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  19-عندما یدخل أفراد األسرة المستشفى بسبب مرض كوفید
 

، ستزداد حاالت دخول المستشفى أیضاً. حاالت دخول المستشفى قد تكون صعبة للغایة لیس فقط  19-مع ارتفاع عدد حاالت كوفید
للمرضى، ولكن أیًضا بأفراد األسرة. المقاربون لك قد یعانون من محنة بسبب عدم التأكد من تعافي شخص تحّبھ. وقد یكونوا أیًضا قلقین  

 ض انفسھم.  من خطر اإلصابة بالمر

باإلضافة إلى ذلك، قد ال یُسمح ألفراد العائلة بزیارة أحبائھم في المستشفى بسبب احتمال التعرض لالصابة بالمرض. وھذا یخلق حاالت  
 انفصال صعبة للجمیع. 

 ك�ف�ة التعامل مع عدم المعرفة وازد�اد القلق. 
خاء. ویمكن ذلك أن یشمل التمرین أو التأمل أو الصالة أو  انخرط (شارك) في األنشطة التي تدعم صحتك وتساعدك على االستر •

 التحدث مع األصدقاء واألسرة.  
 حافظ على الروتین  المتعلق بالوجبات وأوقات النوم.   •
تذّكر أن شخص المقرب لك یتلقى الرعایة الالزمة لدعم شفائھ. معظم االشخاص یتعالجون بنجاح وبإمكانھم ان یعودوا إلى  •

 بیوتھم. 
من أنك تعرف كیف تحصل على الوثائق المھمة لشخص المقرب لك. ویمكن أن یشمل ذلك الوثائق الطبیة والقانونیة  تأّكد •

 والمالیة.  
 إذا كان المقرب لك مریضاً جداً، فتحدث معھ عن رغباتھ في الرعایة الطبیة.  •
 إبق على االتصال مع موظفي المستشفى الذین یستطیعون إعطاءك المستجدات.    •
 أنك قد ال تسمع دائما من موظفي المستشفى على الفور. المستشفیات مشغولة جدا خالل ھذا الوقت    اعرف •
ال بأس أن تصر نیابة عن نفسك وعن عائلتك لتحصل على المستجدات. على الرغم من أن المقدمو الخدمة یریدون إبقائك على  •

 تذكیرھم باألمر. اطالع على آخر المستجدات، إال أنھم مشغولون جدا وقد یقدرون 

 ك�ف�ة نب�ق ع� صلة عند ما نكون بع�دين عن بعض. 
 قم بتقییم خطر التعرض للمرض الحالي لكل فرد من أفراد األسرة وقم بتحدید إذا كان ھناك حاجة للعزل الذاتي. •
 تذكروا أن االنفصال الفعلي عن المقربین ضروري للحفاظ على سالمة الجمیع وصحتھم   •
د األسرة بعیدا عن المستشفى یتیح فرص احسن لطاقم التمریض أن یرّكز بشكل أكثر فعالیة على رعایة كما أن بقاء أفرا •

 المرضى.  
 اخلق فرص للتواصل بأمان عبر الرسائل النصیة أو الھاتف أو البرید اإللكتروني أو دردشة الفیدیو.   •
 اطلب من أفراد عائلتك أو أطفالك ان یكتبوا رسائل أو یرسموا صور   •

 ك�ف�ة التواصل مع األطفال 
 اطرھا معھ.  ُخذ بعین االعتبار عمر كل طفل ومستوى نموه عندما تقرر ما ھي المعلومات التي ستش •
 اشرح لألطفال أن معظم الناس سیتحسنون. زّود األطفال بالمعلومات الحالیة عن صحة أفراد عائلتك.  •
ومن المناسب إخبار األطفال أن البالغین ایضاً لدیھم مخاوف (على سبیل المثال، "أتفھم ذلك... ...وأنا قلق بشأن جدك أیضا، لكننا  •

 ل كاھلھم بقلق غیر ضروري.  سنتجاوز ھذا سویة.")، ولكن ال تثق
قم بتشجیع األطفال على إنشاء مشاریع تعزز األفكار اإلیجابیة للشخص المریض. ابحث عن طرق مبتكرة لمشاركة ھذه   •

 المشاریع مع الشخص الذي  في المستشفى. 
حدث باستخدام لغة إذا كان المقرب لك مریضاً جداً، فال تقدم تطمینات خاطئة. إذا حدثت الوفاة، فاشرح لالطفال ما  •

 بسیطة وواضحة. 
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 تذكر أنھ من المرجح أن یقلّد األطفال ردود الفعل العاطفیة لدى مقدمي الرعایة البالغین.  •

 
   المرجع:  

 مركز دراسة اإلجهاد الناجم عن الصدمة
 قسم الطب النف�ي 

 الجامعة الخدمات العسك��ة  
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