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مساعدة كبار السن
بعد وقوع كارثة
قد يكون كبار السن أكرث عرضة للخطر عند حدوث الكوارث.
قد يكون هذا لعدة أسباب:
•قد يكون كبار السن أقل استعدا ًدا عمليًا للكوارث.
•قد يعاين كبار السن من حاالت طبية أو إعاقات طويلة األمد ،أو يعيشون يف عزلة أو يف مؤسسات .كل هذا قد يجعل
اإلخالء أكرث صعوبة.
•قد يواجه كبار السن صعوبة أكرب يف طلب املساعدة أثناء الكارثة أو بعد ذلك.
عىل الرغم من هذه املخاطر ،تشري بعض األبحاث إىل أن كبار السن قد يتعافون من الكارثة برسعة أكرب وبتأثريات أقل عىل الصحة
العقلية من الشباب .قد يكون هذا بسبب أن العديد من كبار السن يواصلون حياتهم اليومية بشكل جيد ويظلون منخرطني بشكل
كامل مع أرسهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم .غالبًا ما يقدم كبار السن مساعدة كبرية ملن حولهم خاصة يف أوقات األزمات .ميكن أن
تظهر لهم التجربة الحياتية أنهم قدوة ومصادر لإللهام واملعرفة العملية.
يقدمون املساعدة التطوعية ،ورعاية األحفاد أو الجريان ،واملشاركة يف مبادرات الدعم أو التعايف .ومن ثم فإن إرشاك كبار السن يف
التخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة لها يفيد املجتمع بأرسه.
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ردود الفعل واملؤرشات الشائعة ملزيد من الدعم
خالل أول أسبوعني إىل أربعة أسابيع بعد وقوع الكارثة ،يكون الشعور بالضيق أم ًرا شائ ًعا ،وقد
يظهر يف شكل ردود فعل عاطفية وجسدية ومعرفية وسلوكية.
ردود الفعل الشائعة

•ردود الفعل العاطفية
•يغمرهم الحزن
•الغضب
•الشعور بالذنب
•االنفصال
•فقدان اإلحساس أو عدم القدرة عىل التواصل مع املشاعر

ردود فعل جسدية

•آالم يف املعدة أو إسهال
•الصداع أو اآلالم الجسدية األخرى
•زيادة ملحوظة أو نقصان يف الشهية
•التعرق أو القشعريرة دون سبب جسدي
•االرتعاش أو تشنجات العضالت
•الشعور بالتوتر أو الذهول بسهولة

ردود فعل معرفية

•صعوبة يف تذكر األشياء
•صعوبة التفكري بوضوح والرتكيز
•الشعور باالرتباك
•القلق املفرط
•صعوبة يف اتخاذ القرارات
•تجنب الحديث أو التفكري يف الكارثة

السلوكية

•صعوبة يف النوم أو االستمرار يف النوم أو النوم كث ًريا
•تغيري يف مستويات الطاقة أو النشاط
•استخدام املخدرات أو األدوية املوصوفة لتقليل الضيق
•نوبات الغضب
•صعوبة قبول املساعدة أو مساعدة اآلخرين
•العزلة أو االنسحاب عن اآلخرين

من الطبيعي أن تعاين من مستوى معني من الكرب .يجد معظم الناس أنهم يشعرون بتحسن دون الحاجة إىل مساعدة مهنية ،برشط أن يستخدموا
اسرتاتيجيات املواجهة الحالية وأن يظلوا عىل اتصال مع أصدقائهم وعائالتهم .ولكن إذا كان الضيق شدي ًدا ومستم ًرا أو أظهر الشخص أنه يريد إيذاء
نفسه أو إنهاء حياته ،فيجب إحالته إىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة لكبار السن.
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نصائح ملساعدة كبار السن بعد وقوع كارثة
التحقق من الصحة
والتسوية والتثقيف

•تسوية ردود الفعل بعد الكوارث.
•ذك ٌرهم أن طلب املساعدة وقبولها عالمة عىل القوة.

•ركز عىل نقاط القوة وشجعهم عىل اتخاذ خطوات لتحسني ظروفهم.
•قد يكون كبار السن أكرث عرضة لتفسري التغريات املعرفية الطبيعية املرتبطة بالتوتر كدليل عىل اإلصابة
بالخرف .قدم لهم الطأمنينة واقرتح عليهم التحدث مع طبيبهم العام إذا ظلوا قلقني.

قدم معلومات

•أخربهم عن مساعدة الصحة النفسية املتوفرة وكيفية الوصول إليها.
قبول من
•إعطاء املعلومات بوضوح ،واستخدام لغة واضحة .قد تكون كلامت مثل "املساعدة" أو "الدعم" أكرث ً
"خدمات الصحة العقلية" عىل سبيل املثال.
•عند تقديم املعلومات لفظيًا ،حاول أيضً ا إعطاء املعلومات يف شكل مكتوب حيثام أمكن عن طريق أوراق
النصائح ،عىل سبيل املثال ،مساعدة نفسك بعد وقوع كارثة.

تواصل مع الدعم
العميل واالجتامعي

•تسهيل الوصول إىل احتياجات الرعاية الصحية املستمرة ،مبا يف ذلك األدوية.
•تسهيل االتصال ،حيثام أمكن ،باملساعدات التي تم تلقيها مسبقًا (عىل سبيل املثال ،إذا تم الوصول مسبقًا إىل
وجبات عىل عجالت ( ،)meals on wheelsما هي الخدمة املامثلة  /البديلة التي ميكن الوصول إليها
بعد الكارثة).
•دعم أو تسهيل االتصاالت االجتامعية واملجتمعية ،ألنها جزء ال يتجزأ من التعايف.

الرعاية املقدمة
ملتابعة الحالة الصحية

•تحقق يف األسابيع واألشهر التي تلت الكارثة.
•ضع يف اعتبارك االحتياجات املتغرية عرب املراحل التي تعقب الكارثة.

ملزيد من املعلومات ،قم بتحميل نسخة من التعايف بعد الصدمة  -دليل لألشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من موقع
.www.phoenixaustralia.org

الخدمات التي ميكنك التوصية بها
إذا مل تتحسن األمور ،شجع الفرد عىل التحدث مع طبيبه .للحصول عىل مساعدة فورية ،اتصل بـ  Lifelineعىل الرقم 13 11 14 :للحصول عىل خدمات أخرى،
اتصل بجمعية علم النفس األسرتالية ابحث عن خدمة طبيب نفيس عىل  Beyond Blueعىل الرقم 1800 333 497 :أو عىل الرقم1300 224 636:
ملزيد من املعلومات ،قم بزيارة موقع (مركز الصحة النفسية للكوارث  (Disaster Mental Health Hubعىل موقع
www.phoenixaustralia.org/disaster-hub
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