ال تدع مس ًنا يصبح "مختف ًيا عن األنظار"

هل تعرف أحداً سيصبح
مختف ًيا عن األنظار؟

ملزيد من املعلومات حول حملة املس ّنني ال ُع ّزل يف كل مكان (:)RISE
info@rise-cisa.ca

rise-cisa.ca

1-800-648-1111

تهدف حملة ( )RISEملساعدة الكنديني ملعرفة األثر املحتمل
للوحدة والعزلة االجتامعية عىل أفراد األرسة ،واألصدقاء ،والجريان
املس ّنني  -واتخاذ إجراءات حيال ذلك.

املؤسسات املشاركة
coaottawa.ca
613-789-3577
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وتواصل
ُم ّد يد العون
َ
مع أحد املُسنني

عوامل الخطر/
مؤرشات العزلة االجتامعية

العزلة االجتامعية والشعور بالوحدة
هام من املسائل األساسية عىل الصعيد
االجتامعي والصحي وتوفري الحياة الكرمية
لكبار السن.

عوامل شخصية
السن = فوق 80
بال أوالد
انتامء طائفي
وافد مسن جديد
مستويات تعليم منخفضة
وفاة الزوج /ة
ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية
عوامل صحية
أمراض مزمنة  /إعاقة
اكتئاب أو مشاكل عقلية أخرى
فقدان البرص ،السمع
الخرف
إعاقات الشيخوخة
مشاكل الحركة
إدْمان الكحول
الوضع املعييش
انخفاض  /عدم استقرار الدخل
كونه مقدم رعاية
البعد عن األصدقاء أو أفراد العائلة
عدم معرفة الجريان
ضعف املشاركة يف األنشطة االجتامعية،
والتطوعية ،واملجموعات الخارجية
(الكنيسة ،النادي)
العيش وحيداً
تغريات يف ...
الحالة البدنية (كدمات،
فقدان الوزن ،ضعف  /وهن)
الحالة العقلية  /العاطفية (الخوف،
االرتباك)
النظافة الشخصية /املظهر
الشخصية  /الروتني
شكل املنزل
املصاعب
ندرة وسائل املواصالت املجهزة لصعود
الكريس املتحرك ذات األسعار املعقولة
فقدان رخصة القيادة
قلة الوعي  /عدم الوصول للخدمات 		
املجتمعية
التحديات التقنية
املساعدة املحدودة يف األنشطة
الروتينية

يعاين كثري من كبار السن من العزلة وال
يجدون رفيقًا إال الحيوانات األليفة أو
التلفاز.
تتدهور حالتهم العقلية والبدنية مبرور
الوقت ،أحيانًا لدرجة أنهم يختفون عن
األنظار ،وال نشعر بوجودهم إال عندما
يصلون إىل املستشفى.
ولكن ملَ ال نغري هذا الوضع ...والهدف
من هذه األداة هو مساعدتك عىل تحديد
املخاطر  ...واإلجراءات املمكن اتخاذها.

وفقًا لعوامل الخطر  -أو رمبا بعضها
فقط  -فقد يكون كبار السن يف مرحلة
الحاجة للتدخل امللح أو الفوري.

مستوى الخطر
1

2

3
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خطر محتمل
شخص لديه ثالث عوامل خطر أو أكرث
خطر متوسط
شخص لديه خمس عوامل خطر أو أكرث
خطر مرتفع
شخص لديه سبع عوامل خطر أو أكرث
مطلوب تدخل فوري
شخص لديه عرش عوامل خطر أو أكرث

اإلجراءاتاملحتملة

 مكاملات هاتفية دورية للمتابعة التواصل مع عائلة الشخص عمل جدول زيارات مع العائلة واألصدقاء عرض اخذ الشخص يف جولة للتسوق عرض مصاحبته ملواعيد الفحص الطبي وغريها دعوة لتناول القهوة أو الذهاب ملكان آخر (مثالً مكتبة ،كنيسة) عرض املساعدة يف أمور الحاسوب اآليل عرض برامج البحث املجتمعي والتطوعي إيصال وجبات جاهزة  /عرض إعداد وجبات الطعام مع الشخص إعطاء أرقام املساعدة ( 211متوفر بكل املقاطعات ماعدا مانيتوبا ،برنس إدواردأيالند ،ونيوفينالند)
 االتصال بقسم الخدمات االجتامعية املحلية للتقييم و  /أو تقديم املساعدة الفورية. االتصال بقسم الصحة املحيل للتقييم و  /أو تقديم املساعدة الفورية.تنويه :هذه مجرد إرشادات ،إن كنت تشعر أن املسنني يف حالة خطر مرتفعة او بحاجة
لتدخل فوري  -حتى ولو كانوا يتعرضون لواحدة أو إثنني فقط من عوامل الخطر – فريجى
إتخاذ اإلجراءات املناسبة1-800-648-1111 info@rise-cisa.ca .

613-789-3577

coaottawa.ca

اتصل بـ  ،211مصدر للمعلومات عن الخدمات
االجتامعية والصحية الحكومية واألهلية.
تواصل مع مؤسسة مشاركة مع ()RISE

