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قائمة مرجعية للممرضين/ات
لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي 
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راجعوا

تأكدوا من أن الشخص لديه فهم جيد لـ COVID-19 وأسباب الحجر الصحي.

تحققوا مما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب نفسي محدد من قبل. إذا نعم:
اطلبوا اسم ورقم هاتف طبيبهم النفسي المعالج او المعالج النفسي الذي يتابع معهم.

تأكدوا من استمرار متابعة االدوية بحسب وصفة الطبيب.

قدموا للشخص المنشور التثقيفي حول كيفية التعامل مع الضغط النفسي خالل الحجر 
الصحي وقوموا بمراجعته معهم. قوموا بتذكيرهم عن محتواه بشكل متكرر. وباألخص: 

زّودوا األشخاص بتمارين معرفية مثل Sudoku، الكلمات المتقاطعة وغيرها من األلعاب المعرفية المتاحة 

ساعدوا األشخاص ان كانوا بحاجة إلى أي استفسار 

اشــرحوا لجميع األشــخاص عن نظام دعم الصحة النفســية المتبع. أخبروهم أنه إذا شعروا بأي 
ضيق نفســي، فيمكنهم إبالغ الممرض(ة) في الخدمة وان بإمكانهم ان يصلوهم مع اختصاصي في الصحة 

النفسية عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو على هواتفهم الشخصية أو من خالل خط المستشفى الخاص.

تواصلوا مع منســق نظام دعم الصحة النفســية من البرنامج الوطني للصحة النفســية 
في وزارة الصحة لتحويل الشخص، في حال طلب الدعم.

اسئلوا الشخص عن مزاجه بشكل يومي وتنبهوا للعالمات التالية التي يمكن أن تكون أكثر 
شيوًعا في حاالت الحجر الصحي (مزاج حزين، ضغط نفسي، خوف مفرط، رفض التواصل، أرق شديد أو 
تغيــر فــي الشــهية، التعبيــر عــن أفكار حول إيــذاء أنفســهم أو عن أفــكار انتحاريــة). إذا كان االختصاصي النفســي 

المناوب غير متوفر، قوموا بوصلهم بالخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من االنتحار ١٥٦٤.

اتبعوا تقنيات إدارة األزمات النفسية وحددوا معهم حاجتهم الرئيسية، في حال كان الشخص 
يعبر عن العصبية، الغضب او العدوانية.

  الملحق رقم ١ حول ارشادات التواصل وإدارة االزمات النفسية.

أعطوا معلومات موثوقة بانتظام عن حالتهم الصحية وعن الوضع العام بشأن فيروس 
@mophleb @wholeb كورونا المستجد في البلد من مصادر موثوقة للمعلومات مثل
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إرشادات حول التواصل وإدارة األزمات النفسية
إرشادات لرعاية كبار السن، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من صعوبات ذهنية / الخرف في الحجر الصحي

المبادئ التوجيهية لرعاية األطفال في الحجر الصحي
إرشادات لرعاية النساء الحوامل في الحجر الصحي

النسخة المفصلة من القائمة المرجعية وملحقات اإلرشادات التالية:



اشــرحوا لجميــع األشــخاص عن نظام دعم الصحة النفســية المتبــع. أخبروهم أنه إذا شــعروا بأي ضيق 
نفســي، فيمكنهــم إبــالغ الممــرض(ة) فــي الخدمــة وان بإمكانهــم ان يصلوهــم مــع اختصاصي فــي الصحة 

النفسية عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو على هواتفهم الشخصية أو من خالل خط المستشفى الخاص.
ســلطوا الضوء على ما يلي: "من الطبيعي أن تشــعروا بالحزن أو القلق أو العجز أو االرتباك أو الغضب بســبب 
الوضــع. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإن العزلة أو الخــوف من االنفصال عن احبائكم يمكن أن يزيــد من التوتر. يمكن ان 

يكون من المفيد التكلم عن مشاعركم ومخاوفكم وخصوصا مع اختصاصي."

تواصلوا مع منســق نظام دعم الصحة النفســية من البرنامج الوطني للصحة النفســية في وزارة 
الصحة لتحويل الشخص، في حال طلب الدعم.

إســألوا الشــخص عن مزاجه بشكل يومي وتنبهوا للعالمات التالية التي يمكن أن تكون أكثر شيوًعا في 
حــاالت الحجــر الصحــي وبلغوا عنها االختصاصي النفســي المناوب فورا عبر البرنامج الوطني للصحة النفســية في 

وزارة الصحة:

مزاج حزين، ضغط نفسي، خوف مفرط.

رفض التواصل.

التعبيــر عــن أفــكار حــول إيذاء أنفســهم أو عــن أفــكار انتحاريــة (إذا كان االختصاصي النفســي المناوب غير 
متوفر، الرجاء قوموا بوصلهم بالخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من االنتحار ١٥٦٤.

أرق شديد أو تغير في الشهية.

اتبعــوا تقنيــات إدارة األزمات النفســية و حــددوا معهم حاجتهم الرئيســية، اذا كان الشــخص يعبر عن 
العصبية، الغضب، العدوانية.

  الملحق رقم ١ حول ارشادات التواصل وإدارة األزمات النفسية.

أعطــوا معلومــات موثوقــة بانتظام عــن حالتهم الصحية وعــن الوضع العام بشــأن فيروس كورونا 
المســتجد فــي البلــد من مصادر موثوقة للمعلومات مثل وزارة الصحــة العامة (mophleb@) أو منظمة الصحة 

.(@wholeb) العالمية

تأكدوا من أن الشخص لديه فهم جيد لـ COVID-19 وأسباب الحجر الصحي، وان المعلومات المتعلقة 
بوضعهــم الصحــي المقدمــة لهــم مــن قبــل افــراد فريق الرعايــة هي متجانســة وغيــر متضاربة. خــذوا الوقت 

لالستماع واالستجابة لمخاوفهم. 

  الملحق رقم ١ حول ارشادات التواصل وإدارة األزمات النفسية.

تحققوا مما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب نفسي محدد من قبل. إذا نعم:

اطلبوا اسم ورقم هاتف طبيبهم النفسي المعالج او المعالج النفسي الذي يتابع معهم.

احصلــوا علــى موافقــة لالتصــال بهــم وبطبيبهم المعالج مــن قبل اختصاصــي الصحة النفســية المناوب   
لضمان استمرارية الرعاية.

اتصلوا بالطبيب النفسي المناوب وقوموا بتزويده بالمعلومات الالزمة.

تابعــوا عنــد الحاجة مع الطبيب المعالج على الطابق والممرضة المســؤولة حول الوصفات الطبية المتعلقة 
بالصحة النفسية من قبل الطبيب النفسي المناوب عند الطلب.

إذا لــم يكــن لدى الشــخص طبيب نفســي معالــج، فأخبروه أن اختصاصي نفســي مناوب متوفــر إذا أرادوا
ان يستشيروه.

قدموا للشــخص المنشــور التثقيفي حول كيفية التعامل مع الضغط النفســي خالل الحجر الصحي 
وقوموا بمراجعته معهم. قوموا بتذكيرهم عن محتواه بشكل متكرر. وباألخص: 

شــجعوا جميع األشــخاص على التواصل الدائم مع أحبائهم بشــكل يومي وإذا أمكن، على تنظيم مواعيد 
للوجبات معهم من خالل مكالمات الفيديو.

شــجعوا جميــع األشــخاص علــى القيــام بنشــاطات ممتعة لهــم (مثل القــراءة، الصــالة، مشــاهدة البرامج 
الترفيهيــة، المشــاركة فــي دورة تعليميــة على االنترنت...)  وعلــى تحميل األلعاب المعرفية واســتخدامها 
على هواتفهم (على ســبيل المثال: ســودوكو أو الكلمات المتقاطعة) واشــرحوا الدور الذي يمكن أن يلعبه 

هذا في حماية صحتهم النفسية.
ســلطوا الضــوء علــى ما يلي: "إبقاء الذهن مشــغوًال ونشــًطا مع التماريــن المعرفية مثــل Sudoku، أو الكلمات 
المتقاطعــة يمكــن أن تكــون مفيــدة ألنهــا قــد تمنحك شــعوًرا باإلنجــاز وتصرف انتباهــك عن القلق المفرط بشــأن 

موضوع معين.

زّودوا جميع األشــخاص باإلرشــادات حول تمارين التنفس واشــرحوا أهمية القيام بها 2-3 مرات في اليوم، 
بقدر ما يسمح لهم وضعهم الصحي.

سلطوا الضوء على ما يلي: "التنفس العميق يمكن أن يكون فعاًال جًدا في تهدئة القلق ويمكن أن يساهم في 
مساعدتك في التعامل مع الضغط النفسي".

شجعوا جميع األشخاص على الحركة الجسدية بقدر ما تسمح حالتهم الطبية (على سبيل المثال: عدم قضاء 
كل اليوم في السرير، الوقوف كل 30 دقيقة، المشي في الغرفة ... إلخ).

إذا كانــوا يعانــــون مــــن صعوبــــة بالنــوم، من المهم: القيــــام بتماريــن التنفــس واالســــترخاء قبــل النوم،
عدم تمضية النهار في السرير، االستيقاظ صباًحا في نفس الوقت كل يوم حتى لو لم ينــاموا جيدا في

الليلة الماضية.

راجعوا 
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اشــرحوا لجميــع األشــخاص عن نظام دعم الصحة النفســية المتبــع. أخبروهم أنه إذا شــعروا بأي ضيق 
نفســي، فيمكنهــم إبــالغ الممــرض(ة) فــي الخدمــة وان بإمكانهــم ان يصلوهــم مــع اختصاصي فــي الصحة 

النفسية عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو على هواتفهم الشخصية أو من خالل خط المستشفى الخاص.
ســلطوا الضوء على ما يلي: "من الطبيعي أن تشــعروا بالحزن أو القلق أو العجز أو االرتباك أو الغضب بســبب 
الوضــع. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإن العزلة أو الخــوف من االنفصال عن احبائكم يمكن أن يزيــد من التوتر. يمكن ان 

يكون من المفيد التكلم عن مشاعركم ومخاوفكم وخصوصا مع اختصاصي."

تواصلوا مع منســق نظام دعم الصحة النفســية من البرنامج الوطني للصحة النفســية في وزارة 
الصحة لتحويل الشخص، في حال طلب الدعم.

إســألوا الشــخص عن مزاجه بشكل يومي وتنبهوا للعالمات التالية التي يمكن أن تكون أكثر شيوًعا في 
حــاالت الحجــر الصحــي وبلغوا عنها االختصاصي النفســي المناوب فورا عبر البرنامج الوطني للصحة النفســية في 

وزارة الصحة:

مزاج حزين، ضغط نفسي، خوف مفرط.

رفض التواصل.

التعبيــر عــن أفــكار حــول إيذاء أنفســهم أو عــن أفــكار انتحاريــة (إذا كان االختصاصي النفســي المناوب غير 
متوفر، الرجاء قوموا بوصلهم بالخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من االنتحار ١٥٦٤.

أرق شديد أو تغير في الشهية.

اتبعــوا تقنيــات إدارة األزمات النفســية و حــددوا معهم حاجتهم الرئيســية، اذا كان الشــخص يعبر عن 
العصبية، الغضب، العدوانية.

  الملحق رقم ١ حول ارشادات التواصل وإدارة األزمات النفسية.

أعطــوا معلومــات موثوقــة بانتظام عــن حالتهم الصحية وعــن الوضع العام بشــأن فيروس كورونا 
المســتجد فــي البلــد من مصادر موثوقة للمعلومات مثل وزارة الصحــة العامة (mophleb@) أو منظمة الصحة 

.(@wholeb) العالمية

تأكدوا من أن الشخص لديه فهم جيد لـ COVID-19 وأسباب الحجر الصحي، وان المعلومات المتعلقة 
بوضعهــم الصحــي المقدمــة لهــم مــن قبــل افــراد فريق الرعايــة هي متجانســة وغيــر متضاربة. خــذوا الوقت 

لالستماع واالستجابة لمخاوفهم. 

  الملحق رقم ١ حول ارشادات التواصل وإدارة األزمات النفسية.

تحققوا مما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب نفسي محدد من قبل. إذا نعم:

اطلبوا اسم ورقم هاتف طبيبهم النفسي المعالج او المعالج النفسي الذي يتابع معهم.

احصلــوا علــى موافقــة لالتصــال بهــم وبطبيبهم المعالج مــن قبل اختصاصــي الصحة النفســية المناوب   
لضمان استمرارية الرعاية.

اتصلوا بالطبيب النفسي المناوب وقوموا بتزويده بالمعلومات الالزمة.

تابعــوا عنــد الحاجة مع الطبيب المعالج على الطابق والممرضة المســؤولة حول الوصفات الطبية المتعلقة 
بالصحة النفسية من قبل الطبيب النفسي المناوب عند الطلب.

إذا لــم يكــن لدى الشــخص طبيب نفســي معالــج، فأخبروه أن اختصاصي نفســي مناوب متوفــر إذا أرادوا
ان يستشيروه.

قدموا للشــخص المنشــور التثقيفي حول كيفية التعامل مع الضغط النفســي خالل الحجر الصحي 
وقوموا بمراجعته معهم. قوموا بتذكيرهم عن محتواه بشكل متكرر. وباألخص: 

شــجعوا جميع األشــخاص على التواصل الدائم مع أحبائهم بشــكل يومي وإذا أمكن، على تنظيم مواعيد 
للوجبات معهم من خالل مكالمات الفيديو.

شــجعوا جميــع األشــخاص علــى القيــام بنشــاطات ممتعة لهــم (مثل القــراءة، الصــالة، مشــاهدة البرامج 
الترفيهيــة، المشــاركة فــي دورة تعليميــة على االنترنت...)  وعلــى تحميل األلعاب المعرفية واســتخدامها 
على هواتفهم (على ســبيل المثال: ســودوكو أو الكلمات المتقاطعة) واشــرحوا الدور الذي يمكن أن يلعبه 

هذا في حماية صحتهم النفسية.
ســلطوا الضــوء علــى ما يلي: "إبقاء الذهن مشــغوًال ونشــًطا مع التماريــن المعرفية مثــل Sudoku، أو الكلمات 
المتقاطعــة يمكــن أن تكــون مفيــدة ألنهــا قــد تمنحك شــعوًرا باإلنجــاز وتصرف انتباهــك عن القلق المفرط بشــأن 

موضوع معين.

زّودوا جميع األشــخاص باإلرشــادات حول تمارين التنفس واشــرحوا أهمية القيام بها 2-3 مرات في اليوم، 
بقدر ما يسمح لهم وضعهم الصحي.

سلطوا الضوء على ما يلي: "التنفس العميق يمكن أن يكون فعاًال جًدا في تهدئة القلق ويمكن أن يساهم في 
مساعدتك في التعامل مع الضغط النفسي".

شجعوا جميع األشخاص على الحركة الجسدية بقدر ما تسمح حالتهم الطبية (على سبيل المثال: عدم قضاء 
كل اليوم في السرير، الوقوف كل 30 دقيقة، المشي في الغرفة ... إلخ).

إذا كانــوا يعانــــون مــــن صعوبــــة بالنــوم، من المهم: القيــــام بتماريــن التنفــس واالســــترخاء قبــل النوم،
عدم تمضية النهار في السرير، االستيقاظ صباًحا في نفس الوقت كل يوم حتى لو لم ينــاموا جيدا في

الليلة الماضية.

تقدم الملحقات التالية إرشادات محددة:

الملحق ١

الملحق ٢

الملحق ٣

الملحق ٤

إرشادات حول التواصل وإدارة األزمات النفسية

إرشادات لرعاية كبار السن، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من صعوبات ذهنية / الخرف في الحجر الصحي

المبادئ التوجيهية لرعاية األطفال في الحجر الصحي

إرشادات لرعاية النساء الحوامل في الحجر الصحي

قائمة مرجعية للممرضين/ات
لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي 
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التحديق الثابت، أو االتصال بالعين لفترات طويلة أو نظرة مرعوبة
التحدث بصوت عال أو الصراخ، الشتم، التهديد

التعّرق، وتوتر العضالت، والقبضات المشدودة، والتنفس الثقيل، وضيق في 
الصدر، واألسنان المشدودة

تعابير السخط أو اإلحباط
عدم القدرة على االستراحة (Restlessness)، وضعية جسدية مهددة او عدوانية

التواصل عبر العينين 
نغمة وحجم الصوت
القلق

التمتمة أو التحدث مع الذات
(Pacing) المشي السريع
(Agitation) او والهياج النفسي الحركي

عالمات تحذيرية

* لـ"القائمة المرجعية للممرضين/ات لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي". 

الملحق ١*
إرشادات حول التواصل وإدارة األزمات النفسية

أثنــاء الحجــر الصحــي، يكــون األشــخاص أكثر قلقا وقــد يصبحون أكثر غضًبا بســبب الخوف و / أو القلــق. فيما يلي بعض 
الطرق للوقاية والتدخل بطريقة لتجنب أي تصعيد.

تحسين مهارات التواصل 

تعاملــوا مــع الشــخص دائًمــا بكرامــة واحتــرام. كونوا 
حساسين لمعتقدات وثقافة الشخص.

الجهــد لوضــع نفســكم اســتمعوا بفعاليــة وابذلــوا 
في مكانهم.

عّبــروا عن التعاطف مع مشــاعرهم (مثــًال "يمكنني أن 
أتخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة لك").

طّبعــوا تجارب الشــخص (مثًال ”أنه مــن الطبيعي جًدا أن 
تشعر بالقلق في هذا الوضع").

تواصلوا بوضوح باستخدام لغة بسيطة وجمل قصيرة.
كونــوا صادقين. ال تغرســوا األمــل الزائف أو تقدموا 
وعــوًدا ال يمكــن الوفاء بهــا (ال تقولوا له مثًال "ســوف 
أتكلم مع الطبيب وارى ان كان باالمكان اخراجك حتى لو كان 
او  إيجابيــا"  زال  مــا  المســتجد  الكورونــا  فيــروس  فحــص 
"سيســتغرق الوقــت يوميــن او ثالث على األكثر وســوف 

يكون كل شيئ على ما يرام").

والتمييــز. الوصــم  تعــزز  لغــة  تســتخدموا  ال 
مثــل: "حالــة كوفيد19- أو ضحية الكوفيد19-" أو " شــخص 

ينقل العدوى او ينشر الفيروس".
ال تتبنوا موقًفا سلبًيا أو عدوانًيا مثل:

- التسخيف "أنت تبالغ" 
- االنتقاد "ما نوع ردة الفعل هذه؟" 

- المجادلة "ما تقوله غير صحيح، أعتقد ..." 
- االمر "يجب عليك ..."

ال تقاطعوا أو تستعجلوا الشخص.
ال تعطوا رأيكم بوضع الشخص، استمعوا فقط. 

ال تضغطوا على الشخص ليحكي قصته.
ال تقولــوا لهــم انــه ال يجب ان يقلقــوا وان القلق يضر 

بجهاز مناعتهم.

ما ال يجب القيام بهما يجب القيام به
.١

(De-escalation) استخدام تقنيات التهدئة
على االرجح ان هذه فترة صعبة عليك كممرض(ة). من المهم تحديد النقاط الحساسة لديكم وان تكونوا مدركين لها (الشعور 

بالعجز، الشعور بعدم االحترام، نبرة الصوت العالية، وما إلى ذلك) حيث ان هذه النقاط قد تساهم في زيادة التصعيد.

إذا كان الشخص يبدي عالمات تصعيد (راجعوا الجدول ادناه)، من األفضل طلب من فرد اخر من الفريق ان ينضم اليكم للمساعدة. 

تواصلوا شــفهيًا بشــكل دافئ وغير اســتفزازي (قّدموا نفسكم، خاطبوا الشــخص باحترام واستخدموا اسمه، طمأنوا 
الشخص أنكم موجودون لدعمه، وما إلى ذلك). ال تلجؤوا للتهديد أو اإلهانة.

حددوا مع الشخص مخاوفه األساسية. ال تفترضوا ما هي تلك المخاوف.

ساعدوا الشخص على استعادة السيطرة على أنفسهم. ادعوهم للجلوس في حال الوقوف وقدموا لهم بعض الماء.

اعلموا الشــخص الذي يمر بضغط نفســي شــديد انكم تستطيعون تســهيل اتصالهم مع اختصاصي نفسي مناوب، 
 "Embrace Lifeline- 1564" وإن لم يكن الوصول لالختصاصي متاحًا، ان بإمكانكم وصلهم بالخط الوطني الساخن

للدعم النفسي.

إذا شعرتم أن الوضع يتصاعد ويخرج عن نطاق السيطرة، اتركوا الغرفة وأخبروا الممرض(ة) المسؤول(ة).

.٢



قــد يعانــي كبــار الســن أكثــر فــي العزلــة، وخاصــة الذيــن لديهــم صعوبــات ذهنيــة / الخــرف، مــن القلــق والغضــب
والهيــاج واالنطــواء والشــك أثنــاء وجودهم في الحجر الصحي. إليكم بعض األشــياء التي يمكن القيــام بها في إعدادات 

الحجر لدعمهم:

اشرحوا اإلجراءات الطبية بالطريقة التي يمكنهم من خاللها فهم المعلومات وتذّكرها.
قدموا المعلومات األساسية فقط. عدم اغراقهم بكثرة المعلومات والتفاصيل.

استخدموا جمل قصيرة بسيطة لجعل التواصل واضح.  
كرروا المعلومات عند الضرورة.

تجنبوا اللجوء إلعطاء التطمينات الزائفة. 

تقديم المعلومات .١

تحققوا معهم إذا كانوا يســتخدمون عادة أجهزة لحاجات حســية مثل الســماعات أو العدسات المكبرة واالتصال بالعائلة 
لتأمينها لهم.

تنبهــوا لتعديــل البيئــة المحيطــة فــي الغرفــة بهــدف الحــد مــن خطــر الســقوط واإلصابــة (مثــل المقاعد المناســبة، 
والمراحيض، وما إلى ذلك).

العناية باحتياجات الصحة الجسدية .٢

استمعوا بعناية إلى مخاوف الشخص.
قوموا بتشجيعهم على اتباع روتين يومي.

قدمــوا معلومــات منتظمــة حول اليوم والتاريخ والوقت وأســماء مقدمي الرعاية أو الموظفيــن، وما إلى ذلك إلبقاء 
الشخص على تماس مع محيطه.

استخدموا البرامج التلفزيونية لتعزيز التواصل، إبقاء الشخص على اطالع باألحداث الجارية ولتحفيز الذكريات.
قدموا الدعم في استخدام هواتفهم إلجراء مكالمات فيديو أو استخدام الخطوط األرضية العادية للبقاء على تواصل 

مع أسرهم وأحبائهم. 
اطلبوا من أفراد أسرهم البقاء على تواصل معهم طوال اليوم قدر اإلمكان.

حاولوا تحديد األحداث التي قد تكون مرهقة للشخص (مثل الفحوصات الطبية وصور األشعة  أو مشاهدة الكثير من 
األخبار وعدم االتصال بالعائلة ...) وخذوا الوقت الكافي لمعالجتها.

العناية باحتياجات الصحة النفسية .٣

الملحق ٢*
إرشادات لرعاية كبار السن، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من 

صعوبات ذهنية / الخرف في الحجر الصحي

* لـ"القائمة المرجعية للممرضين/ات لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي". 



* لـ"القائمة المرجعية للممرضين/ات لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي". 

الملحق ٣*
المبادئ التوجيهية لرعاية األطفال في الحجر الصحي

أعلموا الطفل ما هي وظيفتكم في المستشفى وما هي المهام التي ستقومون بها لمساعدتهم.
اشرحو لماذا يرتدي الممرضين والممرضات معدات الحماية الشخصية (PPE) عند دخول الغرفة.

شــجعوا األطفال للتحدث عن مشــاعرهم باســتخدام أســئلة مفتوحة. اكتشــفوا مدى معرفتهم بالموضوع وشجعوهم 
على قيادة الحديث لتقييم كمية المعلومات اإلضافية التي يودون معرفتها.

قدموا حقائق عما حدث، وما يحدث اآلن، وأعطوهم معلومات واضحة بطريقة ال تزيد من الضغط النفسي والقلق.
اشرحوا لهم أنه من األسلم لهم في الوقت الحالي البقاء في المستشفى وانهم سيعودون الى البيت في الوقت المناسب.

استخدموا لغة مناسبة للعمر.
أثناء التحدث، تأكدوا من أنكم والطفل على نفس مستوى النظر.

شجعوهم على طرح األسئلة أو االتصال بكم للحصول على الدعم.
زودوا األهل بمعلومات حول كيفية مساعدة أطفالهم على التعامل مع الضغط النفسي (كما هو موضح أدناه في القسم ٣).

تقديم المعلومات .١

تأكدوا من أن األطفال ال يشعرون بالجوع وأنهم يحصلون على طعام كاف ومياه للشرب كافية.
قدموا الوجبات الخفيفة والمغذية (مثل الفواكه والخضار).

شجعوهم على استخدام المرحاض بانتظام، وقدموا المساعدة عندما ال يتوفر مقدمو الرعاية.
تأكدوا من حصول األطفال على قسط كاٍف من النوم. في الليل، قد يحتاج الطفل الى ضوء خافت.

طمئنوا الطفل أن الممرضات والممرضين يبقون مستيقظين طوال الليل وإذا احتاج إلى أي شيء، فإنهم موجودون 
في القسم.

العناية باحتياجات الصحة الجسدية .٢

عالمات جسدية: كدمات، عضات، تمزقات (جروح)، كسور، سحجات وندوب • إصابات ناتجة عن التعرض لحرارة عالية (اإلصابة الحرارية) 
أو للصقيــع (قضمــه الصقيــع) • إصابــات داخل الجمجمة، في العين، في العمود الفقري، الفــم • إصابة مرتبطة بالخنق أو الغرق غير 

المميتة • الطفل يعاني من تسمم 
عالمــات اإلهمــال: مقدمــي الرعايــة ال يقومون بتوفير االحتياجات األساســية • الطفل يعاني من ســوء تغذية • عدم قدرة مقدمي 

الرعاية على اإلشراف على الطفل
عالمات العنف الجنسي: الحمل • عالمات وأعراض تطال الشرج واألعضاء لتناسلية

العــوارض العاطفيــة والســلوكية واالجتماعيــة: التفاعــالت بين مقدمي الرعايــة والطفل (الســلبية، الرفض، الصدمــة، رفض توفير 
الرعاية للطفل، إهانة الطفل) • خطر واضح يهدد الحياة

بلغوا عن الحاالت التي تستوجب الحماية (عبر الخط الساخن المخصص) اذا الحظتم احدى هذه العالمات التحذيرية:  .٤

قد يستجيب األطفال للضغوط بطرق مختلفة مثل أن يكونوا أكثر تعلقا أو قلًقا أكثر أو انسحاًبا أو غضًبا.
اعترفوا بمشاعرهم وطمئنوهم على أنه من الطبيعي أن يشعروا بالخوف من هذه األشياء.

استجيبوا لردود فعل الطفل بطريقة داعمة وأظهروا أنكم تستمعون إلى مخاوفهم.
وّفروا إمكانيات للطفل للعب (مثل القصص ودفاتر التلوين).

تجنبوا التعبير عن مشاعر القلق والخوف أمام الطفل.
ال تعّرضوهم لألخبار المقلقة. قد ال يمّيز األطفال بين الصور على الشاشة وواقعهم وقد يعتقدون أنهم في خطر وشيك.

حافظوا بقدر اإلمكان على روتين وجداول منتظمة.
تأكدوا من أنهم على اتصال منتظم (عبر الهاتف) مع عائالتهم (عدة مرات في اليوم).

شجعوا العائلة على إحضار ألعاب قابلة للغسل ألطفالهم.

العناية باحتياجات الصحة النفسية .٣

ال يجب فصل األطفال عن والديهم او مقدم الرعاية األساسي لهم اال لداعي العالج والوقاية من العدوى. إذا استدعت 
الحالة الفصل، تأكدوا من توفير الرعاية البديلة المناســبة (متابعة الطفل بشــكل منتظم من قبل ممرض(ة) وتأكدوا من 

تطمين الطفل بشكل متكرر ومن تأمين التواصل المنتظم بينه وذويه.



* لـ"القائمة المرجعية للممرضين/ات لرعاية الصحة النفسية لألشخاص في الحجر الصحي". 

حتى اآلن، توصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر المصابات بـ COVID -19 في الرضاعة الطبيعية. قد تتغير هذه 
التوصية بمرور الوقت، ارجعوا إلى أحدث المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

يجب على األم ارتداء القناع عند االقتراب من الطفل (بما في ذلك الرضاعة)، وغســل اليدين قبل وبعد التواصل مع 
الطفــل (بمــا فــي ذلك الرضاعة)، وتنظيف / تطهير األســطح الملوثة واعتمــاد جميع التدابير الوقائيــة التي يجب على 

المريض اتباعها عند التفاعل مع اآلخرين.
إذا كانت األم مريضة جدًا وال تتناول األدوية التي تضر بالطفل، فينبغي تشجيعها على ضخ الحليب أو استخراجه حيثما 

أمكن، وإعطائه للطفل عن طريق كوب / ملعقة نظيفة ومعقمة بنفس طرق التعقيم للوقاية من العدوى.
إذا كانــت األم مريضــة جــدًا وتتناول أدوية قد تضر بالطفل، فينبغي تشــجيعها على االســتمرار في ضخ الحليب وعدم 
إعطائه للطفل (وهذا سيساعد في الحفاظ على در الحليب). يجب تشجيعها على مواصلة الرضاعة الطبيعية بعد انتهاء 

الدواء ووفًقا لتعليمات الطبيب.
يجب تشجيع األم على البقاء على اتصال مع اختصاصي الوالدة والتوليد ومتابعة رعايتها قبل الوالدة وبعدها.

العناية باحتياجات الصحة الجسدية .١

تســليط الضــوء علــى أن القلق طبيعي في أي وباء. باإلضافة إلى القلق الــذي يمكن أن يرتبط بالوباء، قد يكون لدى 
النساء الحوامل ضغوطات إضافية:

إنجاب طفل عادة ما يكون مرهقًا ، حتى في األوضاع العادية.
عدم الوصول إلى المعلومات ذات الصلة

الخوف من إصابة المولود الجديد
عدم امكانية الحصول على الدعم الالزم

بناء األمل وتسليط الضوء على النصائح التالية التي يمكن أن تساعدها على التعامل مع الضغوطات:
اتباع التدابير الوقائية: التدابير الوقائية فعالة للغاية في حمايتك وحماية طفلك.

الحفاظ على نظام غذائي صحي، والنوم السليم والنشاط البدني المنتظم (على النحو الذي نصحه طبيبك).
إجــراء اتصــاالت مع أشــخاص آخريــن متوقعين مولود جديــد, للتمكن من تقديم الدعــم لبعضكم البعض من 

خالل مجموعات وسائل التواصل االجتماعي.
 .(@mophleb @wholeb @UNICEFLebanon) البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادر موثوقــة فقــط راجعــوا
التعــرض المفــرط للمعلومات، خاصة من مصادر غير موثوقــة يمكن أن يؤدي الى مبالغة في تقدير التهديد 

وتقليل من القدرة على التكيف مما يزيد القلق.
طلب النصيحة والدعم ألي أفكار أو مشاعر مؤلمة قد تنتابك.

اعلموا أن النساء أثناء الحمل والوالدة قد يعانين من االكتئاب. شجعوهن على طلب المساعدة إذا كن يشعرن بالحزن 
أو القلــق أو الذنــب لعــدم كونهــن أمهــات جيدات أو غير قادرات على رعاية أنفســهن أو طفلهــن أو إذا كن لديهن أفكار 

إليذاء أنفسهن.

العناية باحتياجات الصحة النفسية .٢

الملحق ٤*
إرشادات لرعاية النساء الحوامل في الحجر الصحي
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