
 

  تواصل
  حقيبة علمية تثقيفية مخصصة لمرضى خرف الشيخوخة وعوائلهم

 
 الصورة لمسن يستخرج اللؤلؤ من البحر

 
 الزهايمر عام على اكتشاف مرض100بمناسبة مرور 



  لنا كلمة
  

  أعزائنا المرضى وعوائلهم
  

هذه الحقيبة العلمية والتثقيفية لمرضانا األعزاء " تواصل" لقد بذلنا جهد متواضع في إعداد حقيبة 
وعوائلهم، لكي تعينهم على مجابهة مرض خرف الشيخوخة بأنواعه، ونحن في الوقت نفسه نعلم 

تحدي للمرضى ولمن يقدم لهم الرعاية والمساعدة، ولكننا بما يشكله هذا المرض من صعوبات و
سنحاول قدر االمكان التعاون فيما بيننا لتبادل المعرفة والوقوف صفا لتقديم المساعدة القصوى 

  .والممكنة في أي وقت للمرضى ولتخفيف معاناتهم وحفظ كرامتهم
  

با على مقدمي الرعاية لهم إننا نعلم قدرالصعوبة التي قد يعانيها المرضى والذي ينعكس سل
وألسرهم ،وتتدهور حالة المرضى مع مرور الوقت ، وقد تستدعي الحاالت في نهاية المطاف الى 
رعاية صحية مستمرة، ولكننا نزرع األمل، ونخفف المعاناة، ونؤمن في المستقبل إليجاد حلول 

ن نوعية حياة المرضى، ناجعة لعالج هذه األمراض في سن الشيخوخة بشكل فاعل، وبالتالي تتحس
سبتمبر من كل عام يوما عالميا  21، ولذلك تقرر أن يكون ويستطيعون العيش بدون ألم ومعاناة

  . ، لما يعني هذا المرض من أهمية على المستوى العالمي" الزهايمر"لمرض 
 

شكل مبسط عبارة عن سلسلة تثقيفية متواصلة لتقديم المعلومات العلمية المناسبة ب" تواصل" وفكرة 
للمرضى وعوائلهم ممن يعانون من أمراض نفسية مختلفة، وهذه الحقيبة تعطى للمرضى فور 

  . واألنواع األخرى" الزهايمر"تشخيصهم بمرض الشيخوخة المرتبط بتدهور الذاكرة مثل مرض 
وبالذات شركة جانسن سيالج، " تواصل"إننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد حقيبة 

عام على اكتشاف المرض في  100بمناسبة مرور ونهدي هذه الحقيبة لمرضانا األعزاء وعوائلهم
نبني من خاللها جسر من التواصل الدائم والفعال لخدمة مرضانا األعزاء، ولكي ،  1906عام 

  . واللة الموفق
  
  
  

  الدكتور عادل العوفي 
 رئيس وحدة الطب النفسي لكبار السن

  مستشفى الطب النفسي
 مملكة البحرين
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  مبادئ األمم المتحدة لكبار السن

  
  السن يحق لكبار/ مبدأ االستقاللية

الحصول على ما يكفي من طعام ، ماء ، مسكن ، ملبس ورعاية صحية من خالل الدعم األسري  
  .والمجتمعي والمساعدة الذاتية

  .العمل أو الحصول على فرص أخرى لزيادة الدخل 
  .سحبون بها من القوى العاملةالمشاركة في تقرير متى وبأي درجة ين 
  .الحصول على التعليم وبرامج التدريب المالئمة 
 .العيش في بيئات آمنة وقابلة للتكيف مع متطلبات الفرد وتغير قدراته 

 
  يحق لكبار السن/ مبدأ المشاركة

هم، االندماج في المجتمع ، والمشاركة بنشاط في صياغة وتطبيق السياسات التي تؤثر مباشرة في معيشت 
 .وتبادل المعلومات والمهارات مع الشباب

القدرة على السعي إلى تطوير الفرص لتقديم الخدمات الخاصة للمجتمع وأن يعملوا كمتطوعين في مواقع  
  .مالئمة لرغباتهم وقدراتهم

 .تشكيل هيئات أو جمعيات لكبار السن 
 

  يحق لكبار السن/ مبدأ الرعاية
 .اية األسرية والمجتمعية وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمعاالستفادة من خدمات الرعاية والحم 
واالستفادة من مستويات . الحصول على الرعاية الصحية والحصول على الخدمات االجتماعية والقانونية  

  .مالئمة من الرعاية المؤسسية
، واالستفادة من خدمات التمتع بالحقوق اإلنسانية وتوفير االحتياجات األساسية عند اإلقامة في أي مسكن 

 .الرعاية والمعالجة، واالحترام الكامل والحق في اتخاذ قرارات تخص رعايتهم
 

  مبدأ االشباع الذاتي
 .استغالل فرص التطوير الكامل لقدراتهم 
  .االستفادة من الموارد التعليمية الثقافية، الروحية والترويحية في المجتمع 

 
  يحق لكبار السن/ مبدأ الكرامة 

عيش بكرامة وأمان والمعاملة الحسنة بغض النظر عن السن، الجنس، العرق اإلعاقة أو أي حالة أخرى ، ال
  . وكذلك تقدير إسهامهم االقتصادي مهما كان

  
  

  الصحة النفسية
يعتبر المرض النفسي مشكلة كبرى من منظور الصحة العامة، ويقدر عدد األفراد الذين يعانون من شكل من 

من إجمالي % 40مليون نسمة على مستوى العالم، وأن حوالي  500 بأكثرمنبات النفسية أشكال االضطرا
حالة من " ولقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها .اإلعاقات تنجم عن االضطرابات النفسية

ية المختلفة، مع الراحة الجسمية والنفسية واالجتماعية لدى الفرد، وهي التوافق التام بين الوظائف النفس
القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ على اإلنسان، ثم اإلحساس االيجابي بالسعادة 

  ".والرضا
  

 
 



  "الزهايمر" مرض 
  

بهذا األسم تخليدا لذآرى الطبيب األلماني ألوا الزهايمر الذي وصف المرض ألول مرة " الزهايمر"لقد سمي مرض 
أما خرف . من مجمل أمراض خرف الشيخوخة% 60هذا المرض لوحده مايقارب من  ويسبب. م1906عام 

  %.15الشيخوخة الناتج عن االنسداد المضاعف للشرايين فيشكل حوالي 
  

 :الى ثالث مراحل آالتالي" الزهايمر"وينقسم مرض 
  

  )الخرف الخفيف( المرحلة األولى 
  :في هذه المرحلة يعاني المريض منو لمرحلة من عامين الى أربعة أعوام،وتستغرق هذه ا

  .الكسل واالمباالة 
  .اإلعتيادية قلة االهتمام بالهوايات والنشاطات 
  .عدم االستعداد لفعل وتجربة أشياء جديدة 
  .ماهو جديدتقبل رفض أي تغيرات وصعوبة  
 .وإدراك األفكار المعقدة قرارات صائبة إتخاذصعوبة  
  .ل سرقة األغراض الخاصةلوم واتهام اآلخرين بشكل غير واقعي مث 
  .زيادة  االنانية وعدم االهتمام بشعور اآلخرين 
  .نسيان األحداث والتفاصيل الحديثة 
  .تكرار األشياء وانقطاع حبل األفكار أثناء الحديث 
  .االنفعال عند الشعور بالفشل لفعل شيئ ما عةسر 
 .السعي الدائم للمألوف وتجنبه لغير المألوف 

  
  )رحلة اإلرباكم( المرحلة الثانية 
المريض في هذه المرحلة  ، ويعانيفقد تستغرق من عامين الى عشرة أعوام من أطول المراحل زمنيا، إن هذه المرحلة

  :بمايلي
  .يحتاج الى المساعدة واإلشراف في األعمال اليومية 
ن النسيان وخاصة لألحداث القريبة، والخلط بين الذاآرة القريبة والبعيدة ونسيا إزدياد حدة 

  .التفاصيل
  .الخلط بين الزمان والمكان، فقد يذهب الى السوق في منتصف الليل 
  .في األماآن غير المألوفة والضياع التيهان 
  .والخلط فيما بينهمنسيان أسماء أفراد العائلة واألصدقاء القريبين  
األباريق على نسيان األشياء ووضعها في غير مكانها المناسب، فقد توضع المالبس في الثالجة وتنسى  

  .النار
ولساعات طويلة، وعدم التمكن من الرجوع الى في الشوارع في فترات مختلفة  بدون هدى والضياع التجول 

  . المنزل، وقد يخرج بمالبس غير مناسبة
  .سماع ورؤية أشياء غير واقعية وغير موجودة، وهذا ما يثير تصرفات غير طبيعية 
  .للتكرار وبصورة مستمرةيميل المريض  
  .باألمان في المنزل ولذلك يتجنب الخروج وزيارة اآلخرينأآثر شعورا  
  .إهمال النظافة الشخصية ووجبات الغذاء، ويكرر بأنه قد استحم وتناول األآل ولكنه لم يقم بذلك 
 .النفسي يصبح سريع الغضب واالنفعال والحزن ، وقد يعاني من األآتئاب 

  
  )الخرف الشديد( المرحلة الثالثة 

وتتطلب هذه المرحلة العناية . بر هذه المرحلة األخيرة من المرض، وقد تستغرق حوالي ثالث أعوام أو أآثروتعت
  . الكاملة

  :ومن أعراض هذه المرحلة



منذ دقائق بسيطة قد تناول غذائه، وال يستطيع  فال يستطيع أن يتذآر بأنه ،فقدان الذاآرة القريبة والبعيدة 
  .المرآه أو التعرف على أفراد العائلة واألصدقاءالمريض التعرف على نفسه في 

  .يفقد القدرة على االدراك والكالم 
  .ال يستطيع التحكم في البول والغائط 
 .يحتاج الى مساعدة دائمة لتناول الطعام، واالغتسال، واالستحمام، وارتداء المالبس واستعمال الحمام 
 .ب في دورة النوم واالستيقاظويعاني من اضطرا ،يكون منزعجا ومضطربا أثناء الليل 
 .يفشل في معرفة أغراضه وحاجاته الخاصة 
 .أحيانا يبحث وينادي أقرباء له توفوا منذ زمن بعيد 
 .يجد صعوبة في المشي وقد يضطر الى استعمال آرسي متحرك ويصبح مقعدا في نهاية األمر 
 .لبول وتقرحات الجلدغالبا ما يتعرض الى ظهور التهابات مختلفة مثل التهاب ذات الرئة وا 

  
 

  خرف الشيخوخة والسلوآيات الصعبة
  وآيفية التعامل مع المسنين من قبل االشخاص مقدمي الرعاية

 
إذا آنت ممن يقومون بالعناية بشخص يعاني من خرف الشيخوخة، فقد تجد أنه أحيانا يتأثر بشدة من أبسط األشياء ، 

، وقد يتصف سلوآه بالعناد و يفقد القدرة على السيطرة على سلوآه فقد يصرخ أو يصيح أو يوجه اتهامات غير واقعية
اليومي، فتراه يبكي أو يضحك بشكل غير مناسب، ويميل الى التأثر الشديد عند عدم القدرة على تذآر األشياء، ويسمى 

التعلم من التجربة أنه ليس من السهل معالجة تلك السلوآيات والتصرفات، وغالبا ما تعتمد على ".التأثر الفاجع" ذلك
لكن من المؤآد أن هذه التصرفات غير مقصودة بل خارجة عن  تحكم المريض بها، وربما يشعر بالخوف  ،والخطأ

  .منها، وهذا يتطلب اشعار المريض بالطمأنينة داخل محيطة
ة آاالستحمام إن المريض المصاب بالخرف يجد صعوبة بالغة في إدراك البيئة المحيطة به، وتصبح األعمال البسيط

وارتداء المالبس وتناول الطعام عمليات معقدة وصعبة، والمريض يوجه غضبه وعدوانيته ألقرب شخص في 
  .محيطة

  

 ارشادات مفيدة     
  .تقرب من الشخص ببطء وهدوء، وحاول أن ال تعكس ضيقك أو خوفك أو فزعك 
  .قد تساعده آإسمك وعالقتك بهتوقع بأنه من الممكن للشخص أن ال يعرفك، فحاول اعطاءه معلومات  
  .حاول النظر في عينيه وأن تناديه بإسمه 
  .لكن البعض اليرغب به ، فهذا قد يطمئن المريض،طريقة اللمس أثناء المحادثة استعمل 
  .من قبل المريض تكلم بوضوح واستعمل جمال بسيطة وال تتسرع لطلب االستجابة 
  " . ال" أو" نعم" حاول أن تسأل أسئلة تتطلب االجابة ب  
  .حاول التحدث في مكان خال من االزعاج 
  .حاول الترآيز على المهارات المألوفة التي يستطيع الشخص عملها 
  .قدم اختيارات محددة لتجنب االرباك 
  .قسم العمل إلى خطوات بسيطة وغير معقدة 
  .آلما قلت قدرة المريض على القيام بهاأدخل تعديالت مستمرة على خطوات التعامل  
  .تعمل االشارات لتوضيح ما تود قولهاس 
إذا أصبح فهم ما يقوله المريض صعبا، حاول الترآيز على آلمة أو تعبير مفهوم أو جاوب على الشعور  

  .الذي يحاول التعبير عنه
 .لفترة وجيزة لكي يهدأإبتعد أحيانا عن المريض  

  
  تعديل البيئة

الة غريبة أو بين مجموعة من الناس غير معروفة  غالبا ما يصبح المريض حزينا جدا اذا وجد نفسه في ح 
  .لديه، وسيشعر حينها باالرتباك وعدم القدرة على تدبير اموره



  .يجب أن تكون مدرآا للحاالت التي تؤدي الى تصرفات غير طبيعية مثل العدوانية وحاول تجنبها 
ة االستحمام وحالقة الشعر أو حاول القيام باألعمال الصعبة عندما يكون المريض في أفضل مزاج مثل عملي 

  .الذهاب الي مشوار قصير
  .ستساعد الصور والبطاقات واختالف األلوان على األغراض في تعريفها وإيجاد موقعها 
  .حاول أن تتجنب تغيير البيئة المحيطة بشكل مفاجئ 
  .اب االحتياطإسمح للمريض بالمشي في فناء المنزل إذا أراد ذلك، واغلق أقساما معينة من المنزل من ب 
  .حاول تبسيط البيئة المحيطة، فمثال وضع أدوات المائدة الالزمة فقط على الطاولة 
  .إستعمل الحواس األخرى للمريض مثل حاسة اللمس والشم 
تذآر بأن التصرفات غير الطبيعية قد تشتد عندما يحصل تغييراًًً ملحوظًا في الحياة آتغيير السكن أو االنتقال  

 .ة ومزدحمةالى أماآن جديد
حاول تحسين حاسة البصر والسمع لدى المريض إذا آان يعاني من خلل، ويجب مراجعة النختصين في هذا  

  .المجال
  

  تحويل االنتباه      
  .حاول تجنب الهيجان واالنفعال لدى المريض بشكل مبكر، واستعمل طريقة التهدئة 
  .آخر، وأخيرا إمدحه على النجاححاول تهدئة المريض وطمأنته بلطف، وحول إنتباهه إلى شي  
  . أحيانا يتطلب منك تجاهل حالة الجيشان واشغل نفسك بشئ آخر 
حاول صرف المريض عن البكاء أو الضحك بدون تحكم، ألن هذه التصرفات ليست دليل على عواطف  

 .حقيقية وقد تكون مرهقة للمريض
  

 أمور يجب تجنبها
أو في حالة هياج، النه ال يملك القدرة على التفكبر المنطقي  عندما يصبح منزعجا المريضحاول أال تجادل  

  .ورآز على أن تكون هادئافائدة في محاولة استعمال المنطق،   وليس هناك
  .بأن أنزعاجك وتأثرك سيؤدي الى تأزم الوضع بشكل أآبر دائما تذآر 
 تصرفاته،ه ليس مسؤوال عن ألنأال توجه أوامر مباشرة أو توبخ أو تعاتب أو تعاقب المريض أبدا، حاول  

  .وليست لديه القدرة على التعلم والتذآر
ال ترآز على األشياء التي ال يتمكن المريض من القيام بها ، بل رآز على األشياء االيجابية والتي يستطيع  

  .المريض أن يؤديها
  .ال تكون ساخرا ومهينا في التعامل مع المريض 
     .على الذاآرةتجنب األسئلة التي تتطلب االعتماد  
  .المريض واستعجاله وأخذ آالمه على محمل شخصي الضغط علىتجنب  

  

 العنف والعدوانية
تصرفات تتصف بالعنف لفترات قصيرة، ومن المحتمل أن يتلفظ ببعض  تصدر من المريض أحياناقد 

فك أو فحاول أن تبقى هادئا وأن ال تظهر خو ،خرين، وقد يصاب بالشكوكآلالشتائم ويسبب ضررا ل
  .هانة موجهه لك أو لآلخرينالعدوانية آإ التصرفات وال تعتبر هذه ،فزعك

 
  األسباب المؤدية الى العنف 

ويعتبر تقديم المساعدة من ، الضغطهانه والمريض المصاب بالخرف قد يشعر أحيانا باإلالتصرفات الدفاعية )1
انب خصوصية مثل االستحمام واستعمال وخاصة اذا آانت هذه المساعدة  تمس جو اآلخرين شئ يفرض عليه،

والشعور بفقدان وغيره، وهذا ما يجعله يتفاعل بالغضب .... المرحاض واالغتسال وارتداء المالبس الداخلية
  .الخصوصية

  فشل المقدرة )2
  بالفشليشعره على ممارسة أعمال معينة ، وهذا ما وعدم المقدرة إحساس المريض بالعجز 



  م الفهمالشعور بالحيرة وعد )3
مع تعاظم المرض قد يحتار المريض في تفسير وفهم األحداث، فيبدأ باتهام اآلخرين بمحاولة سرقته، محاوال التغطية 

  .األماآن الذي وضع فيها أشياؤه التي فقدهالعدم قدرته وقبوله بأنه ال يتذآر 
  الخوف )4

ا يعتقدفيعتقد أن الشخص الذي يرافقه غريب، و إذا فشل في تمييز الناس واألماآن، الشديدبالخوف  المريض قد يصاب
األصوات المفاجئة واقتراب ، آذلك فإن بأنه يجب أن يكون في مكان آخر مثل المنزل الذي عاش فيه أثناء طفولته

  .األشخاص من الخلف تسبب له رد فعل عدواني
أو حالة التيهان التي و األلم  طرابباالض أو الشعور للفت انتباه األخرينقد يكون المريض عدوانيا وذلك لسعيه  )5

  .تصيبه بشعور الفشل وضعف السيطرة 
  

  وداء الزهايمرالسياقة 
  
والسياقة عبارة عن عملية مرآبة منذ القرن الثامن عشر، تعتبر السياقة إحدى المهارات التي تعلمها االنسان  

ل للمشاآل التي قد تواجه السائق بشكل حاسم والقدرة على إيجاد حلو ،تتطلب تفاعًال بين الرؤية والدماغ والعضالت
إن التقدم في السن ال يعني أبدا التوقف عن السياقة، ولكن تحدث تغيرات طبيعية في هذه المرحلة قد تؤثر  .وفعال

:على مهارات السواق من آبار السن منها  
 

  .ضعف العضالت وتصلب المفاصل 
  .ء لرؤية األشياء بوضوحضعف في الرؤية وزيادة االحتياج الى مزيد من الضو 
 .تباطىء في االستجابات الالإرادية ومستوى الترآيز، وهذا يؤدي الى البطء في عمل عدة أشياء في آن واحد 

 
 ماهي األمراض التي قد تؤدي الى تدني مستوى السياقة لدى المسنين؟

 
o تدهور الذاآرة بسبب إصابات الدماغ بخرف الشيخوخة.  

  .يدالروماتيزم ومرض الروماتو 
  .داء بارآنسون 
  .وتدهور الرؤية السكر مرض مضاعفات 
  .االآتئاب الشديد 
  .الجلطة الدماغية الشديدة 
 .استعمال العقاقير التي تؤثر على الجهاز العصبي 

 
دم            د تق دى، وعن ذاآرة القصيرة الم دأ بال ذاآرة ، ويب دهور في ال يتميز داء الزهايمر واالنواع االخرى من الخرف بت

:دريجي تصبح السياقة غير آمنه للمريض ولآلخرين، ومن أهم مظاهر السياقة غير اآلمنة مايليالمرض بشكل ت  
 

  .والمعروفة  المعتادةنسيان األماآن  
  .تجاوز االشارات المرورية 
  .اتخاذ قرارات بطيئة وخاطئة أثناء السياقة ، واالصابة بحاالت من الغضب واالرتباك 
  .مفاتيح بشكل يومي ومتكررنسيان مكان توقف المرآبة وضياع ال 
  .عدم القدرة على تقدير المسافات بين االجسام 
  .فقدان القدرة على التنسيق بين الحرآة والرؤية 
 .السياقة والوقوف في االماآن واالتجاهات الخاطئة والمعاآسة 
 .وجود هالوس سمعية أو بصرية 

 
باالحباط  شعورهمالسن، وقد يؤدي الى  إن قرار التوقف عن السياقة يكون صعبا على بعض المرضى من آبار

والغضب وعدم تقبل الواقع، ولكن يجب على عائالت المرضى االتصال بالطبيب المختص في األمراض النفسية 
.دارة المرور لحماية المريض وحماية اآلخرين من عواقب قد تكون وخيمةإلكبار السن أو ب  



 
 
 

من آبار السن ائقينتوصيات عامة ومفيدة للس  
 

  . إسلك الطرق والشوارع المعتادة والمعروفة لديك 
  .استعماالتك للمرآبة في اليوم الواحد ان أمكن ذلك عدد قلل من 
  .إسلك الشوارع الرئيسية التي تقل فيها االشارات واالزدحام المروري 
  .إعط لنفسك متسع من الوقت لزمن الرحلة ،وال تتعجل الوصول عن طريق زيادة السرعة 
  .سياقة حينما تشعر باالرهاق الجسدي والذهني ، أو تكون تحت تأثير األدوية المنومةال تحاول ال 
  .تجنب السياقة الليلية واألجواء الممطرة 
  .استعمل دائما حزام السالمة 
  .أثناء السياقة حاول الترآيز على قيادة المرآبة، وتجنب استعمال الهاتف النقال 
  .األخرىإترك مسافة مناسبة بينك وبين المرآبات  
  .إختر المرآبات ذات السياقة االوتوماتيكية، والتي تحتوي على وسائل السالمة آالوسادات الهوائية 
 .حافظ على صيانة المرآبة بصورة دورية 
o    ياقة ق الس د تعي ي ق راض الت ن األم وك م ن خل د م ي التأآي اعدك ف ائلي، ستس ك الع ة لطبيب ة الدوري المراجع

 .اآلمنة
  
  

  نسوء معاملة آبار الس
  

سوء معاملة آبار السن هي عبارة عن تصرفات متكررة من قبل اآلخرين تسئ الى هذه الفئة من الناس ، وتؤدي 
هذه التصرفات الى الفشل في حمايتهم، وهذا بدوره يوقع الضرر والمضايقة على هذه الفئة ويحرمها من العيش 

وتتكون من طرفين المعتدي ، %10ت الى وتصل نسبة سوء معاملة المسنين في بعض المجتمعا ،بصورة طبيعية
.والضحية  

 
:مظاهر سوء المعاملة على الضحية  

   .باستعمال األدوية في األوقات المحددة في تقديم المساعدة الطبية وعدم االلتزام التأخر 
  .عدم انتظام المواعيد في المراجعات الطبية 
  .يرات واهيةاالصابات الجسمانية المتكررة بدون اسباب واقعية، وذآر تبر 
  .العزلة االجتماعية 
  .الشعوربالخوف الدائم 
  .التردد في الحديث والشعور بفقدان المساعدة 
  .تكرر الزيارات الفردية لألطباء والشكوى من أعراض جسمانية مختلفة 
 .الشعور باالآتئاب النفسي والقلق عند زيارة األطباء 

 
:أنواع سوء المعاملة  

 :وء المعاملة الجسديةس )1
 وهي الضرر الذي يصيب الضحية من الناحية الجسدية مثل الحرمان من المأآل والملبس، وعدم العناية الشخصية    
.ويعتبر استعمال العنف والقوة أحد أبرز مظاهر سوء المعاملة الجسدية. وفقدان العطف     
 :وء المعاملة العاطفيةس )2

.رتفاع نبرة الصوت واالهمال العاطفيويشمل اإلهانة والتأفف والتحرش والتهديد والشتم وا   
  :سوء المعاملة المادية )3

.التصرف في األموال والممتلكات والمصاريف اليومية بدون موافقة الضحية     
 :سوء المعاملة الجنسية )4



. التحرش الجنسي واالجبار أواالآراه على ممارسة الجنس ضد رغبة الضحية     
 

:مواصفات الضحية  
  .مسنة 
  .أرملة 
  .الدخل المادي عفض 
 .الخجل والخوف من تقديم بالغات أو شكوى عن سوء المعاملة 

 
  :مواصفات المعتدي
  .من أقرباء الضحية ما يكون عادة 
  .يعاني من مشاآل سلوآية أونفسية أو عاطفية 
  .يعتمد ماديا على الضحية 
  .قد يتعاطى الكحول والمخدرات 

  .احية المرضيةال يمتلك معلومات وافية عن حال الضحية من الن 
  .يعاني من مشاآل أسرية 
 .ضعف العالقة مع الضحية 

 
إن الموقف اإلنساني يتطلب مساعدة ضحايا سوء المعاملة من آبار السن، والذي بدوره يتنافى مع جميع األعراف 
ال الدولية وحقوق اإلنسان، فمن الواجب على األفراد والمجتمع ومؤسساته حماية آبار السن من أي شكل من أشك

االعتداء واالستغالل، ولمساعدة الضحايا تستطيع االتصال بطبيب العائلة أوممرضة المجتمع أو المرآز االجتماعي 
.في منطقتك ، أو تقديم بالغ إلى السلطات الرسمية  

 
 

 الخط الساخن للمرضى النفسيين من آبار السن
 

شرف على عنايته باالتصال هاتفيا لطلب المساعدة لقد تم تطوير التواصل فيما بيننا بحيث يستطيع المريض أو من  ي
الضرورية، وذلك في ساعات محددة من أيام االسبوع، أو إرسال رسالة نصية لكي نستطيع الرد على أية استفسارات 

.في وقت الحق  
نية االربعاء ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الثا –يعمل الخط الساخن خمسة أيام في االسبوع من السبت 

.ساعات في اليوم، ماعدا العطل واالجازات الرسمية 3عشرة ظهرا أي لمدة   
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