ذوو املهن الصحية الرديفة مثل طب األقدام والعالج الطبيعي

 مراكز الرعاية النهاريّة ومراكز العالج

 خدمات الصحة النفسية

 التقييم ،مبا في ذلك فرق تقييم رعاية املسنني
 خدمات العته

نصيحة هامة

التخطيط للحصول على رعاية بديلة مؤقتة منتظمة فكرة جيدة للغاية .فأنت تستحق أن حتظى ببعض الوقت لنفسك.
وملزيد من املعلومات عن الرعاية البديلة اخملطط لها أو في حالة الطوارئ يرجى االتصال ﺒ
 Commonwealth Respite and Carelink Centreعلى الرقم 1800 052 222
أو زيارة املوقع اإللكتروني www.commcarelink.health.gov.au

مقدم الرعاية
 - Commonwealth Respite and Carelink Centresخدمات دعم
ّ

مقدمو الرعاية العاملون
ّ
مقدمو الرعاية العاملون ( )Working carersهم األشخاص الذين
مقدمو الرعاية العاملون؟
من هم
ّ
ّ
ويقدمون الرعاية لقريب أو صديق مريض أو ضعيف أو معاق أو مسن .ميكن أن يكون عملهم
يعملون بأجر
ّ
بدوام كامل أو جزئي أو عرضي أو ميكن أن يديرو مؤسساتهم التجارية اخلاصة.
مقدمو الرعاية العاملون هم رجال ونساء من مختلف اخللفيات واألعمار .ميكن أن تؤثر مسؤوليات الرعاية
ّ
تقدمها .والتقدير والدعم من
التي
الرعاية
على
العمل
مسؤوليات
تؤثر
أن
وميكن
العمل،
تولي
على
قدرتك
على
ّ
جانب أرباب العمل واحلكومة ومزودي اخلدمة وأفراد األسرة واجملتمع أمران مهمان.

نقاط يجب أن تضعها في االعتبار:
كمقدم رعاية إذ قد ميكنك أن تتفاوض على ترتيبات عمل أكثر مرونة.
من املستحسن أن تبلغ مديرك بدورك
ّ
مقدمي الرعاية و/أو إجازات (Family and Community Services) FACS
ناقش مع مديرك مستحقاتك املتعلقة بإجازات
ّ
)خدمة األسرة واجملتمع).
مقدم الرعاية من .Centrelink
رغم كونك تعمل بأجر فال يزال من حقك تلقي عالوة
ّ
وملزيد من املعلومات يرجى االتصال ﺒ  Centrelinkعلى الرقم  13 2717أو زيارة املوقع اإللكتروني www.centrelink.gov.au
كمقدم رعاية يعمل.
يقدم مجموعة متنوعة من املوارد واملعلومات لدعم دورك
إن  Working Carers Gatewayموقع
ّ
ّ
يرجى زيارة هذا املوقع www.workingcarers.org.au

نصيحة هامة
تذكر ،إذا لم يكن لديك حاسوب فاملكتبة احملليّة أحد األماكن التي ميكنك منها الدخول إلى موقع
.Working Carers Gateway

مقدمو الرعاية العاملون
ّ

Carers NSW
مقدمي الرعاية
ملقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز .وهي عضو في الشبكة الوطنية جلمعيات
 Carers NSWهي أعلى مؤسسة
ّ
ّ
مقدمي الرعاية في الوالية.
وتركز حصريا ً على دعم ومؤازرة كافة
ّ
ّ
يتولى إدارة  Carers NSWمجلس إدارة ،وهي تعمل كمؤسسة غير سياسية ال تهدف إلى الربح.
تقدم  Carers NSWكذلك ما يلي:

 معلومات وإحاالت إلى اخلدمات
 الدعم العاطفي

 االستشارات املباشرة وجها لوجه أو عبر الهاتف أو على شكل مجموعات
مقدمي الرعاية
 معلومات ومصادر بشأن مجموعات دعم
ّ
ملقدمي الرعاية
 مصادر ومنشورات
ّ

مقدمي الرعاية من اآلباء املسنني
 برنامج
ّ
مقدمي الرعاية الشباب
 برنامج
ّ
 التدريب والتعليم

مقدمي الرعاية ،وتقدمي خطط العمل إلى احلكومة.
 ممثلون عن
ّ
ميكنك االتصال ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف رقم  *( 1800 242 636املكاملات مجانية باستثناء املكاملات من الهواتف النقالة

«املوبايل») أو زيارة املوقع اإللكتروني .www.carersnsw.asn.au

Carers NSW

مقدمو الرعاية الشباب
ّ
«يساعد أكثر من  390,000طفال وشابا ً في رعاية أقاربهم» في جميع أنحاء أستراليا (.)Carers Australia 2009
مقدمو الرعاية الشباب هم أطفال او شباب يساعدون أو يؤدون دور الرعاية في األسر التي يعاني أحد أفرادها من مرض أو إعاقة أو
ّ
مرض عقلي أو مشاكل إدمان املواد .وميكن أن يساعدوا في التنظيف أو حتضير الوجبات الغذائية أو مساعدة أقاربهم في واجباتهم
مقدمي الرعاية
اليومية أو مساعدتهم في تناول األدوية أو االستحمام أو ارتداء املالبس أو مبراقبتهم للتأكد من أنهم بخير .أعمار
ّ
تتعدى السادسة .وميكن أن يكونوا أشقاء أو أبناء أو أحفاد أو أقارب آخرين.
الشباب أقل من  25سنة وبعضهم في سن ال
ّ
ومقدمو الرعاية الشباب الذين يؤدون رعاية بدرجة كبيرة ألحد أفراد العائلة ال يحظون غالبا ً باالعتراف الذي يستحقونه أو يكونون
ّ
مقدمي رعاية «غير مرئيني» في مجتمعنا وقد يكونون في وضع ه ٍ
ش للغاية.
مبثابة
ّ
مقدمي الرعاية الشباب من خالل
تدعم Carers NSW
ّ

 اخمليمات ( 8-12سنة 13-17 ،سنة 18-25 ،سنة)
 النشرات اإلخبارية الفصلية

 ( Talk-linkمجموعة مشورة هاتفية)
 االستشارة املباشرة وجها لوجه

 دعم ومعلومات وإحاالت عبر الهاتف

ملقدمي الرعاية الشباب
 موقع تفاعلي
ّ
 شبكات أقليمية

 توعية وتعليم مجتمعي.
مقدمي الرعاية الشباب (  .)Young Carer Kitsوملزيد من املعلومات يرجى االتصال ﺒ
يرجى املالحظة بأنه تتوفر مجموعة
ّ
 Carers NSWعلى الهاتف  1800 242 636أو زيارة املوقع اإللكتروني www.youngcarersnsw.asn.au

ملقدمي الرعاية الشباب هي:
هواتف االتصال الرئيسية
ّ
Young Carers NSW w

1800 242 636

Lifeline 24/7 w

13 1114

Kids Helpline w

1800 551 800

DOCS Helpline 24/7 w

13 2111

مقدمو الرعاية الشباب
ّ

مقدمو الرعاية من السكان األصليني
ّ
وسكان جزر مضيق تورس
مقدمي رعاية ،إذ أن رعاية أفراد األسرة واألصدقاء جزء هام من ثقافتهم .وغالبا ُ ما
غالبا ً ال يعتبر السكان األصليون أنفسهم
ّ
يقدمون الرعاية ألكثر من شخ ٍ
ص واحد .ونظرا ُ للمستوى العالي من األمراض املزمنة التي يعاني منها السكان األصليون وبسبب
مقدمو الرعاية من السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس املساعدة في توفير
التجارب السابقة مع اخلدمات احلكومية ،يحتاج
ّ
تتفهم معاناتهم واحتياجاتهم.
اخلدمات التي
ّ
ملقدمي الرعاية من السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس Aboriginal and
توفر  Carers NSWبرنامج خدمات
ّ
 .Torres Strait Islander Carer Programوملزيد من املعلومات يرجى االتصال ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف اجملاني

مساء ,،أو زيارة
( 1800 242 636باسثناء الهواتف النقالة «املوبايل») من األثنني إلى اجلمعة ومن الساعة  9صباحا ً إلى الساعة 5
ً

املوقع اإللكتروني .www.carersnsw.asn.au
وتشمل املوارد ما يلي:

مقدمي الرعاية من السكان األصليني  -معلومات ألُسر السكان األصليني الذين يقومون برعاية شخص مسن أو
 دليل دعم
ّ
شخ ٍ
ص ُمعاق.
 التكاتف ( - )Shoulder to Shoulderكتيب معلومات  -ألُسر السكان األصليني ممن لديهم طفال ً أو شابا ً ُمعاقا ً
(نص للتحميل فقط)
مقدمي الرعاية من السكان األصليني
 قرص مضغوط  CDالستجمام وتسلية
ّ
 دي في دي  DVDلصحة ورفاهية السكان األصليني

مقدمي الرعاية من السكان األصليني
 موارد وطرق تسهيل التدريب جملموعات دعم
ّ
 دليل موارد كوري يارننغ ( )Koori Yarning

مقدمي الرعاية من السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس
 مجموعة أدوات
ّ

 روابط السكان األصليني  -مواقع إلكترونية للمعلومات اخلاصة بالسكان األصليني

مقدمي الرعاية من السكان األصليني
 نشرة إلكترونية  -تتضمن معلومات خاصة عن
ّ

مقدمي الرعاية من السكان
مقدمي الرعاية — رزمة التعلم عبر األنترنت والتي تتضمن معلومات خاصة عن
 دورة حول حياة
ّ
ّ
األصليني www.carerlifecourse.org.au

مقدمو الرعاية من السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس
ّ

مقدمو الرعاية ذوو الثقافات واللغات
ّ
املتنوعة ((CALD

مقدمو الرعاية من شتى أنواع اخللفيات الثقافية واالجتماعية.
ينحدر
ّ
في نيو ساوث ويلز:

 يتحدث  26%من السكان لغة غير اللغة األجنليزية في بيوتهم
  31%من السكان ولدوا خارج أستراليا (إحصاء )2006
أناس ولدوا في  140دولة مختلفة
 يعيش في أستراليا
ٌ

كمقدمي رعاية هو
مقدمو رعاية ألن دورهم
مقدمي الرعاية متنوعي الثقافات واللغات على أنهم
قد ال ميكن التعرف بسهولة على
ّ
ّ
ّ
مقدم الرعاية « »Carerإلى كل اللغات دائماً.
جزء ال يتجزأ من ثقافتهم .كما ال تتم ترجمة مصطلح
ّ
مقدمو الرعاية اآلخرون ،ورمبا يواجهون معوقات إضافية
مقدمو الرعاية ذوو الثقافات واللغات املتنوعة أمورا ً مماثلة ملا يواجهه
يواجه
ّ
ّ
أخرى مثل:
 اللغة والتواصل

 فهم أنظمة مزودي اخلدمة وكيفية استخدامها
 اإلجهاد وعدم الرضا والعزلة.

ملقدمي الرعاية ذوي الثقافات واللغات
هناك الكثير من اخلدمات واجلمعيات واملوارد ،خاصة وعامة ،والتي تقدم الدعم واملعلومات
ّ
املتنوعة .CALD
ملقدمي الرعاية ذوي الثقافات واللغات املتنوعة  CALDيرجى
وملزيد من املعلومات بشأن اخلدمات واجلمعيات وللمصادر بلغات أخرى
ّ
االتصال ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف اجملاني  1800 242 636أو زيارة املوقع اإللكتروني www.youngcarersnsw.asn.au

شكر وتقدير ومراجع
Australian Government Department of Health and Ageing

Measure Up Website

Ageing Disability and Homecare - Carers Charter

NSW Carer Support Officers

Carers Australia

NSW Ministry of Health

Carer’s Handbook –A practical guide to caring for people who

Nepean Blue Mountains Local Health

are sick, elderly or have a disability

District and Western Sydney Local

Carers NSW

Health District -

Centrelink

former - Sydney West Area Health

Commonwealth Respite Carelink Centre State office

Palliative Services
Working Carers Gateway Website

وعلى حد علمنا فإن هذه املعلومات صحيحة حتى وقت طباعتها.

مقدمو الرعاية ذوو الثقافات واللغات املتنوعة ((CALD
ّ

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير ُقدما ً مع
ّ

الدليل املرجعي السريع
ما هي اخلدمات املتوفرة؟

املالية
املساعدة
ّ

قد تكون مؤهال ً لتلقي Carer Payment
)تخضع الختبار الدخل(
أو Carer Allowanceسيتوجب عليك ملء

استمارة من .Centrelink

هل حتتاج إلى معلومات عن....

Centrelink
13 2717

للحصول على املساعدة بلغات
أخرى غير األجنليزية

13 1202

Commonwealth Respite and
Carelink Centre 1800 052 222

الوجبات
الشخصية
العناية
ّ
املنزلية
املساعدة
االنتقال
ّ
القانونية
املسائل
ة
املالي
األمور
ّ
ّ
مقدمي الرعاية من الشباب العاملني
دعم
ّ

الصم /ضعيفو السمع 1800 555 677
باستخدام مودم أو  TTYثم اطلب االتصال بالرقم
1800 052 222
للذين يواجهون صعوبة في النطق اتصل على الرقم

 1800 555 727ثم أطلب 1800 052 222

الرعاية البديلة املؤقتة

حني حتتاج لفترة راحة وحتتاج ملن يعتني مبن
تقوم على رعايته

Ageing,
Disability and Home
)Care (ADHC
للمعلومات واإلحاالت والقبول أتصل ﺒ
Metro North Region
هاتف(02) 9841 9350 :

Western Region
الهاتف المجاني1300 134 450 :

املوارد
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metro South Region
هاتف(02) 9334 3700:

الدعم الهاتفي
االستشارات
مجموعة الرعاية في احلاالت الطارئة
السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس
مقدمو الرعاية من خلفيات ثقافية ولغوية
ّ
متنوعة
ّ
مقدمو الرعاية الشباب
ّ
الصحة النفسية
املؤازرة
معلومات عن مجموعات دعم
مقدمي الرعاية
ّ

Hunter Region
الهاتف المجاني1300 205 268 :
Northern Region
الهاتف المجاني1300 364 563 :
Southern Region
الهاتف المجاني1300 841 566 :

Carers NSW
1800 242 636

Aged Care Assessment Teams
(( )ACATفرق تقييم رعاية املسنني)

اتصل بخط معلومات رعاية املسنني
في املنطقة احمللية التابع لها .ميكن ألي
شخص عمل اإلحاالت – املريض
مقدم الرعاية أو اخملتص الصحي
أو
ّ

Aged Care Information Line
1800 200 422

املزيد من اخلدمات في الصفحة التالية

الدليل املرجعي السريع

مقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز
السير ُقدما ً مع
ّ

الدليل املرجعي السريع

خدمات مجتمعية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الصح ّية الرديفة
اخلدمات
ّ
النهارية
رعاية املسنني
ّ
التمريض اجملتمعي
عيادة سلس البول
أنظمة التغذية
املنزلية
العالج املهني  -التعديالت
ّ
العالج الطبيعي
عالج األقدام
صحة املرأة
ّ
التلطيفية لدور رعاية املسنني
الرعاية
ّ
موظفو اتصال السكان األصليني
موظفو اتصال األطباء العامني
اختصاصي جتبير
خدمات السمع
الرياضية
صاالت اللعب
ّ
التربوية
اجملموعات
ّ
املشورة
أمراض النطق
الصح ّية متعددة الثقافات
اخلدمات
ّ

ما هي اخلدمات املتوفرة؟

للحصول على معلومات بشأن مراكز
صحة اجملتمع في املنطقة الصحية

احمللية التابع لها يرجى االتصال بوزارة
صحة نيو ساوث ويلز على الرقم:

9391 9000

يرجى املالحظة:

ال تتوفر كل اخلدمات في جميع املواقع

خط معلومات التدخل املبكر

في مرحلة الطفولة لآلباء الذين لديهم أطفال
مصابون بإعاقة أو يعانون من تأخر في النمو

Healthdirect Australia

خط للمعلومات مفتوح  24ساعة في اليوم

خدمة معلومات الصحة
النفسية
اخلط الوطني ملساعدة مصابي
السلس
Medicare Australia

الدليل املرجعي السريع

www.parentline.org.au
1300 130 052
1800 022 222

1300 794 991

1800 330 066
13 2011

خدمة  24ساعة في اليوم،
سبعة أيام في االسبوع ،بالرسوم احمللية

صحة وسالمة
ّ
مقدمي الرعاية
ّ

ملقدمي الرعاية
مت وضع هذا الكتيب
ّ
مقدمي الرعاية
بالتشاور مع
ّ

Arabic

فوائد التخطيط املسبق للرعاية

التخطيط املسبق للرعاية ( )Advance Care Planningهو كل ما يتضمن التفكير والتحدث عن قيمك الشخصية
وأولوياتك في القرارات املتعلقة بالصحة ومنط احلياة .وذلك حتسبا ً لوقت قد يأتي وال تستطيع فيه أن تعبر عن رأيك.
مقدمي الرعاية وإحساسهم بالذنب ,ألن
ُيكن أن يُطمئن التخطيط املسبق لتقدمي الرعاية املريض وقد يقلل من قلق
ّ
املريض هو الذي يوجه «بصوته» خيارات العالج بدال ً من األخذ برأي مقدم الرعاية أو آراء أفراد العائلة اآلخرين.
التخطيط املسبق للرعاية:

 قد يحتاج إلى إجراء أكثر من مناقشة واحدة مع األشخاص الرئيسيني

مقدمي الرعاية وأفراد العائلة اآلخرين ومختصي
 يجب أن يشارك في هذه املناقشات كافة األشخاص الرئيسيني مثل
ّ
اخلدمات الصحية واملستشارين الدينيني /الروحيني ،وبذلك يستطيع اجلميع االستماع إلى ما يريده املريض ونوع
ٍ
وقت الحق
الرعاية التي ميكن تقدميها .وقد يؤدي االستماع إلى هذه املعلومات إلى جتنب النزاع في
 قد يؤدي ذلك إلى قيام املريض بتدوين رغباته وتوقعاته في وثيقة تسمى تعليمات /أو خطة الرعاية املسبقة
ٍ
باحث اجتماعي
 وميكن للمريض ترتيب هذه اخلطة مبساعدة طبيبه املعالج أو ممرضه أو

 ميكن إجراء املناقشات في اجملتمع أو في املستشفى .إذا كان املريض في املستشفى يتم تسجيل القرارات التي مت
التوصل إليها في استمارة خاصة تُفظ في ملف املريض اخلاص بدخوله إلى املستشفى حينها ،وبذلك سيكون
اجلميع على علم برغبات املريض.
يحتاج املرضى إلى أشخاص إخرين التخاذ قرارات الرعاية الصحية بالنيابة عنهم ،إذا لم يكن باستطاعتهم التعبير عن
اختياراتهم .في نيو ساوث ويلز  NSWيسمى الشخص الذي يحق له قانونا ً اتخاذ القرارات بالنيابة عن املريض «الشخص
املسؤول» ()person responsible
وصي،
يجب على املريض التحدث مع أفراد عائلته حول من سيكون «الشخص املسؤول» عنه .وإذا لم يكن لدى املريض
ٌ
مقدم الرعاية أو قريب أو صديق مقرب.
فسيكون الشخص املسؤول عنه إما الزوج /الزوجة أو الشريك أو
ّ

نصيحة هامة
فكر في موضوع إعداد خطة رعاية مسبقة خاصة بك ،وكذلك التحدث مع الشخص الذي تقوم برعايته حول رغباته
ّ
وتوقعاته بخصوص رعايته الطبية املستقبلية .وميكنك احلصول على املزيد من املعلومات بشأن التخطيط املسبق
للرعاية من وزارة صحة نيو ساوث ويلز  NSW Ministry of Healthعلى املوقع اإللكتروني:
www.health.nsw.gov.au/patient_care/planning
أو من برنامج احترام خيارات املريض ( )Respecting Patient Choicesعلى املوقع اإللكتروني:
www.respectingpatientchoices.org.au
ولالطالع على معلومات عن «الشخص املسؤول» ميكن حتميل نشرة املعلومات من مكتب الوصي العام على املوقع
اإللكترونيwww.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/ll_opg.nsf/pages/OPG_publications :

فوائد التخطيط املسبق للرعاية

القانونية
شواغلك
ّ
التخطيط للمستقبل

مقدم رعاية فقد تكون مسؤوال ً عن الشؤون القانونيّة واملاليّة للشخص الذي تقوم على رعايته .وميكن
باعتبارك
ّ
أن تكون هذه املسؤوليّة هائلة ،ولكن من املهم أن تخطط للمستقبل من أجل أمانك وأمان متلقي الرعاية .فمن املفيد
أن تكون ُمنظَما ً حتسبا ً ألوقات األزمات أو حاالت الطوارئ.
الرجاء وضع األمور التالية في االعتبار:
 الترتيبات املاليّة
سيقدم الرعاية للشخص الذي تقوم على رعايته إذا لم تستطع القيام بذلك بسبب املرض أو اإلصابة؟
  َمن
ّ

 وجود خطة رعاية في احلاالت الطارئة ( )Emergency Care Planفي حال حدوث شيء لك انت كمقدم الرعاية.
راجع خطة الرعاية في احلاالت الطارئة في هذا الكتيب.
توجد مجموعة متنوعة من الترتيبات القانونيّة التي ميكنك أن تتبعها لتنظيم شؤون من تعتني به .ومن األمور األخرى
التي يجب التفكير فيها:

التوكيل

القانوني ()Power of Attorney

 مينحك القدرة على أدارة الشؤون املالية للشخص الذي تقوم برعايته وذلك إذا كان لديه األهلية لتعيينك .تعني
األهلية (  )Capacityأن الشخص قادر على فهم طبيعة وتأثير القرار الذي يجب اتخاذه ويستطيع التواصل مع هذا
ٍ
بطريقة ما.
القرار
 ميكن إلغاؤه في أي وقت طاملا كان متلقي الرعاية سليم العقل.

 يتوقف العمل به عندما يفقد الشخص قدرته على اتخاذ القرارات اخلاصة به.

التوكيل القانوني الدائم

()Enduring Power of Attorney

ٍ
بصورة مستمرة
 يتم تعيينه من قبل الشخص عندما يكون سليم العقل ويسمح له بإدارة الشؤون املالية والقانونية
سواء كان هذا الشخص ميتلك األهلية أو ال.
 يتوقف العمل به عند وفاة الشخص

الوصاية الدائمة

()Enduring Guardianship

 يستطيع املريض الذي يتمتع باألهلية أن يعني شخصا ً يختاره ليكون وصيا ً دائما ً له.

 وهذا يتيح للشخص املُعني اتخاذ خيارات تتعلق بصحة وأسلوب حياة الشخص الذي يقدم له الرعاية إذا أصبح غير
قادر على فعل ذلك بنفسه.
 يجب أن يشهد محامي أو محامي احملاكم العليا أو أمني سجل احملكمة احمللية ويوقع على استمارة تعيني الوصي
الدائم.

نصيحة

هامةHOT TIP

يجب اتخاذ الترتيبات املذكورة أعاله مسبقا ً عندما يكون الشخص الذي تقوم على رعايته سليم العقل.

للحصول على املعلومات يرجى زيارة موقع محكمة الوصاية (www.gt.nsw.gov.au )Guardianship Tribunal

وللحصول على استشارة قانونية عامة يرجى االتصال باخلدمة الهاتفية لوأكسيس نيو ساوث ويلز ()LawAccess NSW
(خدمة هاتفية حكومية مجانية) على الرقم  1300 888 529أو زيارة املوقع اإللكتروني www.lawaccess.nsw.gov.au

شواغلك القانونيّة

أموالك
مقدم رعاية مما يضع ضغوطا ً على ميزانيته الفرديّة أو األسريّة .وتتوفر
تترتب تكاليف عديدة على كون املرء
ّ
مساعدة ماليّة من الوكاالت احلكوميّة للمساعدة في التعويض عن بعض هذه التكاليف.
Centrelink
ملقدمي الرعاية من خالل
كمقدم رعاية قد تكون مؤهال ً للحصول على مساعدات مالية .يقدم اﻟ  Centrelinkالدعم
ّ
ّ
مجموعة من الدفعات.
ملقدمي الرعاية:
هناك نوعان من الدفعات
ّ

مقدم الرعاية ( )Carer Paymentو/أو عالوة مقدم الرعاية
دفعة
ّ

()Carer Allowance

مقدم الرعاية — هي دفعة لدعم الدخل تُقدم لألشخاص الذين ال يستطيعون أعالة انفسهم من خالل القيام
 دفعة
ّ
كمقدمي رعاية.
بأعمال بأجور عالية بسبب متطلبات دورهم
ّ
مقدم الرعاية — وهي دفعة إضافية ال تخضع الختبار الدخل واملمتلكات ،وليست خاضعة للضريبة وميكن
 عالوة
ّ
مقدم الرعاية أو أي دفعة أخرى من اﻟ .Centrelink
منحها باإلضافة إلى أجور أو دفعة
ّ
)The Continence Aids Payment Scheme (CAPS

(برنامج دفعات مساعدة املصابني بسلس البول)

 CAPSبرنامج تتواله احلكومة األسترالية يقدم دفعات ملساعدة االشخاص املؤهلني ممن يعانون من سلس البول الدائم
والشديد ،تلبية لسد بعض تكاليف منتجات السلس التي يحتاجونها للعالج.
ميكنك االتصال باخلط الوطني ملساعدة مصابي السلس على الرقم 1800 330 066
Financial Counsellors’ Association of NSW Inc

(جمعية املستشارين املاليني في نيو ساوث ويلز املتحدة)

تقدم خدمات مالية واستشارات مجانية.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الرقم  1300 914 408أو زيارة املوقع اإللكتروني www.fcan.com.au

نصيحة هامة

إذا كنت تشعر بأنك بحاجة للمزيد من املساعدة أو املشورة املهنيّة في أيّة مسائل ماليّة ،فالقائمة التالية تسرد
بعض اخلدمات التي قد تود االتصال بها:
 موظف اجتماعي لدى  Centrelinkأو خدمة املعلومات املاليّة في السنترلنك Centrelink
 املصرف أو جمعية اإلعمار أو احتاد التسليف الذي تتعامل معه
 محام

 مستشار مالي.

أموالك

صحتك – كيف تقيسها
ّ

صحتك وسالمتك.إذ كشفت استطالع وطني حول صحة
ميكن أن يكون ألسلوب حياتك تأثير كبير على
ّ
مقدمي الرعاية ورفاهيتهم ( )2007أن لدى هؤالء أدنى مستوى من الرفاهية مقارنة باجملموعات األسترالية األخرى.
ّ
الصحي والنشاط البدني غير الكافي أن يؤديا بسهولة إلى زيادة خطر اإلصابة بأمرا ٍ
ض مزمنة مثل
ميكن للطعام غير
ّ
بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري النوع  .2وبالنسبة ملعظم الناس تصاحب زيادة قياس محيط اخلصر عن
األرقام التالية زيادة في خطر التعرّض لإلصابة باألمراض املزمنة.
زيادة خطر التعرض لإلصابة

زيادة كبيرة في خطر التعرض لإلصابة

بالنسبة للرجال :أكبر من  94سم
بالنسبة للنساء :أكبر من  80سم

بالنسبة للرجال :أكبر من  102سم
بالنسبة للنساء :أكبر من  88سم

قياس حمليط اخلصر :

قياس حمليط اخلصر:

صحيّة بشأن نوعيّة وكميّة الطعام الذي
وباإلضافة إلى ممارسة النشاط البدني ،من املهم كذلك اتخاذ خيارات
ّ
تتناوله .وللتقليل من إمكانية إصابتك بأمراض مزمنة من املهم اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على تشكيلة
واسعة من األطعمة املغذية.

الصحي:
نصائح لألكل
ّ

 تناول فاكهة وخضراوات أكثر (على األقل مقدارين من الفواكه وخمسة مقادير من اخلضراوات كل يوم)
 تناول وجبات منتظمة  -وال تنس وجبة الفطور .ميكن أن يكون التخطيط املسبق للوجبات مفيداً.

 تناول املزيد من األلياف بإضافة األطعمة الغنيّة باأللياف إلى نظامك الغذائي مثل الشوفان والنخالة والبقوليات
واخلضراوات والفواكه في وجباتك الرئيسية والوجبات اخلفيفة.

 اشرب الكثير من املاء .فاملاء هو أفضل وأرخص شراب ،وهو يوفر السوائل التي نحتاجها بدون وحدات الطاقة اإلضافيّة
أو الكافيني املوجودين في مشروبات أخرى كثيرة.
الصحي ،هو أسهل طريقة لتقليل قياس محيط
هناك فوائد هائلة للنشاط البدني اليومي حتى وإن قل .وهذا مع األكل
ّ
خصرك وخفض خطر إصابتك باألمراض املزمنة .وملزيد من املعلومات واإلرشادات قم بزيارة املوقع اإللكتروني
www.measureup.gov.au

نصيحة هامة

توجد مسارات للمشي حول معظم مرافق املستشفيات .اطلب من املوظفني خريطة باالجتاهات فهي فرصة جيدة ملد
ساقيك أثناء وجود من تقوم على رعايته في املستشفى .وميكنك كذلك املشي في حيّك.
Retrieved: 17/12/08 from http://www.measureup.gov.au/internet/abhi/publishing.nsf/Content/Home

صحتك — كيف تقيسها
ّ

كن نشيطا ً كل يوم
البقاء نشيطا بدنيا هو العامل األكثر أهمية في احملافظة على لياقتك البدنية وصحتك واستقالليتك .لكل حركة تقوم
فائدتها ويكون لها تأثيرها  -فاستغل كل فرصة متاحة للحركة خالل اليوم.
وأولى خطوات التحلي بالنشاط هي:
 وجود احلافز

 التغلب على مخاوفك املتعلقة بالوقت واجلهد والطاقة والقدرة على ممارسة األنشطة اليومية.
متى مت اتخاذ اخلطوتني السابقتني  ,عندها ستدرك:

 أهمية األنشطة اليومية لبدنك وعقلك وروحك

 التمتع باألنشطة اليومية يشعرك باحليوية .لذلك ارتدي حذاءك اآلن وحتلى بالنشاط.
ليكن هدفك ممارسة التمارين الرياضية ملدة  30دقيقة يوميا أو حاول ممارسة التمارين ثالث مرات في اليوم ملدة  10دقائق
في كل مرة.

يساعد النشاط البدني املنتظم في حتسني الصحة والشعور بالسعادة واالسترخاء .وهو ميكن ان:
 يصون وظائف اجلسم والعيش املستقل أو يحسنهما.

 يحسن نشاطات احلياة اليومية والتفاعالت االجتماعية ومستوى احلياة ويحد من االكتئاب.

 يقلل من إمكانية اإلصابة بأمرا ٍ
ض مزمنة.

 يبني ويحافظ على عظام وعضالت ومفاصل صحية وسليمة ويحد من خطر اإلصابات الناجمة عن السقوط.

وملزيد من املعلومات والنصائح يرجى زيارة املوقع اإللكترونيwww.activeandhealthy.nsw.gov.au :

كن نشيطا ً كل يوم

كن نشيطا ً كل يوم  ......تتمة
تبني الصور التالية األنشطة التي حتسن القوة والتوازن .وميكن جعل هذه األنشطة جزءا ً من روتني حياتك اليومي في أي وقت.

تقوية عضالت ربلة «بطة» الساق

 ابدأ التمرين بالوقوف مبواجهة
الكرسي

 ضع ثقل جسمك على مقدمة
القدمني ()balls of the feet

 ارفع كعبيك ببطء عن األرض
مرتكزا ً على مقدمة القدمني مع
إبقاء البطن مشدودة إلى الداخل
والركبتني مسترخيتني

 اثبت على هذه الوضعية قليال ً ثم
أعد كعبيك ببطء إلى األرض
 كرر التمرين  5مرات  12 -مرة.

التمرين على اخلطو

 قف وقدميك متباعدين بعرض
كتفيك والركبتني مسترخيتني
 تدرب ببطء على نقل ثقل
جسمك وانت تخطو باجتاهات
مختلقة
 ابدأ اوال بخطوات صغيرة

 كرر التمرين  5مرات لكل اجتاه.

اجللوس والوقوف

 أجلس على مقدمة الكرسي
مع تثبيت قدميك على األرض
 مترن على وضعية الوقوف
مبساعدة الذراعني عند احلاجة

 قف منتصبا ً ثم انزل ببطء
للعودة إلى وضعية اجللوس مرة
أخرى
 كرر التمرين  5مرات  12 -مرة.

تقوية عضالت الساق اجلانبية

 أفرد إحدى الساقني إلى اجلانب

 ارفع الساق أعلى ما ميكنك في
وضعية مريحة
 اثبت على هذه الوضعية ملدة
ثالث ثواني

 أرجع ساقك ببطء إلى وضعية
البداية
 كرر التمرين  5مرات  12 -مرة.

نصيحة هامة
لزيادة قوة التمرين ،اثبت على الوضعية لفترة أطول أو كرره أكثر.
وملزيد من املعلومات والنصائح يرجى زيارة املوقع اإللكترونيwww.activeandhealthy.nsw.gov.au :

كن نشيطا ً كل يوم

توفير الدعم لك

صحته.
مقدم الرعاية الدعم النفسي والعاطفي ملن يقوم على رعايته ،وفي الغالب يهمل
يوفر
ّ
ّ
كمقدم رعاية ،منها:
توجد خدمات لدعمك
ّ







مقدمي الرعاية
مجموعات دعم
ّ
صحة اجملتمع
مراكز
ّ
اخلدمات الغذائيّة
املساعدة املنزليّة
الصيانة والتعديالت املنزليّة







التمريض املنزلي
الرعاية التلطيفيّة
الرعاية البديلة املؤقتة
املواصالت
مراكز الرعاية النهاريّة للمسنني.

وملزيد من املعلومات حول كيفية احلصول على هذه اخلدمات يرجى االتصال مبركز
 Commonwealth Respite and Carelink Centreعلى الهاتف رقم  1800 052 222أو زيارة املوقع االلكتروني:
www.commcarelink.health.gov.au
تُقدم معظم هذه اخلدمات تقييما ً ملعرفة مستوى اخلدمة املطلوب لك وملن تقوم على رعايته .قد يتوجب على
طبيبك احمللي تقدمي معلومات مفصلة عن الشخص الذي تقوم على رعايته ومسؤوليات الرعاية التي تقدمها.

)( Department of Veterans’ Affairs (DVAدائرة شؤون احملاربني القدامى)

 يتأهل احملاربون القدامى وأفراد قوة الدفاع لعدد من اخلدمات.

 يرجى االتصال ﺒ DVAعلى الهاتف  13 3254للحصول على املزيد من املعلومات ،أو زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dva.gov.au
بطاقة املرافق )(Companion Card

مقدم رعاية معهم للمشاركة في األنشطة
 تتوفر لذوي اإلعاقات الشديدة الدائمة الذين يحتاجون دائما ً لوجود
ّ
وأماكن الدعوات اجملتمعيّة.

ملقدم الرعاية في العديد من وسائل الترفيه والتسلية وأماكن االستجمام.
تخفض بطاقة املرافق أسعار التذاكر
  ّ
ّ
للحصول على املزيد من املعلومات اتصل بالرقم اجملاني  1800 893 044أو تفقد املوقع .
www.companioncard.org.au
خدمات إينيبل نيو ساوث ويلز ()Enable NSW

ِ
املساعدة واملعدات) ،وكذلك
 مسؤولة عن إدارة )( Aids and Equipment Program (PAPDبرنامج توفير األجهزة
)( Home Respiratory Program (HRPبرنامج خدمة التنفس في املنازل) و )Prosthetic Limb Service (ALS
(خدمات األطراف الصناعية) .للحصول على املزيد من املعلومات اتصل بالرقم اجملاني  1800 362 253أو قم بزيارة
املوقع اإللكترونيwww.enable.health.nsw.gov.au:

نصيحة هامة

فكر في إمكانية استخدام مزودي اخلدمات اخلاصني ،فقد يسهل ذلك احلصول على اخلدمات املطلوبة ورمبا يقصر فترات
ّ
االنتظار .فقد تكون هناك قوائم انتظار طويلة وتكاليف للحصول على هذه اخلدمات.

وللحصول على قائمة مبزودي هذه اخلدمات يرجى االتصال مبركز Commonwealth Respite and Carelink Centres
على رقم الهاتف  1800 052 222أو زيارة املوقع اإللكترونيwww.commcarelink.health.gov.au :

توفير الدعم لك

وقتك

يقدم مقدمو الرعاية مهام الرعاية ملدة بضع ساعات أسبوعيا ً في بعض األحيان أو طوال اليوم كل أسبوع في أحيان
ّ
أخرى .وميكن أن يكون تقدمي الرعاية مرهقا ً جسديا ً وعاطفياً.
من املهم أن تخصص وقتا ً لنفسك للمساعدة في تخفيف حدة التوتر والضغط الناجتني عن تقدمي الرعاية.
كمقدم رعاية .هذا الوقت
مينحك تخصيص الوقت لنفسك الفرصة للحفاظ على استقالليتك واالستراحة من دورك
ّ
الذي حتظى به لنفسك يسمى الرعاية البديلة املؤقتة ،وهناك عدد من اخلدمات ميكنها أن تساعدك في ذلك.
يعتمد نوع الرعاية البديلة املؤقتة التي حتتاجها على ما يناسبك أنت والشخص الذي تقوم على رعايته .ميكن أن يبدأ
وقتك اخلاص بفترات راحة قصيرة في البداية تأخذ في التزايد مع مرور الوقت .ويتوقف موعد وطول وتكلفة الرعاية
البديلة املؤقتة على اخلدمة التي تتصل بها وعدد املرات التي حتتاجها فيها.
ميكن لـ  Commonwealth Respite and Carelink Centreمساعدتك في حتديد نوع خدمة الرعاية البديلة
املؤقتة األكثر مالءمة الحتياجاتك .والتخطيط املسبق مهم ألن العديد من اخلدمات لديها قوائم انتظار.
ميكن للرعاية البديلة املؤقتة أن تكون:

 رعاية نهاريّة في مركز رعاية

 رعاية بديلة مؤقتة في املنزل

 رعاية بديلة مؤقتة في مرافق رعاية املسنني

 رعاية للشباب في مرافق الرعاية البديلة املؤقتة
 برامج للعطالت األسبوعيّة واألعياد

 مخيمات لألشقاء والشقيقات وملقدمي الرعاية دون سن الثامنة عشرة
وملزيد من املعلومات يرجى االتصال مبركز Commonwealth Respite and Carelink Centre
على الرقم  1800 052 222أو زيارة املوقع االلكترونيwww.commcarelink.health.gov.au :

نصيحة هامة
لصحتك وسالمتك.
كمقدم رعاية أمر ٌ ضروري
تذكر بأن التمتع بفترات راحة من دورك
ّ
ّ

وقتك

كمقدم للرعاية
دورك
ّ

وكمقدم للرعاية فأنت عضو مهم في فريق الرعاية
كمقدم رعاية مسؤولية كبيرة في بعض األوقات،
ميكن أن يكون دورك
ّ
ّ
الصحية .وهناك أداة مفيدة ميكن استعمالها من أجل االحتفاظ بكافة املعلومات الصحية في مكان واحد وهي دفتر
سجلي الصحي األحمر (.)My Health Record book
مقدم الرعاية الصحية لك.
ميكنك احلصول على نسخ مجانية من هذا الدفتر من املركز الصحي اجملتمعي احمللي أو من
ّ
ويتيح لك استخدام هذا الدفتر أن حتتفظ بكافة املعلومات عن الشخص الذي تقوم على رعايته في مكان واحد .وكذلك
ميكن االحتفاظ بكافة املعلومات مثل األدوية واملواعيد واألشخاص الذين ميكن االتصال بهم في احلاالت الطارئة والتاريخ
الطبي في مكان واحد وحتديثها بانتظام.
كمقدم للرعاية:
فيما يلي بعض املقترحات األخرى قد تساعدك في القيام بدورك
ّ
الصحيني عن أسمائهم ومناصبهم واملؤسسات التي يتبعونها
 سؤال املهنيني
ّ

 إعداد قائمة باألسئلة التي قد تراودك

 طلب تدوين املعلومات إن لم تفهمها

 حتديد موعد بدون الشخص الذي تقوم على رعايته ملناقشة مخاوفك
 االحتفاظ بدفتر يوميات أو سجل الهاتف لتعقب املكاملات الهاتفية

الصحي» األحمر وأيّة استمارات أخرى
 طلب املساعدة في ملء «دفتر سجلي
ّ
 طلب املزيد من املعلومات عن األدوية من الصيدالني أو طبيبك
 االستفسار إذا كنت ال تعرف ما الذي يحدث
 طلب تفاصيل االتصال مبوفري اخلدمة

 ال تستعجل في اتخاذ القرارات وأطلب وقتا ً للتفكير فيها.

نصيحة هامة
ليس هناك من أسئلة «سخيفة» .أطلب التوضيح إلزالة الغموض عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية أو العالجات
املستخدمة .واستمر في السؤال إذا لم حتصل على إجابة ُمقنعة.
ويحق لك طلب رأي آخر بخصوص خيارات العالج املُتاحة.
وملزيد من املعلومات حول دفتر سجلي الصحي يرجى االتصال على الهاتف  02 9816 0452أو زيارة املوقع اإللكتروني
لصحة نيو ساوث ويلزwww.health.nsw.gov.au/initiatives/myhealthrecord/ :

كمقدم للرعاية
دورك
ّ

أنت شخصيا ً

الصحيّة حينما تقوم برعاية شخص آخر .من املهم أن تعتني بنفسك كي تستطيع
قد يصعب عليك مراعاة احتياجاتك
ّ
االستمرار في دورك كمقدم رعاية .فيما يلي بعض األمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك:
 حاول أن تستمر في أداء األنشطة التي تستمتع بها

 التزم مبواعيدك الطبيّة
 أخبر طبيبك العام والعاملني في الرعاية الصحية بأنك
مقدم رعاية

صحيّة بانتظام
 تناول وجبات
ّ

 خطط ألخذ فترات راحة منتظمة

 حاول مشاركة مشاعرك مع صديق
أو جار تثق به

 حاول أن تخصص وقتا ً ملمارسة التمارين الرياضيّة
بانتظام

 اسأل طبيبك عن اللقاحات املتاحة لك وللشخص الذي
تقوم على رعايته

 احظ بقدر كاف من النوم

 ذكر نفسك باألوقات السعيدة.

 اشرب الكثير من السوائل — وبخاصة املاء

 قلل من تناول املشروبات الكحوليّة وتدخني السجائر
بإمكان  Commonwealth Respite and Carelink Centreو Carers NSWتقدمي املعلومات عن مجموعات الدعم
حيث ميكنك أن تلتقي بآخرين يؤدون أدوار رعاية مماثلة .وميكن أن تساعد املشاركة في لقاءات مجموعات الدعم أو التحدث
مقدمي رعاية آخرين في التقليل من مشاعر العزلة االجتماعيّة والوحدة .وبإمكان مجموعات الدعم تقدمي مشورة
إلى
ّ
عملية في الشؤون التي تتعلق بالرعاية.
وملزيد من املعلومات حول مجموعات الدعم يرجى االتصال:
ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف رقم  1800 242 636أو زيارة املوقع اإللكترونيwww.carersnsw.asn.au :
ﺒ  Commonwealth Respite and Carelink Centreعلى الهاتف رقم  1800 052 222أو زيارة املوقع االلكتروني:
.www.commcarelink.health.gov.au
ميكن أحيانا ً لضغوط تقدمي الرعاية أن تتمثل في أعراض جسديّة أو نفسيّة تشمل:
 الصداع

 آالم الظهر
 آالم الرقبة

نصيحة هامة

 اإلسهال والتقيؤ
 اضطراب املعدة
 القرحة

 التعب واألرهاق

 االكتئاب والقلق

إذا كانت لديك أي من هذه األعراض فالرجاء مراجعة طبيبك العام  GPللتحدث عنها.
أعطي األولوية لفحوصاتك الطبية؛ أحجز لنفسك مواعيدا ً لرعايتك الصحية املنتظمة مثل فحوصات الصحة العامة
وفحص األسنان واختبارات الدم.

أنت شخصيا ً

خطة الرعاية في احلاالت الطارئة

تعتبر خطة الرعاية في احلاالت الطارئة ( (Emergency Care Planوسيلة مفيدة في توصيل املعلومات الهامة
مقدم للرعاية أو تعرضت حلادث .تتوفر مجموعة الرعاية الطارئة
اخلاصة مبن تقوم على رعايته في حال مرضت أنت
ّ
ملقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز مجانا.
()Emergency Care Kit
ّ
وحتتوي مجموعة الرعاية الطارئة ( )Emergency Care Kitعلى:
 خطة رعاية في احلاالت الطارئة ) :(Carer Emergency Planلتسجيل جهات االتصال في احلاالت الطارئة
الصحيّة والرعاية املطلوبة واخلدمات اجملتمعية املعنيّة.
والترتيبات املاليّة الطارئة واملعلومات
ّ
 قائمة أدوية ) :(Medi-Listلتسجيل األدوية احلالية.

مقدم الرعاية للحاالت الطارئة ) :(Carer Emergency Cardوالتي تُعلم خدمات الطوارىء والعاملني
 بطاقة
ّ
مقدم رعاية.
الصحيني أنك
ّ
ّ
للحصول على مجموعة الرعاية الطارئة ( )Emergency Care Kitيرجى االتصال:
ﺒ  Commonwealth Respite and Carelink Centreعلى الهاتف رقم  1800 052 222أو زيارة املوقع االلكتروني:
.www.commcarelink.health.gov.au
ﺒ  Carers NSWعلى الرقم  1800 242 636أو زيارة املوقع اإللكترونيwww.carersnsw.asn.au :

نصيحة هامة
احتفظ بخطة الرعاية في احلاالت الطارئة وقائمة االدوية احلديثتني.
أحفظ خطة الرعاية للحاالت الطارئة في مكان يسهل فيه العثور عليها عند الطوارئ مثل على البراد أو بالقرب من
الهاتف.
قدم نسخا حديثة من خطة الرعاية في احلاالت الطارئة إلى األشخاص الذين ميثلون جهات اتصالك في احلاالت
الطارئة.
أب ِ
مقدم الرعاية للحاالت الطارئة معك في مكان بارز في محفظتك أو حقيبتك اليدوية لكي يتمكن
ق بطاقة
ّ
موظفو األسعاف أو موظفو الطوارئ اآلخرون معرفة أنك حتمل مسؤولية رعاية.

خطة الرعاية في احلاالت الطارئة

مشاعرك

مقدم الرعاية صعب وينطوي على الكثير من املشاعر اخملتلفة .وتتفاوت هذه املشاعر من مقدم رعاية آلخر .كثيرا ً ما
دور
ّ
مقدمو الرعاية مبشاعر:
يشعر
ّ
 احليرة

 الصدمة

 تهويل األمور

 الذنب

 احلب

 اخلوف

 احلزن

 االلتزام

 اإلحباط

 الفرح

 السعادة

 الغضب

 األسى

 اخلسارة والفقدان

 االستياء

نصيحة هامة
مقدمي الرعاية معها .وميكن أن يفيد التحدث إلى
تتفاوت كل هذه املشاعر من فرد آلخر كما تتفاوف طرق تعامل
ّ
مقدمي رعاية آخرين في مجموعة الدعم أو إلى مستشار محترف.
أفراد األسرة واألصدقاء و
ّ
ميكن احلصول على استشارات وجها لوجه أو عن طريق الهاتف أو ضمن مجموعة من .Carers NSW
مقدمي الرعاية ملقدمي الرعاية في جميع انحاء أستراليا أيام األثنني إلى اجلمعة
ويتوفر البرنامج الوطني الستشارات
ّ
من الساعة  9صباحا ً وحتى 5مساءاً .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال على رقم الهاتف 1800 242 636
أو زيارة املوقع اإللكترونيwww.carersnsw.asn.au :
مقدمي
يتوفر دليل مقدمي الرعاية بخصوص األسى غير املعترف به نتيجة للفقدان أو املشاكل املتعلقة باألسى لدى
ّ
الرعاية على املوقع اإللكترونيwww.carersnsw.asn.au :

مشاعرك

سالمتك في املنزل

كمقدم رعاية .ومن األشياء التي قد ترغب في وضعها في االعتبار:
يساعد التأكد من أن منزلك آمن في تسهيل دورك
ّ
 املسببات احملتملة خملاطر التعثر مثل البسط والسجاد واألسالك
 احلد من األشياء املبعثرة

 اإلضاءة الكافية في احلمامات واملمرات
 أمن منزلك

 أجهزة الكشف عن الدخان التي تعمل جيدا ً
 خطة اإلخالء فى حالة نشوب حريق

 سهولة دخول منزلك بواسطة مقدمي خدمات الطوارىء ،مثل موظفي اإلسعاف.

نصيحة هامة
صحة اجملتمع مبنطقتك احمللية تقدمي املشورة بشأن التعديالت
ميكن ملعاجلي وظائف اجلسم واملعاجلني الفيزيائيني في مركز
ّ
واملعدات.
لالطالع على قائمة تأكد من األمن املنزلي يرجى مراجعة كتيب البقاء نشيطا ً وعلى قدميك
) .(Staying active and on your feetوللحصول على نسخة منه تفقد املوقع اإللكتروني :
www.activeandhealthy.nsw.gov.au/publications_and_research
وللعثور على معلومات خاصة ألمان منازل مرضى العته يرجى زيارة املوقع اإللكترونيwww.thiscaringhome.org :

سالمتك في املنزل

مقدم الرعاية
ما يجب أن يفعله
ّ
وما يجب أن يتجنبه
ما يجب أن تفعله
تناول وجبات منتظمة

ما يجب أن تتجنبه
اخلجل من طرح األسئلة

احلصول على قسط كاف من النوم

عزل نفسك عن األهل واألصدقاء

شرب الكثير من املاء

استخدام السجائر واملشروبات الكحوليّة
كوسائل دعم

ممارسة التمارين الرياضيّة
صحي
تناول طعام
ّ

تقليل استهالكك للسجائر واملشروبات الكحوليّة
التح ّلي بالصبر

البقاء على اتصال بطبيبك العام وخدمات الدعم احملليّة
محاولة فهم حالة من تقوم على رعايته وابق بقدر اإلمكان على
الصحيني
اتصال بالعاملني
ّ
السؤال عن اخلدمات املتاحة لدعمك باستخدام تفاصيل
االتصال املوجودة في هذا الكتيّب
التحدث إلى أناس في ظروف مماثلة لظروفك

املشاركة في مجموعات الدعم وتقاسم جتربتك ،فذلك ميكن أن
مقدمي الرعاية.
يساعدك ويساعد غيرك من
ّ
تذكر أن تسأل طبيبك العام  GPعن اللقاحات املتوفرة لك

مقدم الرعاية وما يجب أن يتجنبه
ما يجب أن يفعله
ّ

اخلجل بسبب الشعور باإلحباط والغضب أحياناً،
فتلك مشاعر طبيعية

الظن بأنك وحدك

صحتك وسالمتك
إهمال
ّ

لتذكر
نسيان تخصيص بعض الوقت لنفسك
ّ
األوقات السعيدة

الصحيني بنفسك لكي
نسيان تعريف العاملني
ّ
مقدم رعاية
يعرفوا أنك
ّ

الصحة
مشاركتك في
ّ

ومقدمي الرعاية واجملتمعات احمللية في تخطيط وتوصيل
تسعى  NSW Ministry of Healthإلشراك املستهلكني
ّ
اخلدمات الصحية احمللية.

وتستند اخلدمات التي يقدمها مكتب املنطقة الصحية احمللية على قيم االحترام والتواصل اجليد ومستويات عالية من
السالمة وجودة اخلدمات املُقدمة .وال ميكن ملكاتب املناطق الصحية احمللية االستمرار في حتقيق هذه املبادئ إال مبساعدة
ومقدمي الرعاية وممثلي اجملتمع احمللي .ونحن نحثك كونك
املدخالت املناسبة وفي األوقات املناسبة من املستهلكني
ّ
مقدمي رعاية أن تزودنا بإرائك ومناقشة األمور التي تتعلق باخلدمات الصحية .
ّ
الصحيّة.
هناك طرق مختلفة ميكنك بها املشاركة واملساهمة برأيك في أسلوب تطوير وحتسني اخلدمات
ّ
منها ما يلي:
 ملء االستطالعات واملوافقة على إجراء مقابالت مع املوظفني الذين يبغون رأيك

 التحدث إلى املوظفني أو مديري اخلدمة

 حضور االجتماعات أوالندوات العامة واإلدالء برأيك
 أن تصبح ممثال ً جملتمعك في إحدى اللجان

صحة شخص تقوم على رعايته.
لصحتك أو
 أن تكون نشطا ً في تخطيط الرعاية
ّ
ّ

الصحة
مشاركتك في
ّ

جتربتك في تقدمي الرعاية

كمقدم رعاية .واحلزن رد فعل طبيعي خلسارة مؤملة أو
ميكن أن تظهر مشاعر اخلسارة ألسباب مختلفة خالل أداء دورك
ّ
الصحيّة .وقد يبدأ احلزن قبل حدوث اخلسارة فعلياً .وتختلف ردود فعل كل منا جتاه احلزن
تغيير في أسلوب احلياة أو الظروف
ّ
واخلسارة.
مقدم الرعاية مشاعر اخلسارة واحلزن بشأن:
كثيرا ً ما تنتاب
ّ

 خسارة استقالليته وكذلك استقاللية الشخص الذي يقوم على رعايته

 خسارة فرص عمل

 عدم وجود الفرصة لالختالط االجتماعي بقدر ما كان يفعل في املاضي

 التغير في العالقة مع الشخص الذي يقوم على رعايته و
 خسارة اآلمال واخلطط املستقبليّة.
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قد يفيد أحيانا ً التحدث إلى طبيبك احمللي أو مستشارك أو معاجلا ً نفسيا ً أو األهل واألصدقاء .ميكن كذلك أن تكون
مقدمي الرعاية مكانا ً تتقاسم فيه هذه املشاعر مع آخرين قد يتفهمون وضعك .فكر في االتصال
مجموعات دعم
ّ
بطبيبك احمللي أو صديق أو أحد أفراد األسرة أو ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف رقم  .1800 242 636وللتحدث مبساعدة
مترجم يرجى االتصال على الرقم .131 450

جتربتك في تقدمي الرعاية

صوتك

املؤازرة ( )advocacyهي التصرف نيابة عن شخ ٍ
ص ما أو التحدث باسم شخص قد ال يكون قادرا ً على فعل ذلك بنفسه.
مقدمو الرعاية من يقومون على رعايتهم بعدة طرق .قد تشمل طرق املؤازرة التحدث أو التصرف أو الكتابة
 يناصر
ّ
نيابة عن الشخص الذي يقومون على رعايته.
مقدمو الرعاية ملن يقومون على رعايتهم فإنهم:
 مبؤازرة
ّ
-

-

يحسنون نوعيّة احلياة ملتلقي الرعاية

يقللون من عزلتهم االجتماعية وهشاشة وضعهم.

وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن املؤازرة يرجى االتصال ﺒ  Carers NSWعلى الهاتف
 ⃰ ( 1800 242 636هاتف مجاني باستثناء املكاملات من الهواتف النقالة «املوبايل») ,أو زيارة املوقع اإللكتروني
.www.carersnsw.asn.au
املقدمة لك ،حتدث إلى مزود اخلدمة بأسرع ما ميكن .فغالبا ما تكون هذه هي
إذا ساورك القلق بشأن اخلدمات الصحية
ّ
الطريقة األسرع واألكثر فعالية حلل األمور التي تُقلقك.
أما الشكاوى فغالبا ما تكون نتيجة لضعف التواصل بني املريض ومزود اخلدمة الصحية .وعندما تتحدث عن مخاوفك
مع مزود اخلدمة الصحية فسيحاول حلها في معظم احلاالت.
إذا لم تتمكن من إيجاد احللول لألمور التي تُقلقك ،ميكنك االتصال بلجنة شكاوى الرعاية الصحية (Health Care
 )Complaints Commissionعلى الهاتف رقم .1800 043 159
وللمزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع اإللكترونيwww.hccc.nsw.gov.au :
Retrieved: 09/05/2011 from http//:www.hccc.nssw.gov.au/information-for-health-consumers/Concerned-about-your-health-care/

صوتك

التخطيط لالنتقال من املستشفى
والعودة إلى املنزل

التخطيط اجليد قبل مغادرة املريض املستشفى يضمن سالمة االنتقال من املستشفى إلى البيت أو مركز الرعاية أو
مكان آخر .فمناقشة هذه اخلطة معك أنت،
مقدم الرعاية ،في مرحلة مبكرة من إقامة املريض في املستشفى ليس أمرا ً
ّ
غريباً .ويتضمن ذلك التحدث مع أعضاء فريق الرعاية الصحية حول احتياجات الرعاية املستقبلية اخلاصة بالشخص
الذي تقوم على رعايته وبك أيضاً.
مقدم الرعاية ،في هذا االنتقال.
هناك العديد من طرق الدعم واخلدمات التي قد تساعدك أنت،
ّ
فكر في كيفية تدبرك األمور التالية ،وحتدث مع املوظفني إذا ساورك القلق بشأنها.
ّ
كيف ستقوم ﺒ ؟
 إدارة األعمال املنزلية

 التسوق

 إعداد وجبات الطعام

 االعتناء باحليوانات األليفة

 االنتقال من املستشفى إلى املنزل

 التنقل ملواعيد املتابعة.

تأكد من وضوح كافة ترتيبات خطة املتابعة التي مت اإلعداد لها ،ومعرفة الشخص الذي يجب عليك االتصال به.
وتأكد بأنك على علم مبا يلي:
 تغيير االدوية

 املعدات املطلوبة مثل كرسي االستحمام

 خدمات الدعم املطلوبة ،مثل وجبات على العجالت
Meals on wheels

 اإلحاالت إلى العالجات املستمرة كالعالج الفيزيائي
ملقدمي الرعاية.
 الرعاية البديلة املؤقتة
ّ

التخطيط لالنتقال من املستشفى والعودة إلى املنزل

التخطيط لالنتقال من املستشفى
تتمة..... والعودة إلى املنزل
أثناء املكوث في املستشفى يجب التواصل مع موظفي الصحة في وقت مبكر قدر اإلمكان وبالتأكيد قبل العودة إلى
.املنزل بشأن االمور واخملاوف املتعلقة بتحول الرعاية من املستشفى إلى املنزل
 واستعلم من. مريضا ً اطلب الدعم وخدمة الرعاية البديلة املؤقتة عند عودتك إلى املنزل، مقدم الرعاية،إذا أصبحت أنت
 واطلب املساعدة من املوظفني في ترتيب حصولك.موظفي الرعاية الصحية عن املستوى املطلوب للدعم الذي حتتاجه
.على هذه اخلدمات

نصيحة هامة

إذا ساورتك أية مخاوف بشأن كيفية التعامل مع األمور في املنزل حتدث مع املمرض املناوب أو منسق الرعاية املستمرة أو
ٍ
.باحث اجتماعي
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