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ما معنى الخرف؟ ما هي أشكال الخرف املوجودة؟1

 

مصاب. 25.000مصاب بالخرف, يف والية سارالند حوايل مليون شخص  1,5يعيش حاليا يف أملانيا اإلتحادية أكرث من   

إىل الضعف ما مل يحدث تطور مفاجئ يف طرق  2040وفقا للتوقعات الحديثة, من املنتظر أن يتضاعف عدد املصابني بحلول 

 العالج.

ري قابل للعالج.الخرف هو واحد من االضطرابات النفسية األكرث شيوعا مع التقدم يف العمر. و يف العادة مرض الخرف غ  

 مع مرض الخرف يفقد الشخص املصاب قدراته العقلية بشكل تدريجي و يجد صعوبة يف تدبري املسائل اليومية.

إضطراب يف الذاكرة و  ,: صعوبة يف التفكري ستمرت ألكرث من ستة أشهر األعراض التاليةايتم الحديث عن الخرف يف حالة 

 التوجه.

يف أداء الذاكرة طويلة و قصرية األمد يالحظ لدى مرىض الخرف عىل األقل إضطراب إضايف يف:باإلضافة إىل إستمرار الخلل   

تدهور يف القدرة عىل التفكري و إتخاد القرارات

إضطراب يف النطق و يف فهم الكالم

إضطراب يف اإلدراك

إضطراب يف تسلسل العمل و يف إستعامل األشياء املختلفة

رتباك املؤقتة ( مثال بسبب نقص السوائل, نقص أو زيادة نسبة السكر يف الدم, الحمى, يف حالة ظهور فرتات من اإل

تأثريات جانبية لألدوية, اإلنقطاع عن رشب الكحول أو عن تناول الحبوب املنومة أو بسبب صدمة ما) فإن األمر ال 

يتعلق بالخرف و إمنا بالهذيان ( حالة اإلرتباك املزمن)

ابني به و كذلك لعائالت املصابني به.الخرف هو إرهاق للمص

%). إظافة إىل 60( مرض الزهاميرأكرث مظاهر الخرف شيوعا و التي تؤدي إىل فقدان الخاليا العصبية يف الدماغ هو 

٪) وغريها الكثري، لكن بشكل نادر.10٪)، واألشكال املختلطة (20( الخرف الوعايئهناك أيضا ذلك 

ال ثانوية من الخرف، حيث ميكن وجود أمراض أخرى أو أسباب أخرى ميكن عالجها جزئيا.باإلضافة لذلك هناك أيضا أشك
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تشخيص و معالجة الخرف؟2

يعترب التشخيص املبكر للخرف جد مهم من أجل:

التعرف عىل األمراض املمكن عالجها يف الوقت املناسب

و إستخدام الوسائل املتاحة. بالنسبة لألمراض الغري ممكن عالجها ميكن تبطيء عملية إنتشار املرض

ازية الالزمة.اإلحتياطات اإلحرت  ذلتغريات الحياتية الطارئة و إتخاالتعاطي مع ا

 عيادة أوطبيب أعصاب، طبيب نفساين إىل الطبيب املختص ( طبيب العائلة من خالل عادة ما مير التشخيص الطريق إىل

.متخصصة)

مع املصابني  يتحدث الطبيب  .األخرى لتدهور األداء العقيل سباباأل األمراض أو  ةيف البداي الطبيب التشخيص، يقيص خالل 

يقرتح و ، إختبار القدرة الذهنية البسيط، وإختبار رسم الساعة)(عىل سبيل املثال االختبارات املناسبةأقاربهم، يقوم بإجراء و 

.مزيدا من الفحوصات

الج إعتامدا عىل تدابري تهدف تحسني مستوى عيش املصاب و كذلك مساعدة يف حالة تأكدت اإلصابة بالخرف يتم البدأ يف الع

أقارب املصابني.

نتشار الخرف.ال  ءتقوم األدوية املضادة للخرف بدور مبط

االكتئاب, املخاوف, الخمول, العدوان و مشاكل النوم) ميكن للطبيب إقرتاح عند بروز اآلثار الجانبية املصاحبة للخرف (مثل 

ر عىل األداء العصبي و مراقبة مدا تقبل املصاب لها. املعيار املتبع هو مدى تخفيف األدوية لآلثار املرتبطة و املصاحبة أدوية تأث

للخرف.

كيفية التعامل مع مرىض الخرف؟3

ترصف يواجه الكثري من أقارب املصابني بالخرف صعوبات و مشاكل كثرية عند التعامل مع أقربائهم املرىض بسبب تغري طريقة 

الشخص املصاب.

إضطرابات يف القدرة الذهنية تؤثر بشكل ملحوظ عىل الذاكرة قصرية األمد,  من يف املراحل األوىل للمرض يعاين املصاب بالخرف

حيث ينىس املصاب أشياء عاشها أو حدثت له مؤخرا. و مع ازدياد التدهور يف القدرة العقلية يتكرر النسيان بشكل ملحوظ و 

املصابني مبرض الزهامير تتدهور لديهم الذاكرة بعيدة األمد و لذلك يتحدثون بشكل أكرث عن املايض.بشكل أرسع. 

يعيش املصابون بالخرف يف عامل خاص بهم, غالبا يف ماضيهم الخاص. لذلك من الرضوري  مع ازدياد التدهور يف القدرة العقلية

معرفة األقارب باألحداث املهمة يف حياة الشخص املصاب تساعد عىل عىل أقارب املصابني أن يتقبلوهم كام هم بحالتهم تلك. 

 التعامل و التواصل معه بشكل أفضل.

 ليستطيع األقارب مساعدة املصاب بالخرف و التعامل معه بطريقة إيجابية يجب اإلنتباه لبعض النقاط املهمة:

ن.املصابني بالخرف يحتاجون للعالقات االجتامعية و عدم البقاء منفردي

تقبل األقارب ملا يرويه املصاب بالخرف كحقيقة و إن كانت مجانبة للصواب.

عدم مواجهة املصاب بالخرف بالحقيقة.
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املصاب بالخرف يتفاعل بشكل أكرث مع طريقة و كيفية الحديث أكرث من محتوى الحديث نفسه.

التقليل من املناقشات, بغض النظر عمن يقول الحقيقة.

إلتهامات املوجهة من طرف املصاب بالخرف ألنها غري مقصودة يف الغالب.من األفضل تجاوز ا

تنظيم اليوم. الحياة اليومية املنظمة مثل تناول الطعام يف أوقات محددة و الذهاب لدورة املياه قبل أو بعد األكل 

تعطي للمصاب بالخرف إحساسا باألمان.

ه القيام بها.تشجيع املصاب بالخرف عىل القيام بأنشطة يف إستطاعت

مدح ما يقوم به املصاب بالخرف بغض النظر عن النتيجة.

.التأكد من رشب املصاب بالخرف ملا يكفي من السوائل و تناول األطعمة املناسبة

الكثري من أقارب املصابني بالخرف ممن يعيشون مجتمعني يشكون من عدم القدرة عىل التحرك منفردين و من رضورة التواجد 

عىل مدار الساعة. هذا الوضع يشكل عبئا ثقيال عىل األقارب املرافقني ملرىض الخرف, لذلك من الرضوري تخفيف العبئ املستمر 

عنهم و تقبلهم للمساعدة حتى يتمكنوا من إراحة أنفسهم و البقاء بصحة جيدة.

رة من أجل مساعدتهم و تخفيف وفمن الرضوري عىل األقارب الذين يرعون مصابيهم بالخرف أن يستعلموا عن اإلمكانات املت

عليهم و كذلك الجوانب املادية للمساعدة.  ءالعب

من أجل الحصول عىل معلومات أكرث حول موضوع مرض الخرف و عن طرق التعامل مع مرىض الخرف, ينصح باملشاركة يف 

إحدى الدورات التدريبية املقدمة باملجان.

رىض الخرف ميكن التقليل منها عند اتباع النصائح التالية:املشاكل املتكررة التي تواجه التواصل مع م

التقرب بشكل لطيف و متدرج من مرىض الخرف.

عىل املريض أن يرى و يشعر بأن مخاطبه مرتاح و غري متوتر.

تسمية و رشح ما يتم القيام به بشكل واضح و مبارش.

مية من الكالم.غالبا دورا أكرث أه تلعبالحركات و تعابري الوجه و لغة الجسد 

توظيف اإلتصال الجسدي بشكل حذر و محرتم.

عند التحدث مع مرىض الخرف يجب النظر املبارش يف العينني و يفضل إتخاد وضع يكون فيه الوجهان يف مستوى واحد.

التحدث ببطء و بوضوح.

إستعامل الجمل القصرية و البسيطة, و تجنب " لو / أو"

ستعملة من طرف املريض نفسه.إستعامل و تكرار الكلامت امل

عدم تصحيح ما يقوله إال للرضورة. أقوال املريض قدر اإلستطاعة و عدم اإلعرتاض عىل

تجنب الضجيج و املؤثرات الكثرية.

إستعامل األقوال و املواقف املشجعة.

الية سارالند يف القرب من أماكن مزيد من املعلومات املستفيظة ميكن الحصول عليها يف إطار الدورات التدريبة املعروضة يف و 

يسعدهم تقديم املشورة و املساعدة إليجاد دورة تدريبية مناسبة.كذلك مراكز اإلستشارة  ومراكز املساعدة و الرعاية اإلقامة. 
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تخفيف العبء و مساعدة أقارب مرىض الخرف4

ملاذا يعترب تخفيف العبء جد مهم؟

بة ومرهقة عند رعايتهم للمصابني بالخرف و املتغرية حالتهم النفسية.يواجه أقارب املصابني بالخرف مهمة جد صع

ال يتعرض أقارب املصابني بالخرف فقط لنفس الضغوطات و الصعوبات التي تواجه أقارب املصابني بأمراض جسدية مزمنة, و 

الرعاية املنزلية, مثل  إمنا ينضاف لذلك مشاكل متعبة خاصة ناتجة عن ترصفات و سلوكات يصعب التعامل معها يف إطار

 إضطراب يف التوجه, إضطراب يف نظام تقسيم الليل و النهار, النسيان, التوتر, العدوانية و تغري طبيعة الشخص املصاب.

الرعاية و اإلهتامم باألقارب املصابني بالخرف يشكل بالنسبة لكثري من أفراد العائلة جهدا و ضغطا كبريا بسبب رضورة التواجد 

مام قد تنتج عنه أمراض عضوية و نفسية. املستمر

يكون اإلهتامم و الرعاية املنزلية مبرىض الخرف من طرف أقاربهم ذو جدوى و نتيجة إيجابية فقط لو كان يف إستطاعة من يرعى 

بالخرف  أن يهتم بنفسه و يضل يف صحة جيدة. من األشياء املهمة بجانب الرعاية الجيدة للمرىض هي إستعداد أقارب املصابني

لقبول املساعدة من أجل تخفيف العبء عنهم.

املساعدات املهمة من أجل تخفيف العبء تتمثل يف تلقي النصائح اإلحرتافية يف مجال الرعاية, دورات تدريبية, اإللتقاء مع 

املؤقتة و الرعاية النهارية.  اآلخرين يف إطار املجموعات لتبادل الخربات, معرفة عروض الرعاية املنزلية, اإلطالع عىل عروض الرعاية

يف والية سارالند توجد مجموعة من العروض الخاصة من أجل تخفيف العبء عن أقارب املصابني بالخرف.

تقديم اإلستشارة ألقارب املصابني بالخرف

مراكز  ارلوي من خالليحق طلب إستشارة مجانية غري ملزمة  يف مجال الرعاية يف إطار التأمني عىل العجز يف مقاطعة س 2009منذ 

املساعدة و الرعاية  و كذلك جمعية الخرف لسارلوي التي تقدم يف إطار تفوييض إستشارة متخصصة فيام يخص مرض الخرف.

مستشاري الخرف املتخصصون يقدمون ألقارب املرىض و للمصابني بالخرف الخدمات التالية:

خرف.إستشارة متكاملة فيام يخص اإلهتامم و رعاية مرىض ال

تقديم معلومات للصورة املرضية و طرق املعالجة املحتملة ألمراض الخرف.

معلومات حول كيفية التعامل مع مرىض الخرف.

تقديم إستشارة حول إمكانية الحصول عىل مساعدة مادية و التخفيف من العبء.

تقديم إستشارة و معاونة فيام يخص ملئ الطلبات.

قارب املصابني بالخرف لدى البحث و إختيار و الولوج ملصالح الرعاية و اإلهتامم املناسبة تقديم اإلستشارة و املعونة لأل 

للمرىض.

تخطيط و تنظيم العناية املناسبة.

املساعدة حسب التدابري الشخصية املتخدة.

تقديم اإلستشارة فيام يخص إجراءات مالمئة السكن
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أو من خالل زيارة منزلية. عن طريق الهاتفميكن الحصول عىل اإلستشارة بشكل شخيص مبارش أو 

.يف صفحة العناوين تجدون معلومات اإلتصال الخاصة ب مراكز املساعدة و الرعاية يف املقاطعات

إقامتكم مثل املنضامت  باإلضافة لذلك ميكن الحصول عىل إستشارة متخصصة يف مجال مرض الخرف يف أماكن قريبة من مكان

  عن العجز الخاصة باملصاب و كذلك مكاتب الرعاية التي تثقون فيها., مكاتب التأمنيالخريية

 دروس الرعاية ألقارب املصابني بالخرف

أقارب املصابني أو األشخاص الذين يقدمون خدمة الرعاية بشكل تطوعي ميكنهم اإلستفادة باملجان من دورات تدريبية حيث 

لك فرصة تبادل الخربات. ميكن اإلستفادة كذلك من حصص تدريبية ميكن الحصول عىل معلومات و نصائح و طرق عملية وكذ 

منزلية بشكل منفرد. أقارب املصابني بالخرف  ميكنهم الحصول عىل دورات تدريبية قريبة من مكان إقامتهم يف مقاطعة 

 سارلوي.

 مجموعات لقاء أقارب املصابني لتبادل الخربات

دم لكم:مجموعات لقاء أقارب املصابني مبرض الخرف تق  

إطار موثوق فيه لتبادل الخربات بني أقارب املصابني بنفس املرض.

الصورة املرضية للخرف. معلومات حول

نصائح عملية يف كيفية التعامل مع األقارب املصابني من أجل تسهيل عملية الرعاية.

مرافقة متخصصة يف إطار زيارة وحيدة  لغاية املشاركة املتكررة.

رعاية و تدابري تخفيف العبء.، نية الحصول عىل إستشاراتمعلومات حول إمكا

. تلتقي املجموعات يف مقاطعة  سارلوي يف أماكن مختلفة و يف فرتات متباعدة بانتظام

ميكن إصطحاب األقارب املصابني بالخرف لبعض الجمعيات التي تقدم خدمة رعاية املصاب خالل.  املشاركة مجانية

.مدة اللقاء

)مدعومة خدمات(الجامعية  و الرعاية ملنزليةا الرعاية

يتعلق األمر هنا بعروض رعاية يقوم خاللها أشخاص متدربون برعاية مرىض الخرف خالل ساعات محددة يف إطار مجموعات 

أو داخل املنزل حيث يتم تخفيف العبء عن أقارب املصابني بالخرف و كذلك تقديم املساعدة و ) مثال مقهى  الخرف(

. حالنصائ

الجهات التي تقدم مثل هذه الخدمات تكون يف الغالب مثل الجمعيات الخريية، مكاتب الرعاية و األشخاص املرصح لهم للقيام 

.بذلك

الرعاية مكاتب

ية عىل يف أملانيا تكون األسبقية للرعاية املنزل. الرعاية املنزلية متكن املصابني بالخرف من نيل الرعاية يف محيطهم العائيل املألوف

أقارب مرىض الخرف املهتمني مبرضاهم ميكن لهم اإلستعانة مبكاتب أو جمعيات رعاية متخصصة . العناية داخل  املؤسسات

.مرخص لها يف مقابل مادي من أجل تخفيف العبء عنهم
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النهارية الرعاية

. الهتامم و املراقبةيستفيد يف املقام األول من الرعاية النهارية األشخاص املحتاجني لقدر أكرب  من ا

باإلضافة لرعاية األقارب داخل املنزل فإن الزيارة املنزلية يف إطار الرعاية النهارية ميكن من خاللها تأخري أو تجنب وقوع حوادث 

.للمصاب

ية يف إطار الرعاية النهارية و تحت مراقبة أشخاص متخصصني يتم القيام بأنشطة جامعية بسيطة مثل الطبخ أو أعامل يدو

حرفية أو الغناء  أو الرسم أو متارين حركية، حيث يعطى للمريض بالخرف فرصة التعبري عن نفسه و القيام بأنشطة تعيد له 

. إحساسه بقدرته عىل املشاركة العملية يف الحياة عوض الجلوس يف املنزل مام ينعكس إيجابا عىل نفسية املريض و تطور مرضه

.  األدوية تساعد عىل التقليل من عوارض مرض الخرف مثل التوتر و العدوانية و الكآبةهذه األنشطة  التي ال تعتمد عىل

كثريا ما يعرب . البقاء يف مؤسسة خارجية و لو خالل النهار ميف أغلب األحيان يصعب عىل أقارب املصابني تخيل قدرة مرضاه

رغم ذلك يجب عىل أقارب . يف العودة للمنزل ماملصابون عن خوفهم من إمكانية إبعادهم و طردهم أو يرصحون برغبته

لوا  يف صحة جيدة متكنهم من العناية ضساعدة املخففة عنهم بعض العبء لياملصابني  التفكري بشكل عميل و القبول بامل

.بأقاربهم

طه الجديد حتى تتمكن مراكز العناية النهارية من القيام بدورها كامال و حتى ال يشعر املصاب بالخرف بالغربة يف محي

من األفضل تحديد يوم تجريبي أو بضع ساعات ملالحظة رد فعل . يستحسن أن يكون محيطه املنزيل محايدا قدر اإلمكان

.املصاب

بعض املراكز . مواعيد عمل مراكز العناية النهارية تكون غالبا من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة والنصف عرصا

. كذلك يومي السبت و األحد الرعايةطول و تقدم تفتح أبوابها ملدة أ 

:تشمل  أن يجب النهارية العناية مراكز خدمات

نقل املصاب للمركز و إعادته للمنزل 

تقديم الطعام 

العناية األولية  و التمريض 

التمريض و النقاهة 

العناية النفسية و األنشطة اليومية  

املرىضعدد كاف من املعاونني لرعاية  

الرعاية يف إطار مجموعات صغرية  

عدد كاف من املتخصصني يف التعامل مع املصابني بالخرف 

معرفة املساعدين بقصة حياة املريض و الرتكيز عىل األداء االيجايب للمريض 

جنب مع األقارب  العمل جنبا إىل 

تقديم النصائح لألقرباء  كذلك يف شكل زيارة منزلية 

املؤقتة ةالعناي

غري كافية، هنا يأيت دور الرعاية املؤقتة يف  أو أن تكون أنواع الرعاية األخرىيف بعض األحيان ال تتوفر رشوط الرعاية املنزلية 

.أو خالل فرتات متأزمة. مؤسسات خاصة مثال كمرحلة وسيطة بني إقامة عالجية يف مستشفى و العودة للمنزل

.راكز متعاقدة مع رشكات التأمني ضد العجز و مؤهلة للتعامل مع مرىض الخرفاإلقامة املؤقتة تكون فقط يف م

من الرضوري قيام أقارب املرىض بزيارة تفقدية ملركز الرعاية املؤقتة و السؤال عن طرق الرعاية املتبعة و األنشطة  املعروضة، و 

. رىض الشخصية بعني االعتباركذلك السؤال عن مدى أهلية املساعدين يف املركز و هل تؤخذ إحتياجات امل
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الرعاية اإلستشفائية5

املسنني رعاية دور  

ما إذا كانت  الحالة الصحية للمريض أو ألقرباء املريض التسمح برعاية منزلية للمصاب بالخرف فإن االنتقال لدور  حالة يف

.رعاية املسنني يعترب حال مفضال

د إنتقاله لدور رعاية املسنني بسبب إحساسهم بتأنيب  الضمري  كام لو كانوا قد تخلوا غالبا ما يشعر أقرباء املريض باإلنزعاج  عن

.و هو إحساس غري مربر. عن قريبهم

من أجل التأكد من مدى أهلية دور رعاية املسنني للمصابني بالخرف ينصح بزيارة املركز من طرف أقرباء املريض قبل ذلك 

.وفر أماكن و تدريب مستمر للمساعدين يف مجال مرض الخرف للتطبيق العميلللتأكد من وجود  خطة رعاية، أنشطة، ت

 املستشفى يف الخرف مرىض رعاية

.املستشفيات العمومية تستقبل يف العادة املرىض أصحاب الحاالت املرضية العضوية الحادة املحتاجني للعناية الرسيرية

يف أحيان كثرية تستقبل املستشفيات العمومية مرىض الخرف بسبب مرض عضوي أو  إصابات جسدية دون معرفة 

بالخرف أو بوضعية العائلة و هو ما يتسبب للمريض و لعائلة املريض يف حدوث  املتعلقةو اإلعاقة أ مسبقة بالحالة املرضية 

ل ذلك ينصح بجعل اإلقامة الرسيرية يف املستشفى العمومي قصرية من أج. أزمات قد تتطور لحالة من الهذيان لدى املصاب

.عىل قدر اإلمكان

و الترصفات الناتجة عن مرض الخرف تجعل من العالج يف املستشفى العمومي مامرسة جد صعبة بالنسبة للطاقم  اإلعاقات

بالعادات الخاصة مثل األكل  املفضل،  لذلك من الرضوري عىل أقارب مريض الخرف إخبار طاقم املستشفى. الطبي و التمرييض

.ناولة و عادات النومتاألدوية امل

.يف كثري من املستشفيات ميكن الحصول عىل  مكان للمرافق

يف السنوات األخرية ، كذلك يف مقاطعة سارلوي، تضاعف عدد املشاريع و الربامج املهتمة بتحسني وضعية إقامة مرىض الخرف يف 

.املستشفيات

النفسية املصحة/النفسية املسنني مستشفى

يف املصحات الخاصة بالرعاية النفسية للمسنني يتم كذلك قبول مرىض الخرف ملدة قصرية و عرضهم عىل التشخيص أو يف حالة 

.وجود صور مرضية أخرى بجانب الخرف و التي تستدعي عناية طبية مكثفة

ية للمسنني يتم كذلك االهتامم بعالج االضطرابات السلوكية مثل يف املصحات النفسية املتوفرة عىل جناح للرعاية النفس

سبب آخر لقبول املريض بالخرف هو حالة تشكيله لخطر عىل نفسه أو  عىل غريه و استعصاء املعالجة عىل الطبيب . العدوانية

.العام  أو  يف العيادة الشخصية للطبيب النفيس

الخدمات املادية للتأمني عىل العجز6

ت املقدمة من طرف التأمني عىل العجز حسب الكتاب الحادي عرش من القانون االجتامعي يستفيد منها األشخاص  الخدما

.املصنفني يف مرحلة عجز معينة و يف حالة إحتياج للرعاية األساسية من رعاية بدنية و غداء و تنقل

، حيث يقوم الصندوق االجتامعي بدراسة امللف و الخدمات تطلب مبارشة من مؤسسة التأمني عىل العجز املسؤولة عن الحالة

.تقييم درجة االحتياج
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:يعتمد عىل املدة املطلوبة للقيام بتدابري الرعاية الرضورية الثالث التصنيف يف إحدى درجات االحتياج

دقيقة رعاية أساسية 45دقيقة،  منها عىل األقل  90عىل األقل  1يف مستوى الرعاية  

ساعات،  منها عىل األقل ساعتان رعاية أساسية 3عىل األقل  2ية يف مستوى الرعا 

ساعات رعاية أساسية 4 ساعات،  منها عىل األقل 5 عىل األقل 3يف مستوى الرعاية  

يف حالة عدم تصنيف املريض بالخرف من طرف الصندوق االجتامعي يف إحدى املستويات املعرتف بها ميكن للمريض رغم ذلك 

 0بات إحتياجه للرعاية، اإلستفادة من خدمات املستوى ،يف حالة إث

2و  1باإلضافة لذلك يحصل األشخاص ذوي هذه اإلحتياجات عىل خدمات عالية يف مجال الرعاية املنزلية يف مستوى الرعاية 

املنزلية الرعاية خدمات

انون االجتامعي  يعد رشطا للحصول عىل أ من الكتاب السادس من الق 45االعرتاف بالرضورة العامة للرعاية حسب الفصل 

2015الخدمات التالية حسب أخر تقرير لسنة 

املالية العجز معونة

:الرعاية املنزلية من طرف األقارب أو أشخاص آخرين

يورو 0123مستوى الرعاية 

يورو 1316مستوى الرعاية 

يورو 2545مستوى الرعاية 

يورو 3728مستوى الرعاية 

للرعاية املادية الخدمات 

):املصاريف تتم تغطيتها مبارشة من صناديق التأمني عن العجز(الرعاية املنزلية عن طريق مركز رعاية معرتف و مرصح به 

   يورو 231             0مستوى الرعاية 

       يورو 689      1مستوى الرعاية 

يورو 1298 2مستوى الرعاية 

يورو) 1995يورو  ( الحاالت الحادة لغاية  1612 3مستوى الرعاية 

املركبة الخدمات

حالة ما إذا كانت إستفادة  مريض  الخرف من املساعدات املادية فقط إستفادة جزئية، يستطيع الحصول عىل الباقي يف  يف

.شكل مقابل مايل

 الرعاية إطار يف املساعدة الوسائل

عىل وسائل و أدوات رعاية مساعدة تسهل لهم حياتهم اليومية و تخفف من يحق لألشخاص املحتاجني للرعاية الحصول 

.معاناتهم و تعطيم قدرة أكرب عىل الحركة املستقلة عن اآلخرين مثل آلة ولوج حوض الحامم أو كريس دورة املياه

يورو   40شهريا لغاية الوسائل  املساعدة املوجهة لالستهالك  مثل حفاظات الكبار، ميكن لصندوق رعاية العجز املساهمة

. كتعويض
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املنزيل  للمحيط املحسنة التدابري

من أجل تسهيل عملية الرعاية أو منح حرية حركة أكرب للمصاب ميكن ملريض الخرف الحصول من صندوق رعاية العجز عىل 

املريض الرعوية ميكن طلب  يف حالة تغريت حالة. يورو مثال لبناء دوش  يف الطابق األريض  4000منحة مالية قد تصل لغاية 

.قبل القيام بأي تغيريات يجب إنتظار موافقة صندوق رعاية العجز. منحة أخرى من جديد

الرعاية إعاقة

يف حالة تعذر عىل الشخص املراعي، بسبب مرض أو عطلة، املجيء لرعاية املريض بالخرف، يتحمل صندوق رعاية العجز 

أسابيع يستمر صندوق رعاية العجز يف دفع نصف املخصصات  4لغاية . يع كل سنةأساب 6مصاريف البديل املراعي لغاية 

.املحصل عليها

.أشهر من الرعاية يف املحيط املنزيل للمصاب 6من رشوط دفع صندوق رعاية العجز ملصاريف إعاقة الرعاية هو أن متر فرتة 

يف حالة . د محرتف أن يتوىل تعويض املراعي الغائبميكن لكل شخص من أقارب املريض أو جريانه أو أي شخص آخر أو مساع

توىل شخص من أقارب املريض البعاد أو جريانه البعاد أو أي شخص آخر أو مساعد محرتف بعيد مهمة الرعاية مدة غياب 

 شخص يف حالة توىل. أسابيع كل سنة 6يورو ملدة أقصاها  1612املراعي األصيل يقوم صندوق رعاية العجز بدفع مبلغ أقصاه 

من قيمة  1.5قريب من عائلة املريض مهمة الرعاية مدة غياب املراعي األصيل يقوم صندوق رعاية العجز بدفع ما يعادل 

. املخصصات املحصل عليها

يف حالة تحمل شخص قريب من عائلة املريض مهمة الرعاية مدة غياب املراعي األصيل و نتجت عن ذلك مصاريف جانبية 

ل مصاريف السفر أو إنقطاع مؤقت لألجرة، ميكن لصندوق رعاية العجز تحمل املصاريف لحد أقصاه املبلغ إضافية معقولة مث

عىل أقىص تقدير من املبلغ  %50كام ميكن اإلستفادة من . الرعاية التعويضيةساعات ميكن اإلستفادة كذلك  من . املذكور سابقا

.املتبقي عىل شكل رعاية مؤقتة

الليلية و النهارية الرعاية

:الرعاية النهارية و الليلية نصف الرسيرية املساعدة أو املكملة للرعاية املنزلية داخل املركز 

يورو 231 0 مستوى الرعاية

يورو 1689مستوى الرعاية 

يورو 21298مستوى الرعاية 

يورو 31612مستوى الرعاية 

.رف بني املنزل و مركز الرعاية النهارية و الليليةالرعاية نصف الرسيرية تقدم كذلك خدمة نقل مرىض الخ 

.صندوق رعاية العجز يتحمل املصاريف املرتبطة بالرعاية، الرعاية االجتامعية  و مصاريف التمريض

أنظر النقطة " (  التكميليةخدمات الرعاية " مصاريف األكل و السكن  بالنسبة ملرىض الخرف ميكن إرجاعها يف إطار ما يسمى  

6(

.املطالبة بخدمات الرعاية النهارية و الليلية ميكن إرشاكها مع معونة العجز املالية أو خدمات الرعاية املادية

معونة العجز املالية أو  املادية يتم الحصول عليها كاملة مادامت مخصصات الرعاية النهارية و الليلية مل تتعدى الحد األقىص 

%200خدمات املركبة لغاية بذلك ميكن أن تصل قيمة ال. للمخصصات
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يف حال تعذرت الرعاية املنزلية بشكل عارض، ميكن اإلستفادة من الرعاية املؤقتة يف مركز مخصص لذلك بدوام كامل ملدة أربعة 

.بعد اإلقامة يف مستشفى عام للعالج أو بسبب فرتة أزمات يةأسابيع خالل كل سنة، مثال كفرتة إنتقال

".إعاقة الرعاية"ديد املدة لثامنية أسابيع  يف حالة عدم اإلستفادة الكلية من خدمات ميكن مت

 1612يتحمل صندوق رعاية العجز املصاريف املرتبطة بالرعاية و الرعاية االجتامعية و  العالج الطبي املرتبط بالرعاية لغاية 

.  التكميليةإحتامل تغطيتها عن طريق خدمات الرعاية  مصاريف األكل و السكن يتحملها الشخص نفسه، و لكن هناك. يورو

.من مخصصات الرعاية %50يف إطار الرعاية املؤقتة و لغاية أربعة أسابيع يتم االستمرار يف رصف 

الرعاية ميدان يف اإلصالح: إضايف ملحق

ملقدمة لألشخاص املحتاجني للرعاية و املطبق بداية هذه السنة يف تحسني الخدمات ا 1القانون التدعيمي للرعاية ساهم تنفيذ 

. أقاربهم

تعويض نظام مستويات الرعاية  الثالث بواحد آخر ذو خمس  2 القانون التدعيمي للرعايةمن املنتظر من  2017بداية من 

.مستويات و كذلك إحداث نظام جديد لتقييم درجة االحتياج و الرعاية

يف . آخر ذو خمس مستويات يهدف إىل األخد بعني االعتبار كل حالة عىل حدةتعويض نظام مستويات الرعاية  الثالث بواحد 

العامل املهم يف تحديد درجة . حالة ثبوت إحتياج الشخص للرعاية فلن يتم التمييز بني اإلعاقة  الجسدية و العقلية و النفسية

.الرعاية املطلوبة هو مدى قدرة الشخص عىل القيام بأموره  بشكل فردي

 2017  2اج للرعاية إعتامدا عىل مستوى الرعاية طبقا للقانون التدعيمي للرعاية االحتي

ور النهاريضالح املساعدة الليلية الدعم النفيس 

االجتامعي 

الرعاية األساسية 

حسب الكتاب السادس

الرعاية  مستوى

ال ال يف اليوم 1لغاية مرة  دقيقة 2760 1 الرعاية  مستوى

ال مرة 1  0 يف اليوم 1غاية مرة ل دقيقة 30127  2مستوى الرعاية  

ساعات 6أقل من  ال مرة يف اليوم 212 دقيقة 858  مع  2مستوى الرعاية 

إعاقة يف التدبري اليومي

ساعات 6أقل من  مرات 2  0 مرة يف اليوم 26 دقيقة 131278  3مستوى الرعاية 

ساعة  12  6 مرات 2  0 ية مرات يوميا لغا 6

 مستمر

دقيقة 874 مع  3مستوى الرعاية 

إعاقة يف التدبري اليومي

ساعة 12  6 مرات 3  2 مرة يف اليوم 26 دقيقة 184300  4مستوى الرعاية 

عىل مدار الساعة مرات 6  1  12لغاية أكرث من  7

 مرة يف اليوم

دقيقة 128250 مع  4 مستوى الرعاية

إعاقة يف التدبري اليومي

مدار الساعةعىل  مرات 3عىل األقل  مرة يف  12أكرث من 

 اليوم

دقيقة 245279 مع  5 مستوى الرعاية

إعاقة يف التدبري اليومي

املؤقتة الرعاية
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األشخاص املراعون يف منازلهم و الثابت إحتياجهم لرعاية مركزة عامة مثال بسبب إضطراب يف القدرات الناتج عن الخرف، 

. يورو   208يورو أو  104الكتاب السادس من القانون االجتامعي معونات إضافية  بقيمة يتلقون حسب 

.درجة االحتياج للرعاية تحدد إعتامدا عىل تقرير الخربة الطبي للتأمني الصحي

.خدمات الرعاية هي خدمات مادية يتم تقدميها من طرف جهات أو أشخاص مرخص لهم بذلك طبقا للقانون الواليئ

كام ميكن التعويض . ضمن هذه الخدمات عىل سبيل املثال الرعاية املنزلية لبضع ساعات أو يف إطار مجموعات خارجية يدخل

املخصصات الغري . عن مصاريف األكل و السكن خالل الرعاية النهارية و الرعاية املؤقتة عن طريق معونة الرعاية املالية

30.06نة املقبلة و االستفادة منها لكن قبل مستعملة خالل السنة الواحدة ميكن نقلها للس

توجد خدمات أخرى إضافية للتخفيف عن املصابني و أقاربهم مثل تقديم خدمات داخل املنزل أو املرافقة  2015بداية من 

من قيمة   %40يف حالة إستهالك جميع املخصصات للرعاية ميكن الحصول عىل مخصصات إضافية قد تصل لغاية . اليومية

.دمات املادية و ذلك يف إطار خدمات الرعاية و تخفيف العبءالخ

لذوي االحتياجات لألشخاص املراعني االجتامعي للضامن املقدمة الخدمات

باإلضافة إىل ذلك . اخل املنزل، و يف بعض الحاالت تأمني التقاعدداالحتياجات  املراعني لذوي التأمني ضد العجز يدفع لألشخاص

.اعني  ألفراد العائلة يف جميع األنشطة  و الطرق املرتبطة بالرعاية يكونون مأمنني ضد الحوادثفإن األقارب املر 

العائلية الرعاية و مدة الرعاية مدة

أصبح من حق األقارب املراعني لذويهم من   2015من خالل التغيريات يف قانون مدة الرعاية و املطبقة بداية من فاتح يناير 

عىل لغاية عرشة أيام تفرغ يف وجود حالة حادة تتطلب رعاية مركزة و كذلك الحصول عىل تعويض عن الحصول من مشغلهم 

. الراتب

شهرا يف حالة االستمرار   24ن التفرغ للرعاية املنزلية لغايةو ميك. كام ميكن التوقف الكيل أو الجزيئ عن العمل لغاية ستة أشهر

يف كلتا الحالتني  ميكن الحصول عىل قرض بدون فوائد لتعويض الراتب . أسبوعياساعة    15يف العمل بشكل جزيئ ال يقل  عن

.املفقود

و كذلك املحددة من طرف القانون االجتامعي ميكن  ملقدمة من طرف التأمني عىل العجزبجانب الخدمات و االمتيازات ا

ات إجتامعية أخرى  مثل التأمني لألشخاص املرىض بالخرف و تحت رشوط محددة اإلستفادة من خدمات و عروض مؤسس

. املرجو طلب االستشارة يف هذا املوضوع. الصحي،  النقاهة و املعونة االجتامعية

الرعاية القانونية7

  

األشخاص املصابني بالخرف يفقدون بشكل تدريجي قدراتهم العقلية حتى الوصول ملرحلة عدم الوعي باملجريات، 

. يعون اتخاذ القرارات عوض أقربائهم املرىضوهنا من الرضوري وجود أقارب يستط  

 

:مثال. هناك العديد من اإلمكانيات للرعاية القانونية  

الوكالة العامة/ الوكالة القبلية  

 حق الحامية املستقبيل

 حق الترصف الطبي

 حق الترصف القانوين

قاطعات، محاكم الرعاية و كذلك استشارة مجانية و املساعدة ميكن الحصول عليها لدى مصالح الرعاية املحلية للم

.جمعيات الرعاية يف املقاطعات املختلفة  

 

تكميلية رعاية خدمات
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مخاطبكم8

 مراكز خارج اإلقليم

 

املتخصصة يف مرض الخرف لوالية سارالندالوكالة   

Ludwigstr. 5 

66740 Saarlouis 

Tel.: 06831 – 48818-14 

  

 

 مجلس اإلندماج لوالية سارالند

Saarländischer Integrationsrat (SIR) 

Altenkesseler Str. 17/C1 

66115 Saarbrücken 

info@integrationsrat-saarland.de 

 

 

 مقاطعة سارلوي

 

يف مقاطعة سارلوي الوكالة املتخصصة يف مرض الخرف  

Demenz-Verein Saarlouis e.V. 

Ludwigstr. 5 

66740 Saarlouis 

Tel.: 06831 – 488180 

 

Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis 

Choisyring 9 

66740 Saarlouis 

Tel.: 06831 – 120630 
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 دائرة ساربفالتس

 مكتب املساعدة عىل الرعاية 

Pflegestützpunkt im Saarpfalz-Kreis 

Am Forum 1  

66424 Homburg  

Telefon: 06841 / 104 - 80 76  

 

 

 الدائرة اإلقليمية مريتسيش فاديغن

 

 مكتب املساعدة عىل الرعاية 

Pflegestützpunkt im Saarpfalz-Kreis 

Bahnhofstr. 27  

66663 Merzig  

Telefon: 06861 / 80 477  

 

 

 العصبة اإلقليمية لساربروكن

 

 

يف العصبة اإلقليمية لوسط ساربروكن مكتب املساعدة عىل الرعاية   

 Pflegestützpunkt im Regionalverband Saarbrücken-Mitte 

 

Stengelstr. 12  

66117 Saarbrücken  

Telefon: 0681 / 506 - 53 22  

 

عصبة اإلقليمية لغرب ساربروكن مكتب املساعدة عىل الرعاية يف ال  

Pflegestützpunkt im Regionalverband Saarbrücken-West 

 

Rathausstraße 4-6  

66333 Völklingen  

Telefon: 06898 / 13 55 55  

 

 

 

 

Ratgeber DemenzInhalt - arabisch_Layout 1  03.12.15  17:21  Seite 14



15
إرشادات إلقارب املصابني بالخرف الناطقني باللغة العربية يف والية سارالند

 

 مكتب املساعدة عىل الرعاية يف العصبة اإلقليمية لرشق ساربروكن 

Pflegestützpunkt im Regionalverband Saarbrücken-Ost 

 

Sulzbachtalstr. 81  

66280 Sulzbach  

Telefon: 06897 / 9 24 67 - 98  

 

 الدائرة اإلقليمية سانت فيندل 

  مكتب املساعدة عىل الرعاية

Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel 

Mommstr. 27  

66606 St. Wendel  

Telefon: 06851 / 801 - 5251  

 

 الدائرة اإلقليمية نوين كريشن

  مكتب املساعدة عىل الرعاية

Pflegestützpunkt im Landkreis Neunkirchen 

 

Knappschaftsstr. 1  

66538 Neunkirchen  

Telefon: 06821 / 10 26 74  

 

 

الخرف ميكن الحصول عليها لدى الجمعيات الخريية و صناديق رعاية العجز و مكاتب  إستشارة متخصصة يف مجال مرض

 الرعاية
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