
مساعدة األقرباء ال تقدر بثمن

اليوم، هناك حوالي 150000 شخصاً، يعانون من أحد أمراض 
الدمانسيا. يتطور الرقم، بالتوازن مع المعدل العمري للسكان. إن هناك 
مجموعات مختلفة من المصالح، تساهم في العالج والرعاية. غير أنه 

بدون مساعدة األقرباء وذوي العالقة، اليمكن للعملية أن تنجح.

التفاعل في الحياة اليومية

إن داء الدمانسيا يعني فقداناً تدريجياً للذاكرة، اللغة، تحديد الوقت، 
إضافة إلى عدة قدرات أخرى مهمة. عبر الدعم الصحيح، فإن الشخص 
المريض يمكنه ـ إلى حد بعيد ـ أن ينجح في تسيير أمور حياته اليومية 

بشكل جيد، عند بداية المرض. يمكن لألقرباء وذوي العالقة تسهيل 
المأمورية، على الشخص المصاب بداء الدمانسيا، عبر ”التموقع بخطوة 

إلى األمام”، وعبر تسهيل األوضاع في الحياة اليومية.

هناك كذلك وسائل للمساعدة، يمكنها ان تعوض ـ جزئياً ـ عن الصعوبات 
التي يتسبب فيها المرض.

من العادي أن تحس أن مجهوذك ال يكفي

عبر مرور الوقت، تصبح وضعية القريب الذي يرعى المريض أكثر 
تطلباً. سواء من الناحية الجسمية أو النفسية. كثيراً ما توصف حياة 

قريب المريض، بأنها ذات معنى، وعسيرة في الوقت نفسه. الكثير من 
أقرباء المريض يشعرون بالتخوف، وعدم كفاية مجهوذاتهم، كما يحسون 

بالذنب أحياناً! كما تشتهر بينهم الظواهر إضطرابات النوم، ويحرمون 
من متعة قضاء الوقت الكافي مع األسرة واألصدقاء.

ال تنس صحتك!

ُتظهر البحوث أن صحة القريب، الذي يرعى المريض، كثيراً ما تكون 
معرضة للخطر. بسبب هذا، من المهم االهتمام بالصحة الشخصية، 

وليس فقط بصحة القريب المريض. ثمة إمكانية للحصول على الدعم، 
كما أنك ـ كقريب لشخص مريض ـ من المهم أن تعرف الجهة، التي 

يمكنك التوجه إليها.

أشكال مختلفة من الدعم

عبر قانون الخدمات االجتماعية، فإن البلديات يجب عليها أن توفر 
الدعم، للشخص الذي يساعد أو يرعى شخصاً مصاباً بالدمانسيا. إن 

خدمة المساعدة المنزلية والخدمات األخرى، المقدمة للشخص المريض، 

يمكنها ـ في الوقت نفسه ـ أن تكون بمثابة تخفيف من الحمل، الملقى على 
عاتق قريب المريض. 

يختلف عرض المساعدات من بلدية إلى أخرى. أدناه، بعض األمثلة 
المعروفة:

   ـ أنشطة يومية
    ـ خدمة منزلية، والحلول المؤقت محل القريب  

في البيت  
   ـ نصائح ودورات تعليمية

   ـ إقامة المريض ببيت الرعاية، لمدة قصيرة
   ـ مجموعات المحادثة
   ـ وسائل تقنية مساِعدة
   ـ أماكن لقاء األقارب

للمزيد من المعلومات، حول طبيعة الدعم المتوفر 
في بلديتك، اتصل بمسؤول الدعم، بممرضة 

الدائرة، أو بمسؤول نصائح األقرباء.

أنت لست وحدك

العديد من أقارب األشخاص المصابين بداء الدمانسيا، يتوجهون ـ هم 
كذلك ـ إلى جمعية داء الدمانسيا، جمعية مرض الزهايمر، واالتحاد 

الوطني لألقارب. عبر هذه الجمعيات المحلية، يمكنك الحصول على 
النصائح والدعم، إضافة إلى تبادل التجارب مع األشخاص ذوي الحاالت 

المشابهة. كما تقوم هذه الجمعيات بتنظيم مخاضرات، حلقات دراسية 
ورحالت.

جمعية داء الدمانسيا، رقم الهاتف:  20 99 658 08
www.demensforbundet.se :الموقع اإللكتروني
جمعية مرض الزهايمر، رقم الهاتف: 18 73 14 046

www.alzheimerforeningen.se :الموقع اإللكتروني
االتحاد الوطني لألقارب، رقم الهاتف:400 40 0474 

www.ahrisverige.se :الموقع اإللكتروني
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