
تلقي نصائح عملية

التعرف اكثر عىل موارد المجتمع المتوفرة لمقدمي الرعاية

تحسين مهارات التأقلم الخاصة بك

اكتساب شعور أفضل في السيطرة عىل وضعك الخاص

أكثر من ١١ مليون شخص في الواليات المتحدة االمريكية يقدمون رعاية مجانية ألحد مرضى الزهايمر أو الخرف. قد تستمر
رعاية مريض الخرف لمدة تمتد بين ٤ و ٢٠ سنة. ليس من السهل دائما تقديم الرعاية، مشاركة التجارب الخاصة بك مع

اخرين بواجهون مواقف مماثلة قد تساعدهم عىل التأقلم.

 
 

مجموعات الدعم توفر الفرص لمقدمي الرعاية لمشاركة تجاربهم من خالل اجتماعات دورية شهريا تستمر حوالي الساعة

تقريبا. هذه اللقاءات سرية، أي أن "ما تقوله يبقى ضمن المجتمعين". وفقا لجمعية الزهايمر، بعض الفوائد الرئيسية
لحضور مجموعة دعم مقدمي الرعاية تتضمن:

 

 

من المهم ان تتذكر بأنك لست وحيدا. مشاركة قصتك الخاصة مع اآلخرين في تقديم الرعاية ليست شرطا لتلقي اي دعم.

باالضافة اىل انه من المفيد ايضا االستماع اىل تجارب مقدمي الرعاية اآلخرين. قد تجد أنه من غير المريح مشاركة

قصتك، لكن مع ذلك، قد تكون قادرا عىل مساعدة شخص من ضمن المجموعة بحاجة للمشورة او النصيحة.

 
من الحكمة أيضا أن تتذكر بأنك بحاجة الن تعتني بنفسك. ليس من الجيد بالنسبة اليك او للشخص الذي تهتم به، ان

تشعر بالتعب او باالحباط. جميع االشخاص الذين يهتمون بالغير يحتاجون لفترات من الراحة. تذكر دائما ان تتمشى، أن

تتناول طعاما" صحيا"، وأن تنضم اىل فريق دعم سواء عبر االنترنت او من خالل الحضور الشخصي.

 

ابحث عن فريق دعم في منطقتك:

https://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups
فيديو لمقدمي الرعاية:

https://www.alz.org/media/Documents/family-caregiver-videos-searches-2019.pdf

نشرة ميكفاد 
(MCCFAD)  مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر 
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فوائد مجموعة دعم مقدمي الرعاية

https://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups
https://www.alz.org/media/Documents/family-caregiver-videos-searches-2019.pdf


 أنت لست وحيدا:
تسليط الضوء عىل منسقي فريق الدعم

 D E C E M B E R  2 0 2 1  V O L U M E  0 5
العناية الشخصية لمقدمي الرعاية
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وفقا" اىل منظمة الزهايمر، يوجد اكثر من ١١ مليون امريكي يقدمون عناية مجانية لكبار السن. االهتمام بمريض
الزهايمر او اي أمراض الخرف المرتبطة به هي من التجارب الفريدة من نوعها والتي هي في معظم األحيان صعبة وال

يمكن التنبؤ بها. تقديم الرعاية متعب ويحد من وقت الراحة وقد يؤدي اىل االحساس باالحباط والحزن واالرتباك

والغضب. تأمين الرعاية يضيف بعض التحديات اىل الحياة العملية، االجتماعية, والشخصية للشخص. نظرا اىل كمية

التحديات التي يواجهها مقدم الرعاية، من الضروري ايجاد بعض الوقت والمساحة لالهتمام بنفسك. قد يبدو هذا

مستحيال او غير مهم في بعض االحيان ولكنه يساعد في المحافظة عىل الصحة النفسية والجسدية. يجب محاولة 

 الحصول عىل بعض الرفاهية والراحة،  مما يؤدي إىل تقديم رعاية أفضل لمن تحب. أدناه بعض النصائح والمصادر
التي من الممكن استخدامها عند تقديم الرعاية:

يدعم مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر منذ فترة طويلة المجهود الذي تقدمه منظمة الزهايمر لتطوير
مجموعات دعم لمقدمي الرعاية في مجتمعات امريكا الالتينية، واالمريكيين العرب والشرق االوسطيين. تيريزا كروز فيغا هي

المنسقة المتحدثة باللغة االسبانية لمجموعة الدعم في غراند رابيدز ، في ميشيغان.
 

ما الذي دفعك الن تكوني من منسقي مجموعات الدعم؟
عندما كان يتردد ويتم النقاش عن امكانية االنطالق بمجموعة دعم مع مقدمي الرعاية الذين يتحدثون باللغة االسبانية في غراند
رابيدز، علمت بانه يجب ان اكون جزءا من الحل. فمجموعة الدعم كانت مفيدة جدا عندما كنت أنا وعائلتي نعتني بامي التي

كانت تعاني من مرض الزهايمر.
بطريقة ما تمكنا من تطوير مجموعات الدعم الخاصة بنا، ولكني اعلم ايضا انه يوجد بعض العائالت هنا في منطقة "كانت

كاونتي" ليس لديهم نظام دعم، ويواجهون الصعوبات للوصول اىل الموارد بسبب بعض العوائق ومنها اللغة.
 

من منظورك الخاص، لماذا حضور مجموعات الدعم له دور مهم بالنسبة لمقدمي الرعاية؟
اذا كنت ترعى شخصا مهما بالنسبة اليك، من الضروري ان ال تخوض التجربة بمفردك. يمكن ان يكون التأثير عىل مقدم
الرعاية ذو ضرر كبير عند الخوض في تلك التجربة وحيدا مع موارد محدودة ونقص في مهارات التكلم باللغة االنكليزية. مقدمي
الرعاية معرضون لمواجهة تحديات كبيرة يوميا، لذلك تقدم لهم مجموعات الدعم الفرصة للتكلم عن هذه التحديات بلغتهم األم
وتعطيهم الفرصة لتخفيض حجم الضغط واكتساب المعرفة عن مرض الزهايمر، والحصول عىل الفرصة للتكلم مع اآلخرين

الذين يواجهون تحديات مماثلة. وقد يحصلون ايضا عىل نصائح عن كيفية االعتناء بأنفسهم. 

تناول طعام صحي  

شارك في التمارين البدنية

حاول ايجاد وقت للعائلة واألصدقاء

النصائح: 

 
https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-caregiving-caring-yourself (المعهد الوطني للشيخوخة) 

(https://www.alz.org/gmc ) جمعية الزهايمر - فصل ميشيغان
(https://www.aaawm.org ) وكالة المنطقة للشيخوخة - غرب ميشيغان 
(https://aaa1b.org ) وكالة المنطقة للشيخوخة - جنوب شرق ميشيغان 

المصادر:

 

ابحث عن وسائل الدعم في مجتمعك

ابق عقلك نشطا 

اطلب المساعدة من اآلخرين 

 

 

هل تريدين مشاركة أي شيء عن مقدمي الرعاية في مجموعات الدعم؟
اذا كنت تعتني بشخص تحبه، اعلم انك لست وحيدا، وال يجب ان تخوض كل التحديات او التغيرات الفريدة
من نوعها مع احبائك بمفردك. نحن هنا بجانبك لنستمع اليك، باهتمام، و بعطف، ولتتمكن من التعبير عن

NO ESTAS SOLO! !مشاعرك بحرية، ولزيادة الوعي الذاتي لديك، وللحصول عىل االمل. أنت لست وحدك
 !YOU ARE NOT ALONE



عقلي ين  مر ت

مفتاح الحل:  
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Word Search
Caregiver Self-Care 



https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMX
VS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

MCCFAD ابق عىل تواصل معنا في ال موارد ميكفاد

2 0 2 2
 

موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

WWW.FACEBOOK / MCCFAD
 

الموقع االكتروني

http://mccfad.isr.umich.edu
Instagram

Twitter
TikTok

محادثات صحة الدماغ المجتمعية 

14 نيسان 2022
روزفلت بارك مينيستريز

16 آذار 2022
مبادرة الصحة العربية األمريكية  

22 شباط 2022 
جمعية الزهايمر ومركز

أمريكا االسالمي

24 شباط 2022
مركز من اصل اسباني في غرب

ميشيغان 

3 آذار 2022
VOCES باتل كريك

9 حزيران, 2022
ميكفاد تاون هول 

 

 

12 أيار 2022
 برج تاونسند

27 آذار 2022
كنيسة ميسون دي في

اقتراحات للقراءة
 

24 نيسان 2022
سانت مارون
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7 حزيران 2022
تجوينت CAB ريتريت

12 أيار 2022
مهرجان المجتمع الجنوبي

الغربي 

https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC
http://www.facebook.mccfad/


في الوقت الحالي، هناك بحث صغير عن امريكي الشرق
االوسط او الالتينيين بخصوص مرض الزهايمر. قدمت

الدراسات في مجتمعنا المعلومات الكافية التي نحن
بحاجة لها ليس فقط الكتشاف عالج لمرض الزهايمر

ولكن ايضا لمساعدة العائالت التي تعيش مع هذا
المرض. شاهد الفيديو المرفق هنا لرؤية كيفية

المشاركة في ابحاث مرض الزهايمر ومرض الخرف
المرتبط به، وانضم اىل دليل الباحثين المتبرعين

للتواصل معك في الدراسات المرتقبة في المستقبل.

يعمل نقلة نوعية في االبحاث 

د. طوني أنتونوتشي
مدير مشارك

ما هو ميكفاد؟

 د. كريستين عجروش
مدير مشارك

د.  لورا زاهودن 
مدير مشارك

د. ايرفينغ فيغا 
مدير قسم االرتباط

واالتصال المجتمعي   

د.  نوح وبستر 
مدير قسم االحصاء

والتحليل 

د.  ريتشارد
 غونزاليس

مدير قسم االحصاء

والتحليل

 د.  وسيم طراف
باحث 

 نور فاخوري
منسقة المشروع 

 دونا جواد
 منسقة التواصل مع المجتمع

العريي األمريكي و الشرق

األوسطي 

 آنا راموس
منسقة التواصل مع

المجتمع  الالتيني 

ميكفاد هو اختصار لمركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر وهو واحد من ثمانية مراكز وطنية تركز عىل مرض
الزهايمر لدى األقليات العرقية (AD-RCMAR) بتمويل من المعهد الوطني للشيخوخة. مركز ميشيغان للعوامل السياقية

لمرض الزهايمر يعمل عىل تطوير الوعي حول الخرف كأحد االمراض. نحن ملتزمون جدا بالتأكد من شمل مجتمعات الشرق

االوسط و االمريكيين العرب والالتينيين في الدراسات البحثية. تقوم البحوث بتقديم المعلومات الالزمة ليس فقط الكتشاف

عالج لمرض الزهايمر، ولكن ايضا لمساعدة العائالت التي تعيش مع هذا المرض في الحصول عىل نوعية حياة افضل. يدعم

ميكفاد  ابحاث متعلقة بمرض الزهايمر وامراض الخرف المرتبطة به وذلك من اجل تطوير االبحاث في المجتمعات الغير
ممثلة عادة في األبحاث ولتنويع القوى العاملة المشاركة في االبحاث المختصة باألمراض المرتبطة بتقدم السن. 

تعرف عىل الفريق
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انضم الينا اليوم!

 
Join us today!

 

 
Únete a nosotros hoy!

 

https://youtu.be/wA_HVvCMgq4


@MCCFAD.isr.umich.eduمركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر
mccfad.isr@umich.edu :معهد جامعة ميشيغان للبحوث االجتماعية، 426 شارع طومسون، آن أربور، ميشيغان 2321-48106 ، البريد اإللكتروني

يتم تمويل هذا المركز من قبل المعهد الوطني للشيخوخة

 :إذا كانت لديك قصة تود مشاركتها، يمكنك التواصل من خالل البريد اإللكتروني مع
أو مع آنا راموس عىل العنوان Donna Jawad at donjawad@umich.edu or دونا جواد عىل العنوان

Ana Ramos at amramos@alz.org
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ولدت غلوريا تيريزا بينانغو دي ايسبينوزا في كورورا، فنزويال وتزوجت من حب حياتها في سن السادسة
عشر، بيدرو ايسبينوزا سوزا. انتقلوا للعيش في باركيسينيتو، فنزويال حيث أنجبوا ٥ بنات و ٣ اوالد

وتمتعوا ب ٦٣ سنة زواج. كانت غلوريا زوجة جيدة وأم مثالية لألوالد الثمانية، تراعي احتياجاتهم
باستمرار.

منذ ثالث سنوات، توفي بيدرو وبعده بوقت ليس بطويل توفي احد أوالد غلوريا. كانت الخسارة صعبة
لغلوريا وعائلتها. بعد وفاة زوجها، أصبح سلوك غلوريا يتغير. بدأ اوالدها يالحظون أن والدتهم تدون

مالحظات عن الحقائق االساسية، مثال عن عدد اوالدها، وما هي األغراض التي قامت بشرائها من محل
البقالة في اليوم السابق أو ماذا أعدت لالكل في اليوم الذي قبله. كما قاموا بمالحظة نسيانها لالكل عىل

الغاز في المطبخ او تصريحها بأنها لم تأخذ ادويتها اليومية في الوقت المعتاد.
 

منذ ثمانية اشهر، الحظ أوالد غلوريا أنها بدأت بنسيان أشياء قيلت لها وكانت تعيد وتكرر النشاطات
اليومية الروتينية في المنزل. نظرا" للتغيرات التي كانت تعيشها غلوريا، قرر أوالدها بأنه من االفضل
لها أن تعيش مع بناتها، يوجينيا وانغريد ايسبينوزا، في الواليات المتحدة. انتقلت غلوريا للعيش في

غراند رابيدز، ميشيغان وهي االن تقيم مع اثنتان من بناتها هنا. 

تواصل يوجينيا وانغريد العمل عىل تشخيص مرض والدتهما ضمن مسيرة صعبة حتى االن. فوالدتهما
واجهت ايضا الكثير من المشاكل الصحية كاالصابة بكوفيد ١٩. منذ عدة اشهر، تقربت منهم صديقة

للعائلة بعد ان رأت انهم بحاجة لبعض الدعم، واخبرتهم عن مجموعة دعم في منظمة الزهايمر،
متخصصة لمقدمي الدعم الذين يتحدثون اللغة االسبانية. قررت يوجينيا وانغريد الحضور اىل مجموعة

الدعم وتحدثتا مع منسقة مجموعة الدعم في اللقاء، تيريزا كروز-فيغا.
 

هذا ما قالته يوجينا عن تجربتها مع مجموعة الدعم وما تود أن تقوله لمن يفكر بالحضور أيضا، " في
سبيل تحسين حياتك وحياة من تحب، من االفضل ان تقوم بحضور مجموعات الدعم. لقد غيرتني هذه
التجربة كثيرا. فقد ساعدت عىل تقليل نسبة االحباط والقلق وجعلتني ادرك كيف كنت اعامل والدتي.

ايقنت انها ضعيفة وهذه فرصتي لالهتمام بها بنفس طريقة اهتمامها بي في صغري. لقد ساعدتني
أيضا أن أدرك أن والدتي معنا الننا قادرون عىل اعطائها اعىل مستويات الجودة في الحياة".

 

 العثور عىل الدعم في مسيرة صعبة:
قصة مقدم الدعم

 

في الوقت الحالي لدينا فريق دعم لمقدمي الرعاية الذين يتحدثون باللغة
االسبانية في غراند رابيدز، ميشيغان. يجتمع فريق الدعم يوم الثالثاء في االسبوع

الثاني من كل شهر في اكزالتا هيلث. للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
بتيريزا كروز-فيغا عىل الرقم 

  616-589-2820
اذا كنت ترغب في الحضور اىل مجموعة الدعم لمقدمي الرعاية المتحدثين باللغة

العربية في منطقة مترو ديترويت، الرجاء التواصل مع دونا جواد عىل الرقم
donjawad@umich.edu 8933-605-313 او عىل البريد االلكتروني

http://umich.edu/
http://umich.edu/

