دائرة اخلدمات االجتماعية
إدارة الرعاية املنزلية لكبار السن

اإلمهال األسري لكبار السن
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املقدمة:
اإلنسان هو الثروة احلقيقية اليت ال تنضب يف أي جمتمع وسعادة هذا اإلنسان ورفاهيته هي اهلدف االمسي لعملية التنمية ،لذلك هتتم
الدولة ابعداد املواطن ابلشكل الذي يتناسب مع قيمها وأهدافها العليا ،لكي حيقق ذاته يف اجملتمع ويصبح عضوا فاعال ومنتجا لنفسه
وحميطه.

ولقد اكد ديننا احلنيف على ضرورة الرتابط االجتماعي ،كما عمل على جتسيد اواصر اجملتمع بقيمه االنسانية ومعانيه السامية ،وقد فاق
كل املفاهيم االجتماعية يف نظرته االنسانية الكرمية للمسنني والعجزة انطالقا من روح احلب والرتاحم واالخاء
حيث ان اجملتمع االمارايت من خالل قيمه وعاداته حرص على رعاية الوالدين يف شيخوختهم ،بيد ان التغريات االقتصادية واالجتماعية
املتسارعة ،جعلت الدولة تضع أطر وتنظيمات هلذا اجملال،فسعت لتسخري كافة إمكانياهتا املادية والبشرية من اجل تلبية حاجات هذه
الفئة اهلامة من فئات اجملتمع.

وانطالقا من ذلك اييت حتليل الوضع لواقع املسنني وسنحاول القاء الضوء على بعض انواع االمهال واالساءة التيي يتعرض اليها كبار السن
وكيفية الوقاية والعالج ووضع املقرتحات واحللول.
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منهجية العمل:

 مت مجع البياانت اخلاصة ابإلمهال األسري لكبار السن عن طريق ( االستبانة) ،االنرتنت,البحوث والدراسات. عقد عدد من اللقاءات الفردية واجلماعية مع متابعي احلاالت يف الرعاية املنزلية. االطالع على التقارير السنوية للمسنني اليت تصدرها املؤسسات اليت تقدم خدماهتا للمسنني -التحليل ووضع نقاط القوة والضعف واملقرتحات والتحدايت لوضع املسنني.
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تعريف املسن:
هو مفهوم مرادف للشيخوخة وهي عملية بيولوجية حتمية وهي متثل ظاهرة من ظواهر التطور والنمو اليت مير هبا اإلنسان إذ
أهنا تعين جمموعة من التغريات املعقدة يف النمو واليت تؤدي مع مرور الزمن إىل تلف الرتكيب العضوي يف الكائن احلي وابلنهاية
إىل موته .وقد اتفق خرباء منظمة الصحة العاملية لعام  1972أن سن اخلامسة والستني هو بداية الشيخوخة .

ويوجد عدة تصنيفات للمسن ومنها:
 -1املسن الشاب والذي يبلغ من العمر  74-60سنة.
 -2املسن الكهل الذي يبلغ من العمر  84-75سنة.
 -3املسن اهلرم الذي يبلغ من العمر  84من العمر فأكثر.

ويعد سوء معاملة كبار السن احدى املشكالت االجتماعية املعقدة اليت ميكن ان تظهر يف نطاقات متباينة ونتيجة ألسباب شىت ،وميكن
اتكيد اهنا ال حتدث فقط يف املنازل او داخل اطار الوحدات السكنية على اختالف مستوايهتا االجتماعية واالقتصادية ،بل من املمكن
ان حتدث ايضا داخل مؤسسات رعاية كبار السن بذاهتا،ويكون الضحااي من كبار السن ايضا يف حالة حرج عن االبالغ عما يعانونه
من مشكالت سوء املعاملة ،والنتيجة هي خوف دائم من فكرة انتقام من املسيئني منهم لو قاموا ابالبالغ عما يعانونة.
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وسنتناول اإلمهال وسوء املعاملة لكبار السن:

أوال:اإلمهال:
يشري اىل القصور يف الواجبات اخلاصة بكبالر السن واقرتاف امناط اخرى من سوء املعاملة،مثل التاخري ابمدادهم ابلطعام ،او يف خدمة
الرعاية الصحية،او منع السماعات او النظارات عنهم ،وتركهم مهجورين ومعزولني.
ولعل امهال اخلدم لكبار السن ميثل احد االمناط امللموسة وميكن ان يرتاوح بني حجب الرعاية والال مباالة اىل الفشل والتقاضي املتعمد
عن تلبية االحتياجات اجلسدية واالجتماعية والعاطفية للشخص الكبري.
أنواع اإلمهال:
 االمهال النشيط :يؤكد ابن املخولني ابملساعدة اخلاصة يفشلون يف اداء االلتزامات املتوقعة منهم جتاة املسنني واملسنات. االمهال السليب:الفشل الغري مقصود ،وهو دائما اييت نتاجا للعبئ الزائد ،على القائم ابلرعاية ،او لنقص املعلومات اليت لديهحول اسرتاتيجيات هذه الرعاية ،وال سيما كيفية ادائها.
وهذا بدورة ينعكس اباثر عدة عللى كبار السن ،كسوء التغذية ،وفقدان الوزن ،واالاثر السوداء اسفل العني مما جيعلهما
ابهتتني ،وعديد من املشكالت النفسية او البدنية.
وميكن اتكيد ان االنعكاسات السلبية لسوء املعاملة واالنتهاكات اليت تظهر اعراضها عل كبار السن وضحاايها تتضح يف
عديد من املؤشرات النفسية والسلوكية،فدائما ما تظهر لدى الضحااي االزدواجية واتلتناقض والتضارب يف ابداء االراء والتارجح
يف اختاذ القرارات،او االذعان،او اخلجل والسلبية،اىل جانب الشعور ابالكتئاب وخيبة االمل ،او العجز،ومن مث يتكون لديهم
الشعور الدائم ابحلرية وعدم وضوح اهلدف،ولقد اشار املقربون من االلضحااي اىل مالحظات سلوكية متعددة يعانيها هؤالء
الضحااي ،كاالرتعاش،او حماولة التعلق بفكرة او التشبث ابمل او ذكرى،او التقهقر،او قصر النظر،او اهلروب من مواجهة
االخرين،او االنفعال والقلق،او فرط احلساسية من املعاملة.
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اثنيا:اإلساءة:
 -1اإلساءة:
تلك احلركات اليت يصدرها الشخص املسيء بقصد السخرية أو بعض اإلمياءات السلبية اليت توحي بعدم الرضا والتقليل من
قيمة ما يقوم به الشخص املساء إليه من جمهود حنو من يشاركونه املكان.
أنواع اإلساءة:
 -1سوء املعاملة البدين:
يتضمن هذا النوع خمتلف صور االيذاء البدين الذي ميكن ان يرتاوح ما بني الصفع والدفع اىل الضرب الشديد ،عندما
يستخدم اخلادم او أي شخص اخر قوة كافية الحداث امل وجرع دون داع،حىت لو انعقدت النية على مساعدة كبري
السن ،ومن مث ينظر اىل هذا التصرف كسلوك ايذائي ،وحرمان كبري السن من الطعام او تعريضه للضرب القاسي ،ولقد
اكد الباحثون ان ما يتعرض لة كبار السن من ايذاء بدين يشكل حمنة متعمدة تتوافر اركاهنا من خالل ايقاع االيذاء البدين
هبم  ،وان لاليذاء اجلسدي مؤشرات وعالمات تشتمل اخلدوش والكدمات والقطع واالصاابت ،وخباصة االلتواءات
والكسور واالنفصال الشبكي ،واخللع والشلل ،واشاروا اىل وجود مؤشرات مادية اخرى،مثل ارتفاع ضغط الدم
،واالصاابت الغامضة املتكررة،واالمل عند ملس اجلسدلعدم قدرتة على التحمل.
سوء املعاملة النفسي:
يتضمن هذا النوع صور االيذاء العاطفي والنفسي اليت يقرتفها احمليطون بكبري السن وتشمل التجريح اللفظي ،وفرض
العزلة االجتماعية،والضن علية ابحملبة،وعدم مساعدتة على املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياته اخلاصة ،ويرتاوح هذا
االيذاء بني الشتم او القهر الصامت،والتهديد،عندما يقوم احد افراد االسرة او اخلدم او شخص اخر بتصرف غري انساين
جتاه هؤالء الكبار ،مما يسبب اخلوف او االمل الوجدانيوالنفسي او احلزن او الكمد،وكل هذا يعترب ايذاءز وجيوز ان تشمل
االهانة او االيذاء العقلي او االستخفاف والتسفيه او الوعيد،وميكن ان تشمل معاملة كبري السن كطفل،او عزلة عن
العائلةواالصدقاء واالانشطة االعتيادية املنظمة ابلقوة او التهديد.

Page 8

ويعين االستغالل النفسي ارتكاب فعل اإليذاء عمدا،مثل إرهاق الذهن أو ارابكة،او املضايقة النفسية،وميكن أن يرتاوح
بني االهانة ،او الوعيد إبحلاق االذى البدين،او فرض العزلة االجتماعية

 -2االستغالل املايل.
يتضمن سوء التصرف املايل يف امللكية اخلاصة بكبار السن،وحيوي االحتيال والتالعب والنصب او استخدام اعتمادات
كبار السن لغري اغراضهم وحاجاهتم واهتماماهتم .ويرتاوح ما بني سوء التصرف يف مال الكبار اىل االختالس ،واالبتزاز
واال ستغالل واخلداع وانتزاع املال ابلقوة والتزوير والبهتان يف التحويالت اململوكة هلم ،واقتناء املشرتايت الباهظة الثمن من
أموال كبري السن دون معرفته او إذنه ،أو إنكار سلب اموالة .
ولقد أشارت دراسات عدة خاصة بسوء االستغالل املايل واملادي اىل ما ميكن تسميتة بنشاط املصارف الغري طبيعي
،على سبيل املثال سحب مقادير ضخمة من اموال كبار السن خالل فرتة قصرية ،وظهور عديد من الواثئق واملستندات
اليت يتم حتريرها لكبار السن للتوقيع عليها يف الوقت الذي ال ميكن هلؤالء الكبار فهم الغرض من هذه األوراق وتفسرية،
يف ضوء املواقف احلياتية واملعيشية اليت يعيشوهنا واليت ال تتكافا مع حجم ما ميتلكونة من اموال وإمكانيات  ،فهناك نقص
ملموس يف يف مظاهرهم احلياتية ،او نقص حمسوس لعدم حصوهلم على اسباب الراحة او املتعة،فضال عن توانيب املسئولني
عن ممتلكاهتم يف دفع فواتري تلفوانهتم او استهالكهم للكهلرابء
ودائما ما يعرب القائمون على مسؤولية ممتلكاهتم عن القلق فيما يتعرض بوضعهم املايل،وال يظهرون ما يعكس االشفاق
على حالتهم البدنية،وال يبالون وال ايهبون بوضعهم الصحي او العقلي.
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جماالت اإلمهال واإلساءة لكبار السن:
 -1اجملال العائلي:
يشري سوء معاملة كبار السن العائلي اىل صور خمتلفة من سوء املعاملة يقع فيها اشخاص تربطهم هبم عالقة خاصة
،مثل الزوجة،االخ،االبناء،االطفال،االصدقاء،او شخص ما يقوم برعاية كبري السن يف بيت ميلكه كبري السن،او
ميلكه القائم ابلرعاية.
 -2اجملال املؤسسي:
يشري اىل االلفاظ البذيئة اليت يسمعها كبري السن يف موسسلت رعاية املسنني،ومن انحية اخرى يشري اىل أي من
الصور املشار اليها سابقا عن سوء املعاملة ،واليت ثد حتدث يف املرافق السكنية ويكون مرتكبو سوء املعاملة
املؤسساتية عادة اشخاصا يقومون ابدوار تعاقدية او قانونية توكيال عن كبار السن ،اوز يقومون برعايتهم ومحايتهم
،ومنهم على سيب ل املثال من يقومون ابلدفع املايل للقائمني ابلرعاية ووحمرتيف الرعاية.
 -3اجملال الذايت :
ويتمثل يف صور خمتلفة من اهلجر واالمهال ،ويعين االمهال رفض تلبية احتياجات الشخص كبري السن او االخفاق يف
ذلك ،ويتضمن الفشل يف دفع مقابل للخدمات اخلاصة بكبار السن وفشل مسؤول اخلدمة احمللي يف ابداء االهتمام
الكايف،ويعترب االمهال واضحا او ملموسا من خالل رفض امداد الشخص الكبري السن بضرورات احلياة او الفشل يف
ذلك،وامهال الذات ميكن وصفة ابعتبارة سلوكا خاصا ابلشخص املسن الذي مت هتديده يف صحتة او امنه ،ويظهر
ذلك من خالل رفضة او فشلة لتزويدة ابلطعام الكايف،او املاء،او املالبس ،او املاوى ،او النظافة الشخصية ،او
الدواء.
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األسباب واخلصائص:
ميكن النظر إىل سوء معاملة كبار السن على انه نتاج لعدة عوامل متشابكة اقتصادية واجتماعية ونفسية ،مع الظروف البدنية
والذهنية للضحية ومرتكب سوء املعاملة.
 لقد اكدت الدراسات القليلة يف جمال سوء معاملة كبار السن ان املشكالت الشخصية اليت يعاين منها القائمون ابلرعاية ،قدتؤدي اىل االهاانت املتتاليةللضحااي.
 وتؤكد بعض الدراسات ان القائم ابلرعاية ميثل احد العوامل املهمة واخلطرية لسوء املعاملة واالمهال،واال سيما عندما يضظرلالهتمام اليومي هلؤالء الكبار دون ان يكون لديه التدريب النفسي واالجتماعي الكايف لتحمل العبئ الزايد من جراء هذه
الرعاية .
 اكد بعض الباحثني ان اعتماد القائمني ابلرعاية على كبار السن عامل مساعد ومساهم يف سوء معاملة املسنني،ويتجسد هذااالمر بصورة ملموسة عندما يكون القائم ابلرعاية معتمد ماليا على الشخص العجوز الضعيف.
 ومما ال شك فيه ان مسالة حرمة اخلصوصيات العائلية ،ومقولة ان ما حيدث داخل املنازل هو إحدى اخلصوصيات اليت اليسمح الحد من اخلارج ابلتدخل فيها تعترب احد العوامل الرئيسية املسئولة عن إبقاء كبري السن يف موقف املساء له بصفة
دائمة.
 أظهرت بعض املناقشات العلمية أن زايدة نسبة كبار السن يف الكثري من اجملتمعات وما يعانونه من ضعف حيتاج إىل متابعاتمن القائمني على رعايتهم ،ميثالن احد العوامل الدافعة إلصابة مقدمي الرعاية ابحلنق والغيظ والتوتر.
وقد تتجه بعض العائالت اليت تسيء معاملة كبارها اىل التمسك ابطار من العزلة االجتماعية ،ومن مث فان العزلة يف هذه
املواقف تصري احد العوائق اليت ال تتيح للغرابء او اجلريان رؤية ما حيدث ،او التدخل ملنع هذا الوضع املهني ،او حلماية هؤالء
املظلومني.
ولقد اوضحت الدراسة ان سياق االساءات يتمركز يف االنساق اجملتمعية املتنوعة ،وان كان اكثرها ضراوة النسق العائلي الذي
ميثل احد الروافد االساسية يف كثري من اجملتمعات.
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نقاط القوة:
 -1قيام الدولة برسم السياسات ووضع االسرتاتيجيات املرتبطة بقضااي املسنني وما هلم من حق الرعاية
 -2تشجيع مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك على االعتناء بكبار السن من قبل ذويهم ويف منازهلم ،وقد رصدت جوائز قيمة للمتميزين يف
رعاية أابئهم من كبار السن
 -3رعاية املسنني يف دولة االمارات مل تكن مهمة ختتص هبا وزارة العمل والشؤون االجتماعية واملؤسسات التابعة هلا فحسب،بل ان هذه
املهمة تدخل ضمن اهتمام العديد من اجلهات االخرى وخاصة وزارة الصحة اليت اهنت اعداد اسرتاتيجية للعناية بكبار السن حىت
عام ، 2010وذلك يف اطار توجه الوزارة لتطوير مستوى اخلدمات املقدمة للمسنني متشيا مع سياستها يف االرتقاء مبستوى خدمات
الرعاية الصحية.
 -4يسود اجملتمع اإلمارايت حالة جيدة من التضامن والتكافل االجتماعي وخصوصا جتاه الفئات الضعيفة مثل كبار السن.
 -5تساعد يعض املنظمات الدولية التابعة لالمم املتحدة يف االهتمام بشؤون املسن بسن التشريعات والقوانني هلذه الفئة .
 -6تشكيل جلنة وطنية لرعاية املسنني يف الدولة يشارك يف عضويتها ممثلون عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية واجلمعيات ذات النفع
العام واجلمعيات النسائية يف الدولة لإلشراف على شؤون كبار السن وتقدمي اخلدمات وانشاء دور الرعاية هلم ،وانشاء نوادي واقسام
ترفيهية وفرق للعناية التاهيلية والتمريضية لتوفري الرعاية واإلرشاد بشكل دوري للمسنني ،وانشاء مراكز اتهيل وعالج طبيعي والعالج
ابلعمل يف مراكز مراكز ودور االيواء اليت ال تتوفر فيها مثل هذه املراكز ،وتشكيل جلان وطنية من املسنني لدعم انشطة الرعاية
للمسنني وتنشيط العمل التطوعي بني افراد هذه الفئة القادرين يف اوقات فراغهم.
 -7مبادرة الوحدة املتنقلة اليت تقدم اخلدمات الالزمة اليت حيتاجها املسن سواء اجتماعية او صحية او نفسية لتقوية الروابط االسرية وتعريف
افراد االسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار السن
 -8االحتفال ابليوم العاملي للمسنني الذي يوافق االول من اكتوبر والذي اعلنته منظمة االمم املتحدة عام  ،1990هو مناسبة للتذكري
بضرورة االهتمام ابملسنني وذلك من خالل اقامة املزيد من املؤسسات اليت حتتضنهم وتوفر العيش الكرمي هلم  ،داعيا املنظمات واهليئات
اليت تعين ابلشؤون االجتماعية وقضااي املسنني يف العامل العريب اىل ان تكثف من جهودها هلذه الفئة االجتماعية نظرا اىل اخلدمات
اجلليلة اليت فدموها اىل جمتمعاهتم يف جماالت عدة
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 -9توقيع وزارة الشؤون االجتماعية على مذكرة تفاهم مع صندوق وقف عجمان لتقدمي الدعم املعنوي واملادي لوحدة رعاية كبار السن
،وتقدمي حافلة لصاحل الوحدة املتنقلة لرعاية كبار السن.

نقاط الضعف:
 -1غالبية اجلهات تتعامل مع مواضيع املسنني من خالل التعاطف دون اعتماد سياسات واجراءات فعالة قابلة للتغيري.
 -2ان معظم مؤسسات اجملتمع حتتاج اىل توفري الكواتدر البشرية املؤهلو واملدربة القادرة على العطاء واالنتاج
 -3معظم منظمات اجملتمع تعاين من تكرار وازدواجية بعض الربامج واخلدمات فيما بينها.
 -4بطئ احلركة التشريعية يف البالد ،فتعديل التشريع وتطويره يستغرق زمنا طويال  ،وكثريا ما تضيع مشاريع القوانني بني املؤسسات
 -5قلة املؤسسات ابلدولة اليت ختتص برعاية املسنني.
 -6معظم منظمات اجملتمع تعاين من غياب التنسيق بينها.
 -7تؤثر الشيخوخة على الواقع الصحي للمسن ومدى شعور الفرد ابلعجز او الفعالية مع متطلبات احلياة يف اجملتمع
 -8عندما يتقدم االنسان يف العمر يشعر ابنه اصبح عبئ على ابنائه ،اقتصاداي واجتماعيا وصحيا(عدم
اإلنتاج،التواكل،االستهالك،اخلدمات) ومن احلقائق الطبية ان الشيخوخة حيصل فيها قصور وعجز جسماين،ونفسي،ودماغي
وعصيب.
 -9إن األمراض النفسية اليت حتصل غالبا يف فرتة الشيخوخة بسبب هذه التغريات البيولوجية يف اجلسم وبسبب الوضع االجتماعي
(التقاعد) وعدم العمل والعزلة االجتماعية وتدين الدخل  ،وزواج االبناء واالبتعاد عن اابئهم يسبب هلم امراض الكآبة النفسية
-10

يواجه املسنون عدم القدرة على التكيف مع مستجدات احلياة(التصلب الذهين) وتدنيا يف الكفاءات اجلسمية والنفسية

الكافية للتعامل مع مع املستجدات اليومية مما جيعلهم متشبثني ابالفكار السلفية ويبدو ذلك واضحا من خالل قلة املرونة يف
التعامل وقصور االستعداد لفهم االخرين فتظهر سلوكيات مضطربة من العناد وصعوبة االقناع.
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التهديدات:
 -1عدم توفري اجلو األسري واالجتماعي السليم للمسن وإيداعه يف دور الرعاية.
 -2عدم تطوير اخلطط والربامج اليت تكفل توفري مجيع احتياجات املسن .
 -3التعدي على ممتلكاته وحقوقة وحتدايت جمتمعبة و غياب ثقافة رعاية املسن لبعض األسر  ،والتهوين من صورته.
 -4ان االجيال الشابة مل تعش شظف العيش والعوز الذي عاشه اابئنا واجدادان لذلك فان حياة الرفاه مسيطرة على احلياة وهذا سيشكل
منعطفا خطريا يف العالة بني جيل االابء واالجداد واالحفاد.
 -5ان التحوالت اليت متر هبا االسرة االماراتية بشكل خاص واالسر العربية بشكل عام ادت اىل ضرورة اعتماد كبار السن على اعالة
انفسهم وهذا ادى اىل قيام دور ايوائية لرعاية املسنني بدون وجود رعاية اسرية كاملة.
 -6احرتام كبار السن هي قيم مل تعد سائدة بنفس ما كانت عليه يف املاضي خصوصا بني االجيال الشابة ،االمر الذي يتطلب العمل على
صياغة القيم من خالل عدة جهات.
 -7ان التحوالت االجتماعية وبروز االسرة النووية اثر بشكل كبري على رعاية املسن من قبل اسرته.
 -8يف الغالب تعاين فئة املسنني من العديد من املشاكل الصحية والنفسية وغالبا ما يكون يف مرحلة انسحاب من احلياة وهي فئة تتطلب
رعاية مكلفة.
 -9اعتماد غالبية االسر االماراتية على اخلدم يف رعاية املسنني
-10

انقطع افراد اجملتمع تدرجييا مع تراثه وذلك بسبب الطفرة املعلوماتية واالنرتنت حىت ابت جيل اليوم ال يعي الكثري عن ماضي

اجدادة ،وهذا يشكل هوة ثقافية كبرية حتتاج لوقفة.
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الفرص املتاحة:
 -1االستفادة من مشروع األسر املنتجة والصناعات الصغرية وإعداد املعارض التسويقية ملنتجات املسنني،.لرفع
معنوايهتم وحتسيسهم أبمهيتهم يف اجملتمع
 -2االستفادة من خربات كبار السن يف تنمية مهارات شباب اخلرجيني وكذلك يف حمو األمية وتعليم الكبار،ويف
املشروعات اليت حتتاجها البيئة
 -3الدعم االجتماعي الذي يقدمه اجملتمع خيفف من العناء ويزيد من الشعور ابلسعادة ،وهذا الدعم يوفر تقديرا عاليا
للذات والثقة هبا،ويولد املشاعر االجيابية ويقلل من التأثري السليب لألحداث اخلارجية
 -4تنظيم حياة املسنني يف جو اسري حمبب اىل قلوهبم ونفوسهم
 -5عرض املسنني على الطبيب ووضع خطة عالجية له ومتابعتها من قبل األهل
 -6العمل على رفع احلالة املعنوية للمسن ودجمه يف اجملتمع من خالل الرحالت احلفالت اليت تقيمها العائلة
 -7تنظيم برامج لشغل اوقات فراقهم
 -8العمل على توفري جو اسري مبا يساعدهم على التكيف االجتماعي
 -9التأهيل االجتماعي على اهلواايت
-10

االستفادة من خربات املسنني عن طريق استثمار طاقاهتم يف مشروعات إنتاجية استثمارية

-11

العالج ابلعمل

-12

ضرورة تزويد املسنني خبتلف وسائل الرتفيه كالراديو والتلفزيون

-13

اجراء البحوث العلمية الالزمة اليت تستهدف التعرف على املشكالت اليت تعرتض املسنني

-14

التاهيل االجتماعي على اهلواايت

-15

االستفادة من خربات املسنيم عن طريق استثمار طاقاهتم يف مشروعات انتاجية استثمارية.

-16

تنظيم رحالت للحج والعمرة

-17

تزويدهم مبختلف وسائل الرتفية من قبل االسرة كالراديو والتلفاز ابالضافة اىل اجملالت والكتب
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املقرتحات والتوصيات:
 -1يتعني على صناع السياسة صوغ قوانني تضمن توفري احلماية لكبار السن وحتويل وحتسني خدماهتم وتطويرها

-

وخباصة اخلدمات الطويلة األجل ،ورعاية املرضى منهم  ،فقد أمسوا يشعرون ابلعجز بعد القوة ،ويالقون ابإلمهال
بعد االهتمام ،وابتكار اسرتاتيجيات وقائية فعالة ،والتوسع يف تشييد مؤسسات الرعاية اليت تقوم على تدريب
أجيال جديدة من املختصني الذين يؤمنون أبمهية رعاية كبار السن.
 -2ضرورة األخذ يف احلسبان أن كبار السن يتأثرون دوما ابألنساق االجتماعية احمليطة هبم كالعائلة واألصدقاء ومجاعات
اجلوار  ،ومؤسسات اخلدمات يف اجملتمع احمللي ،ومن مث فان كثريا منهم  ،خصوصا الذين مت عزهلم لسنوات طويلة رمبا جيدون
صعوبة يف استيعاب اخلدمات املقدمة إليهم  .وقد يتعرض كثريون منهم ألشكال التهديد والتحفظ يف املعاملة من جهة
أسرهم وعائالهتم أو الوحدات اليت يقيمون فيها،وابلتايل قد يدفعهم اخلوف من ذلك اىل جتنب اختاذ قرارات اللجوء اىل هذه
اخلدمات ،حتاشيا إلزعاج عائالهتم،ورمبا يفرتضون ان التماسهم هذه املساعدات سيصمهم أمام جرياهنم وأصدقائهم حبيث
يعيشون حالة من العجز واالنقياد ،وحملاولة جتاوز هذة املعضلة االجتماعية جيب أن تلعب وسائل اإلعالم دورا مؤثرا واجيابيا
وفعاال من خالل قيامها بعرض الربامج اليت تستميل املسنني وتقنعهم وتعمل على إزالة هذه احلواجز من امام هم  ،وتتبح هلم
حرية احلركة اليت من شاهنا احلصول على خدمات اجتماعية افضل دون حرج او تراجع
 -3جيب ان هتتم الدولة ممثلة يف اجهزهتا املختصة ومراكز البحوث االجتماعية ابجراء البحوث وعمل احملاضر اخلاصة بسوء
معاملة كبار السن ،وذلك من أجل التوصل اىل صوغ بعض القوانني اليت حتمي هؤالء الضعفاء
ضرورة إنشاء مراكز خدمة أولية لرعاية كبار السن ،تعين حبماية الكبار الذين يتعرضون ملشكالت سوء 4-
املعاملة ،مما ميكنهم من الدلفاع عن انفسهم من خالل سلوكيات جترب املسيئني على التفكري عدة مرات
قبل ارتكاهبم فعل اإلساءة
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 -5القيام حبمالت منظمة ومستمرة لزايدة الوعي اجملتمعي وتوعية األسر خبطورة العنف خاصة ضد املسنني واألطفال
والنساء،وتعريفهم حبقهم يف احلماية والدفاع واحلياة االمنه
-6التوعية الدينية حول امهية كبار السن ،وامهية احملافظة على مكانتهم ،واشاعة عالقات اسرية متماسكة.
 -7التوسع يف انشاء مستشفيات متخصصة لتقدمي الرعاية الصحية والوقائية والعالجية لكبار السن ،حبيث يتم الكشف
الطيب على املسن كل ستة اشهر او سنة بصفة دورية لتحقيق مفهوم الوقاية قبل تفاقم احلالة وطلب العالج
-8التوسع يف انشاء دور الرعابية النهارية لكبار السن على ان يقدم هلم فيها خدمات الرعاية الصحية وتوقيع الكشف الطيب
وصرف االدوية لغرب القادرين وتقدمي العالج الطبيعي وممارسة الرايضة اخلاصة لكبار السن حبيث حتقق هذه االدوار التكامل
مع املؤسسات االجتماعية احلكومية.
 -9ختطيط وتنفيذ برامج تنمية الوعي والثقافة الصحية لدى كبار السن لتبصريهم بظروف واحوال املرحلة العمرية اليت ميرون
هبا واحتياجاهتم الوقائية للحفاظ على صحتهم وعدم تعرضهم مبزيد من التدهور وذلك عن طريق تنظيم ندوات اسبوعية هلذا
الغرض يقدم فيها خرباء خمتلف التخصصات ذات العالقة حماضرات بصورة تطوعية.
-10توجيه اجلامعات ومراكز البحوث القومية الجراء حبوث ودراسات يف جمال طب املسنني والرعاية االجتماعية والتاهيل
املهين لكبار السن.
-11انشاء مركز قومي العداد واتهيل كبار السن تكون من مهامه قيالس وتشخيص قدرات كبار السن القادرين على
االستمرار يف العمل وتوجيههم لالعمال املناسبة العمارهم.
-12اصدار تشريع خاص بكبار السن يتضمن الزام املنظمات احلكومية وغري احلكومية ابعادة توظيف كبار السن القادرين
على العمل بوصفهم خرباء واستشاريون يف اماكن عملهم او يف االعمال اليت يصلحون هلا وفق قدراهتم الراهنة.
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-13االهتمام برتبية النشئ على احرام كبار السن وحسن معاملتهم وذلك من خالل املؤسسات الرتبوية على اختالف
انواعها.
-14التاكيد على امهية دور االسرة يف رعاية كبار السن ،حيث اييت دورها يف يف املرتبة االوىل بني املؤسسات اليت تويل
املسنني اهتمامها
-15العمل على تشجيع االستفادة من كبار السن ابختالف ختصصاهتم والتشاور معهم يف جماالت احلياة املختلفة.
-16عمل نوادي خاصة هبم او مقاهي ذات مواصفات معينة
-17تكوين مجعية اصدقاء املسنني من اجل تبين قضاايهم ومشكالهتم والكشف عن طاقاهتم الكامنه املعطلة ،والعمل على
حل مشكالهتم االسرية ،وتوفري فرص العمل ملن يرغب منهم.
-18اعطاء املسنني الفرصة للعمل يف أي جمال هلم القدرة على االداء فيه.
-19اهتمام وسائل اإلعالم وخاصة الراديو والتلفزيون بتقدمي برامج هتدف اىل التوعية مبشاكل ومهو املسنني وكيفية توفري
متطلباهتم والعمل على حل الصعوابت اليت تصادفهم .
-20جيب توقري كبار السن والعجزة وبذل اقصى جهد للعناية وتكرميهم يف شيخوختهم
-21للمسنني احلق يف تنظيم حياهتم العائلية مبا يف ذلك زواجهم وفق ما يشاؤون وتكفل الدولة واجملتمع هلم ذلك.
-22للمسنني احلق يف استدامة التعليم
-23للمسنني احلق يف ان حتمي الدولة حقوقهم وتعاقب على االعتداء عليها.
تيسري توفري االدوية واملعينات السمعية واطقم االسنان والنظارات لكبار السن كي يتمكنوا من اطالة امد نشاطهم واستغنائهم
عن الغري.
-24دعم اسعار االجهزة واملعدات الطبية اليت حيتاجها املسن من قبل احلكومة حبيث يتمكن املسن من استخدامها بيسر
دون ان ترهقه وذويه ماليا.
 -25توفرب السكن املالئم للمسن
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 -26عمل كل من شانه حفظ سالمة وراحة املسنني يف بيئتهم السكنية واملعيشية وضمان سالمة تنقلهم.
 -27تقدمي الدعم احلكومي لالسر اليت حتتفظ ابملسنني يف املنزل
 -28متكني االسرة ككل وتشجيعها يف رعاية افرادها املسنني.
-29دمج كبار السن يف انشطة تطوعية لشغل اوقات فراغهم
-30ان االهتمام ابملسنني ورعايتهم هو بعد انساين فال يصح اعتبارهم كما مهمال ،ويتعني املضي قدما يف االعتزاز هبم
كافراد شاركوا جبهودهم يف مراحل التقدم واالجنازات اليت احرزها اجملتمع.
 -31اجراء دراسات مسحية داخل اجملتمع لتحديد اعداد واحتياجات املسنني ومن مث التعرف على االمكانيات املتوفرة
،وبناء عليها يتم ختصيص واعداد خطط للرعاية وذلك جتنبا لالمهال االسري
-32النظر اىل سن الشيخوخة ابنه سن اخلربة ،واحلكمة والعطاء وليس سن العجز والالانتاجية.
 -33العمل على تعديل االجتاهات اجملتمعية السلبية السائدة جتاه مفهوم الشيخوخة ليس ابعتبارها حالة من حاالت العجز
وامنا هي مرحلة هامة يف عمر االنسان تتميز ابلنضج واخلربة واحلكمة والراي السديد واليت تشكل مورواث حضاراي تتواصل من
خالله االجيال وترتقي اجملتمعات مبفاهيمه وقيمه.
 -34ختصيص اماكن خمصصة يف املؤسسات احلكومية واخلدمية للمسن ،حبيث ال يشارك يف ازدحام او وقوف ملدة طويلة
وتيسري اجراءاته.
-35نشر الوعي الصحي ومتطلبات مرحلة كرب السن بني املقبلني على املرحلة واسرهم حىت تكون لديهم املعرفة بكيفية
التعامل مع هذه املرحلة العمرية ومعرفة االاثر املرتتبة على امهاهلم.
 -36تنمية اخلدمات الصحية القصى حد ممكن كما ينبغي التوسع يف مراكز الرعاية النهارية،والعيادات
اخلارجية،واملستشفيات وخدمات الرعاية الطبية وخدمات التمريض وان تكون خدمات الطوارء متوفرة بصورة دائمة .
 -37االهتمام بتغذية املسن واعطاؤة ما يكفي من الربوتينات واملعادن.
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 -38ينبغي ان تتجاوز رعاية املسنني االجتاهات العالجية وان تشمل رفاهيتهم الكاملة مع مراعاة الرتابط القائم بني العوامل
البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية والبيئية أي ان الرعاية جيب ان تشمل القطاعني الصحي واالجتماعي ،وينبغي على
االسرة ان تقوم على حتسني نوع احلياة للمسنني حبيث متكنهم من ان حييوا حياة مستقلة داخل اطار اسرهم وجمتمعهم احمللي
دون ان يعانوا من عزل وابعاد.
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