				
مجلة إلكترونية شهرية تصدرها الدائرة

شهر يوليو

العدد 04

توقع اتفاقية تعاون مع « جمعية دار البر  -لجنة االسر

 16أخصائيًا ينالون صفة
الضبطية القضائية
صاحب السمو يدشن أول برنامج تدريبي إلكتروني
توعوي ألولياء األمور

الـرؤيـة
والـرســالـة

تبقى ذكراه حاضرة فينا كعنوان للخير والعطاء

رئيس التحرير
�أحمد �إبراهيم امليل

هيئة التحرير
الر�ؤية

نحو جمتمع يتمتع بالرفاه واالمن واال�ستقرار
الأ�سري واالحتواء االجتماعي

الر�سالة
العمل على تقدمي خدمات اجتماعية عالجية
ووقائية و�إمنائية وفق ًا لأف�ضل املمار�سات يف جمال
ال�ضمان والرعاية واحلماية والت�أهيل للأفراد والأ�سر
واملجموعات من ذوي الظروف االجتماعية اخلا�صة
لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم وا�ستفادتهم من
موارد بيئتهم وم�ساعدتهم للو�صول بهم حلياة كرمية،
كما نعمل على درا�سة امل�شكالت االجتماعية اليجاد
احللول ودعم اتخاذ القرار ا�سهاما منا يف عملية
التنمية امل�ستدامة ملجتمع �إمارة ال�شارقة.

خولة عبداهلل �آل علي
علياء عي�سى ال�سوقي
حممد الب�شري الدودو

اإلخراج الفني
حممد الب�شري الدودو

media@sssd.shj.ae
065078086

عفاف المري :زايد جعل بنـاء اإلنســـان ركــيزة لبناء المجتمعـــات ومح
ملختلف فئات املجتمع و�صناعة الأمل للفئات ال�ضعيفة
واملحتاجة.
و�إننا يف الدائرة نعتزم القيام مببادرات نوعية تليق
ب�إجنازات الوالد امل�ؤ�س�س "رحمة اهلل عليه"� ،إبراز ًا لإرثنا
الأ�صيل والعريق ،وتلبية للنداء الوطني والقيادي من قيادتنا
الر�شيدة حفظهم اهلل.

�أ�شادت �سعادة عفاف �إبراهيم املري ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة ال�شارقة – رئي�س دائرة اخلدمات االجتماعية مببادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
حفظه اهلل ب�إطالق عام " 2018عام زايد" ليكون منا�سبة
وطنية للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه ،وذكرى عطرة ال�ستلهام اخلري والعطاء والنماء.
وت�أتي هذه املبادرة لتج�سيد قيم العمل الإن�ساين واملجتمعي
التي غر�سها ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه ،يف �أبناء دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وعلى �إثرها قامت دولة قوامها
اخلري والعطاء ليعم خريها املجتمع املحلي والعاملي ،ما
جعل الإمارات منارة للعمل اخلريي والإن�ساين واملجتمعي،
بب�صمات �إن�سانية بارزة يف كافة دول العامل.
و�أ�ضافت �أن املغفور له طيب اهلل ثراه ،كر�س حياته لبناء
جمتمع ي�سوده املحبة والإخاء والتكاتف والرتاحم ،و�سخر
حياته من �أجل دينه ووطنه و�شعبه والإن�سانية جمعاء ،فهو
الوالد الذي ر�سخ فينا معنى العطاء والعمل الإن�ساين يف
نفو�س املجتمع من مواطنني ومقيمني على �أر�ض هذه الدولة
املعطاء.
فال�شيخ زايد رحل عنا ،وتبقى ذكراه حا�ضرة فينا كعنوان
للخري والتكاتف لرفعة الإن�سانية وجعل بناء الإن�سان ركيزة
لبناء املجتمعات وحمور التنمية ،و�إننا ن�ستلهم من �سريته عناوين التواصل:
النرية معاين جديدة لتقدمي خدماتنا االجتماعية و�إي�صالها

التمريض المنزلي في الشارقة ..رعاية مبتكرة للمسنين وأصحاب الهمم
�أكدت عفاف �إبراهيم املري ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س
دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة �أن خدمة التمري�ض
املنزيل تقدم ملن يحتاجها من �أ�صحاب الهمم وكبار ال�سن
وفق �شروط� ،أبرزها �أن يكون من مواطني �إمارة ال�شارقة
وعلى �أال يزيد دخل متلقي اخلدمة على � 12ألف درهم ،و�أن
يكون طريح الفرا�ش ويحتاج للتغذية الأنبوبية وفقا لتقرير
من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،مبينة �أن هناك تعاونا مع
بع�ض ال�شركات املتخ�ص�صة يف تقدمي مثل تلك اخلدمات
�سيتم اال�ستعانة بها لتوفري اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل التعاون
مع هيئة ال�شارقة ال�صحية بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية لكبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم.
ملفات
وقالت املري� :إن الدائرة و�صلتها العديد من امللفات لأ�صحاب
الهمم وكبار ال�سن ممن يطلبون خدمة توفري مرافق يف
املنازل ،وهما نوعان مرافق لكبار ال�سن و�آخر لأ�صحاب الهمم،
وذلك من خالل �إح�صاء الدائرة عن طريق مدينة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية ،مبينة انه بعد الدرا�سة لتلك امللفات تبني
�أن من يطلب تلك اخلدمة دخولهم املادية حمدودة ،بحيث ال
يتمكنون من توفري مرافق يقدم اخلدمة التمري�ضية لطريحي
الفرا�ش من كبار ال�سن او �أ�صحاب الهمم من عالج ودواء
وخدمات �أخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن التمري�ض يعد مكلفا ملن ال
دخول لهم ،لذلك جاء قرار املجل�س التنفيذي مبنح خدمة
التمري�ض املنزيل لطريحي الفرا�ش يف ال�شارقة ب�شرط �أال
يزيد دخل الفرد على � 12ألف درهم ،وذلك تي�سريا لذوي
املر�ضى من كبار ال�سن وذوي الهمم ولتخفيف املعاناة املادية.
تغذية �أنبوبية
و�أو�ضحت �أن قرار املجل�س التنفيذي اخلا�ص جاء من�سجما
يف خدمة مبادرة (ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن) ،وهو
ما �سيجعل �أ�صحاب الهمم �أو كبار ال�سن يتلقون التمري�ض

والتغذية الأنبوبية يف بيوتهم و بني �أهليهم يف املنازل الفتة
�إىل �أن هناك �شروطا لتقدمي تلك اخلدمة للفئات املذكورة،
�أولها ال بد �أن يكون امل�ستفيد من اخلدمة من مواطني �إمارة
ال�شارقة ويحمل خال�صة القيد من ال�شارقة ،و�أن يكون طريح
الفرا�ش ويحتاج للتغذية الأنبوبية وفقا لتقرير من وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع ،حيث �سيتم توفري التمري�ض له
ملدة � 24ساعة �أو � 12ساعة �أو � 8ساعات ح�سب ت�شخي�ص
الطبيب للحالة املر�ضية ،كما البد �أن يكون دخل ال�شخ�ص ال
يزيد على � 12ألف درهم �أو �أقل.
�شيخوخة �صحية
ولفتت املري �إىل �أن تلك املبادرة ت�صب يف جعل ال�شارقة
�إمارة مراعية لل�سن وبيئة مثلى لعي�ش النا�س بكافة �أعمارهم
فيها برفاهية ،م�ستندة �إىل ر�سالة ت�سعى فيها �إىل �إيجاد
بيئة مادية و�صحية واجتماعية واقت�صادية وح�ضارية �شاملة
م�ستدامة تتيح لكبار ال�سن اال�ستفادة من مواردها ب�سهولة
وي�سر ،و�صوال ل�شيخوخة �صحية فعالة وحت�سني نوعية احلياة
لهم وم�شاركتهم خلرباتهم مع الآخرين وذلك من اجل
امل�ساهمة يف حتقيق تنمية املجتمع.
خدمات مميزة
من جهته �أكد الدكتور عبدالعزيز بن بطي املهريي مدير
هيئة ال�شارقة ال�صحية �أن قرار املجل�س التنفيذي بال�شارقة
بتوفري اخلدمات التمري�ضية لكبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم عن
طريق دائرة اخلدمات االجتماعية يعد قرارا حكيما ومبادرة
طيبة تعنى ب�آبائنا وتقدم لهم العالج املنا�سب يف منازلهم،
مبينا حر�ص حكومة ال�شارقة ممثلة يف �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة على توفري اخلدمات ال�صحية والطبية املميزة لكافة
املواطنني عن طريق جماالت عدة ،منها الت�أمني ال�صحي
الذي توفره احلكومة للموظفني والت�أمني ال�صحي لكبار
ال�سن ويقدم بالتعاون مع دائرة اخلدمات والهيئة ال�صحية

وم�ست�شفى اجلامعة ،وذلك من خالل توفري اخلدمات
ال�صحية لكبار ال�سن فوق  60عاما� ،إ�ضافة �إىل فئة اخرى
 55عاما من الذين يت�سلمون �إعانات من ال�ش�ؤون االجتماعية
بال�شارقة �أو يتلقون م�ساعدات من حكومة ال�شارقة يتم �إ�صدار
بطاقات �صحية لهم للعالج املجاين مب�ست�شفى اجلامعة.
وقال �إن هناك تعاونا كبريا بني الهيئة ودائرة اخلدمات بهدف
توفري خدمة طبية مميزة لكبار ال�سن ولتوفري الرعاية لهم
يف منازلهم �إذا ما تطلب الأمر ،وذلك من خالل  3عيادات
متنقلة� ،إحداها وحدة عالج الأ�سنان و�أخرى للعالج الطبيعي
متواجدة يف دار اخلدمات االجتماعية وخدمة العيادة الطبية
املتنقلة ،وهي متمركزة ما بني كلية الطب وجامعة ال�شارقة،
وتنتقل تلك العيادات �إىل املري�ض �أينما كان�،إ�ضافة �إىل
وحدة الأ�شعة واملخترب وال�صيدلية ،وجميعها م�ضمنة يف
حافلة كبرية تقدم �أف�ضل اخلدمات لفئة كبار ال�سن ،الفتا

يف الوقت ذاته �إىل �أنه �إذا كان املر�ضى من كبار ال�سن يتلقون
العالج يف م�ست�شفى اجلامعة و�أن حالتهم ال�صحية ت�سمح
بتقدمي اخلدمة يف منازلهم ،ف�سيتم حتويلهم �إليها حتى نقلل
من زمن املكوث يف امل�ست�شفى.
و�أو�ضح املهريي �أن الهيئة تعمل جاهدة على توفري الرعاية
ال�صحية لكافة العاملني بالدوائر املحلية بال�شارقة مواطنني
ووافدين� ،إ�ضافة �إىل كافة �أفراد �أ�سرهم ،حيث ي�ؤمن عليهم
ت�أمينا �شامال يغطى داخل الدولة وخارجها يف بع�ض الأحيان.

�أخبار رئي�سية

إلكمال معايير ترشح الشارقة لقب إمارة صديقة لألطفال واليافعين

استقبــــال وفد من «الشارقة صديقة للطفل» و»اليونيسيف»
ا�ستقبلت دائرة اخلدمات االجتماعية ،وفد ًا من مكتب
ال�شارقة �صديقة للطفل ،وممثلني من منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سيف) لدى الدول العربية مبنطقة اخلليج،
ملناق�شة ومتابعة تنفيذ م�شروع (ال�شارقة �صديقة للأطفال
واليافعني) والتي تهدف �إىل حتقيق �إكمال معايري تر�شيح
ال�شارقة لقب �إمارة �صديقة للأطفال واليافعني ،حيث عقد
االجتماع مبقر الدائرة الواقع مبنطقة الدفني بال�شارقة.
حيث ناق�ش الطرفان �إمكانية �أن ت�شارك الدائرة يف درا�سة
جمتمعية عن عن و�ضع الأطفال يف �إمارة ال�شارقة واخلدمات
املقدمة لهم ،ف�ض ًال عن املبادرات التي �أطلقتها الدائرة والتي
تعني بحماية الأطفال اجتماعي ًا و�صحي ًا ودار�سي ًا ،كما اطلع
الوفد على جتربة الدائرة ودورها احليوي يف رعاية الطفل

والأ�سرة ،وما تقدمه من �أن�شطة ومبادرات يف هذا املجال.
ح�ضر االجتماع من جانب الدائرة؛ �سعادة عفاف �إبراهيم
املري رئي�س الدائرة؛ وبرفقة خلود النعيمي مدير قطاع
خدمة املجتمع؛ وجا�سم احلمادي مدير �إدارة املعرفة ،بينما
ح�ضر من جانب مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل ،الدكتورة
ح�صة الغزال املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة �صديقة للطفل؛
والأ�ستاذة ليلى نا�صر رئي�س وحدة املبادرات املجتمعية من
مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل والأ�ستاذ ع�صام علي م�س�ؤول
ال�سيا�سات االجتماعية يف مكتب اليوني�سف ،و الدكتورة داليا
هارون م�ست�شار مكتب اليوني�سيف.
وقالت عفاف املري� ،إننا على �أمت اال�ستعدادات للتعاون مكتب
ال�شارقة �صديقة للطفل يف م�شروع ال�شارقة �صديقة للأطفال

واليافعني والذي مت اطالقة يف فرباير 2017م ،ونحن يف
الدائرة كوننا كجهة منوطة باخلدمات االجتماعية ومن
�ضمن اخت�صا�صها حماية الأطفال وحقوقهم ،الأمر الذي
يتطلب منا التعاون مع جميع اجلهات التي تعني بالأطفال،
وال�سيما فيما يخ�ص جوانب حماية حقوق الطفل.
و ا�ستعر�ضت رئي�س دائرة اخلدمات االجتماعية؛ خالل
االجتماع� ،أهم املبادرات واملمار�سات التي تقدمها الدائرة
للطفل ،م�ؤكدة مدى حر�ص الدائرة على العمل من �أجل
حماية حقوق الطفل ،يف مراحله العمرية كافة ،وكذلك
اخلطط امل�ستقبلية التي ت�سعى الدائرة لتنفيذها ،م�ضيفة �إىل
�أن الدائرة تقدم فعاليات خمتلفة على مدار العام؛ خلدمة
وتوعية املجتمع والأ�سرة ،بالإ�ضافة �إىل الور�ش التي ت�ستهدف
طلبة املدار�س.

و�أفادت �أن من �أهم ما تقوم به الدائرة يف هذا اجلانب هو
خدمة جندة الطفل والذي يرتكز على (الدمج الأ�سري)،
و(ت�أمني احلقوق) ،و(امللتقى الأ�سري) ،وجميعها تهدف
�إىل املحافظة على حقوق الأطفال ،و�ضمان ا�ستقرارهم
االجتماعي والنف�سي ،مبا يوفر لهم بيئة �سليمة تبعدهم عن
امل�ؤثرات النف�سية ال�سلبية.
و�أ�ضافت املري �أن �إمارة ال�شارقة رائدة يف جمال حماية
جلي لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حقوق الطفل ،وهذا انعكا�س ّ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،وقرينة �سم ّوه� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت
حممد القا�سمي ،رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف
ال�شارقة.

«اجتماعية الشارقة» و «اإلنقاذ» يبحثان آليات نقل طريحي الفراش باإلمارة

ا�ستقبلت دائرة اخلدمات االجتماعية وفد ًا من ق�سم الإ�سعاف
والإنقاذ ب�شرطة ال�شارقة ،بهدف مناق�شة �سبل التعاون يف
نقل طريحي الفرا�ش ،وا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات املطبقة
يف �سيارات الإنقاذ التابعة ل�شرطة ال�شارقة ،والتعرف على
�أحدث و�سائل وطرق التدريب املتبعة فيها.
و�ضم الوفد الزائر الرائد  /في�صل الدوخي رئي�س ق�سم
الإ�سعاف والإنقاذ ب�شرطة ال�شارقة ،يرافقه الطاقم الطبي
والإ�سعايف ،وقد مت ا�ستقبالهم من قبل �سعادة  /عفاف
�إبراهيم املري ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة اخلدمات
بال�شارقة؛ وبح�ضور ال�سيدة  /خلود �آل علي مدير �إدارة
الرعاية املنزلية.
و�أفادت عفاف املري؛ �أنه مت خالل الزيارة بحث �آليات �إطالق
خدمة النقل اخلا�ص لنقل طريحي الفرا�ش من فئات كبار
ال�سن و�أ�صحاب الهمم ،بالتعاون مع �شرطة ال�شارقة ،حيث

تتوىل الدائرة ا�ستقبال طلبات النقل عرب املكاملات الهاتفية
على الرقم  ،8007080والتن�سيق ل�ضمان و�صول اخلدمة
مل�ستحقيها ،على �أن تقوم �شرطة ال�شارقة مبهمة نقل طريحي
الفرا�ش �إىل امل�ست�شفيات عرب مركبات الإنقاذ جمهزة
ومطورة ب�أحدث املوا�صفات.
كما مت االطالع على مركبة الإنقاذ املخ�ص�صة لطريحي
الفرا�ش خالل الزيارة� ،إذ �أنها حتتوي على �أحدث الو�سائل
التقنية من معدات طبية وو�سائل االت�صال التي متكن من
تقدمي خدمات فعالة تتما�شى مع حاالت طريحي الفرا�ش
ملختلف الفئات املعنية ،عالوة على املعدات الأ�سا�سية
امل�ستخدمة يف �سيارات الإ�سعاف.
و�أ�ضافت رئي�س دائرة اخلدمات االجتماعية؛ قد مت عقد
م�ؤخرا ً ،اجتماع ًا مع القيادة العليا ب�شرطة ال�شارقة لبحث
التعاون امل�شرتك وجهود القيادة ودورها احليوي يف تطوير

خدمات رعاية كبار ال�سن واحلاالت الإن�سانية يف الإمارة� ،إىل
جانب االتفاق على ح�صر الأعداد املتوقعة للم�ستفيدين من
اخلدمات و�سبل تطويرها وتعميمها على مدن الإمارة كافة.
وجاء االجتماع ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،ب�ش�أن تطوير خدمات رعاية كبار ال�سن
واحلاالت الإن�سانية يف الإمارة ،ما ي�ؤكد م�ساعي الإمارة
وجهودها التي تبذلها يف حتويل ال�شارقة �إىل مدينة مراعية
لكبار ال�سن من خالل تطوير اخلدمات امل�شرتكة بني اجلهات
احلكومية يف الإمارة لتوفري ال�سعادة والرفاهية لكافة �شرائح
املجتمع.

فعاليات

بحضور عفاف المري

شرطة الشارقة تعقد اجتماعًا تنسيقيا لتنفيذ مبادرات مشاريع حماية الطفل
تر�أ�س العميد عبد اهلل مبارك بن عامر نائب قائد
عام �شرطة ال�شارقة ،مببنى القيادة ،االجتماع
التن�سيقي لتنفيذ املبادرات اال�سرتاتيجية مل�شاريع
حماية الطفل ،بح�ضور �سعادة عفاف املري مدير
دائرة اخلدمات االجتماعية ،والعميد علي �سيف
الندا�س مدير �إدارة ال�شرطة املجتمعية ،والعقيد
علي �سيف الذباحي نائب مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
وتطوير االداء ،واملقدم نا�صر بن عف�صان مدير
�إدارة اخلدمات الإلكرتونية واالت�صاالت ،وعدد من
ال�ضباط و�صف ال�ضباط من خمتلف �إدارات واق�سام
�شرطة ال�شارقة ،ووفد من �شبكة ال�شارقة حلماية
الطفل..

مت خالل االجتماع مناق�شة كافة امل�شاريع املقرتح
�إطالقها على م�ستوى القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
والتي ت�صب يف �إطار منظومة برنامج ال�شارقة
مدينة �صديقة للطفل ،واخلطوات االجرائية التي
يتم اتباعها يف حالة تقدمي البالغ كتحديد غرفة
مقابالت للأطفال جمهزة ب�أف�ضل االمكانيات
مبا تتنا�سب مع املراحل العمرية للأطفال بدون
�ضغوط خارجية حتى يتمكن من االف�صاح عن جميع
املعلومات املتعلقة بالأذى الواقع عليه يف ح�ضور
اخت�صا�صني نف�سيني بالتعاون مع دائرة ال�ش�ؤون
االجتماعية.

كما مت يف االجتماع اقرتاح و�ضع منظومة ت�شفري
بيانات للأطفال على النظام اجلنائي املوحد بهدف
حماية اخل�صو�صية املعلوماتية للأطفال وجميع
االطراف ذات ال�صلة ،و�أخري ًا ا�ستخدام اخلط
ال�ساخن الذكي "برنامج حمايتي املطور" للهواتف
الذكية وي�أتي ذلك من خالل �سعي وزارة الداخلية
ملواكبة �أف�ضل املمار�سات العاملية والتوجهات
احلكومية نحو تقدمي اخلدمات ب�شكل �إلكرتوين
حيث يوفر التطبيق ميزة طلب اال�ستغاثة ،بتوجيه
الأبناء نداء �إىل ذويهم عند �شعورهم باخلطر ،على
�شكل "نداءات ا�ستغاثة ذكية".
ويف نهاية االجتماع وجه نائب قائد عام �شرطة

ال�شارقة احل�ضور ال�شكر والتقدير على جهود فريق
العمل يف جمال حماية الطفل والعمل على تو�صيات
ت�ساهم يف حماية الطفل واحلر�ص على ابنائنا،
واخلروج بنتائج ملمو�سة لدى الطفل واولياء االمور
وحتى الزائرين �إىل الدولة والتي ت�صب يف النهاية
�إىل تذليل كافة العقبات التي تواجه الطفل يف مثل
هذه احلاالت ،م�شري ًا �إىل �ضرورة العمل والتن�سيق
بني كافة الإدارات املعنية ب�شرطة ال�شارقة على
الإبداع واالبتكار للو�صول بكل ما هو جديد حديث
يخدم منظومة الأمنية حلماية الأطفال.

�أن�شطة وبرامج

بالتعاون مع دائرة الخدمات االجتماعية

ورشة عمل عن تطبيقات األجهزة الذكية لكبار السن في الشارقة
نظمت دائرة احلكومة الإلكرتونية بالتعاون مع دائرة
اخلدمات االجتماعية يف �إمارة ال�شارقة ور�شة عمل
حول التقنيات احلديثة يف الأجهزة الذكية وذلك �ضمن
فعاليات اخلطة الت�شغيلية لل�شارقة مدينة مراعية
لل�سن  2021 2017-بح�ضور عدد من كبار ال�سن
وامل�س�ؤولني يف دار الرعاية املنزلية مبوافجة.
وتناولت الور�شة التي قدمتها ميثة ال�سويدي وميثاء
الغافري مفهوم التكنولوجيا وا�ستخداماتها والفوائد
العديدة التي تقدمها للإن�سان يف حياته اليومية يف

خمتلف املجاالت.
ت�سهيالت
وا�ستعر�ضت الور�شة عدد ًا من تطبيقات الهاتف الذكي
والربامج املتنوعة التي يتيحها للم�ستخدمني والتي
�شهدت تطور ًا �سريع ًا جعل من ال�صعوبة اال�ستغناء عنها
يف احلياة اليومية ملا تقدمه من ت�سهيالت مهمة ،مثل
التعامالت امل�صرفية واملالية ،والتطبيقات ال�صحية
التي تقدم العديد من الفوائد خا�صة لكبار ال�سن
مثل حتديث ال�سجالت الطبية ،واملتابعة العالجية،

والتغذية ،ومواعيد تناول الأدوية ،وطلب الإ�سعافات،
والتوا�صل مع الطبيب ،وغريها.
وتطرقت الور�شة �إىل تطبيقات حتديد املواقع والقراءة
والت�صفح والألعاب الذهنية ،وت�صفح الأخبار� ،إىل
جانب الربامج التي تعمل على التنبيه لأداء الواجبات
وتكرار املواعيد وغريها.
تفاعل
و�شهدت الور�شة تفاع ًال كبري ًا من كبار ال�سن ،والذين
�أبدوا حما�س ًا للتعامل مع التطبيقات احلديثة التي

ت�ستهدف امل�ساهمة يف رعايتهم ب�شكل متكامل خا�صة
اجلوانب ال�صحية والطبية ،وجرى خالل الور�شة
تقدمي مادة مرئي ًة تناولت �أهمية وفوائد التطبيقات
احلديثة ،خا�صة �أيام �أداء فري�ضة احلج ،حيث �ساهمت
يف ت�سهيل الو�صول �إىل الأماكن والتوا�صل مع اللجان
املختلفة والأهل.
وتت�ضمن اخلطة الت�شغيلية لدوائر وم�ؤ�س�سات حكومة
ال�شارقة �ضمن خطة اللجنة العليا ملتابعة ع�ضوية �إمارة
ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن ،العديد من الفعاليات
يف خمتلف املجاالت االقت�صادية والتعليمية وال�صحية
والريا�ضية وغريها.

تفعيل سياحة الشواب
ف ّعلت ال�شارقة مفهوم ال�سياحة العك�سية لكبار ال�سن ،عرب
ا�ستقبال رحالت لل�شواب يف العام اجلاري من هولندا
والبحرين ،بالتعاون مع دور امل�سنني.
و�أكد خمت�صون �أن رحالت التبادل العك�سي لل�شواب جزء من
ال�سياحة العالجية للم�سنني ت�شبه ال�سياحة ال�شبابية ،ولها
عائدات ربحية كبرية تكاد تفوق ال�سياحة ال�شبابية نتيجة
امتالكهم املال والوقت الالزم لل�سفر ،وت�سهم يف رفع معدل
الإ�شغال الفندقي.
و�أفادت املديرة العامة لدار رعاية امل�سنني يف ال�شارقة
مرمي القطري ب�أن ال�سياحة العك�سية لكبار ال�سن برزت
بو�صفها �ضرورة مهمة للرتفيه عن امل�سنني عرب ق�ضاء
العطل واال�ستجمام وتنظيم الزيارات �إىل الأماكن التاريخية
والأثرية ،ما ي�ؤدي �إىل رفع الإ�شغال الفندقي يف الإمارة.
وتابعت �أن الدائرة نظمت زيارات �سياحية لكبار ال�سن �إىل
كل من البحرين والكويت ،وتعتزم التو�سع ب�إدراج دول �أوروبية
�إىل قائمة املناطق ال�سياحية التي تعتزم زيارتها يف العام
املقبل.
واعتربت الرتويج يف جمال اخلدمات الفندقية واملرافق
ال�صديقة للم�سنني يلعب دور ًا حموري ًا يف رفع معدالت
الإ�شغال الفندقي.
وتوقعت انتعا�ش هذا النوع من ال�سياحة يف ال�شارقة ال �سيما
�أن الإمارة تعتزم التحول بالكامل �إىل �صديقة للم�سنني يف
عام  2020عرب حتويل احلدائق واملكتبات وال�شوارع �إىل

�صديقة لكبار ال�سن.
من جهته ،ذكر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
للمتقاعدين فرج �إ�سماعيل مبارك �أن فكرة رحالت التبادل
العك�سي ال تنح�صر على الفئة ال�شبابية بغر�ض اال�ستك�شاف
والتعلم ،بل ت�شمل �أي�ض ًا �شريحة كبار ال�سن من املتقاعدين،
لذلك تبلورت الفكرة التي مبوجبها جرى تنفيذ رحالت تبادلية
بغر�ض اال�ستك�شاف واملعرفة وحت�سني نف�سية املتقاعدين.
و�أو�ضح م�س�ؤول املبيعات يف �أحد فنادق ال�شارقة �صالح
القر�شي �أن �سياحة كبار ال�سن تعد الأكرث ربح ًا مقارنة مع
الأنواع ال�سياحية الأخرى مثل ال�شبابية والثقافية لأن كبار
ال�سن يرغبون يف اال�ستمتاع مبا تبقى له من مال.

وذكر �أن تكلفة �سياحة امل�سنني ترتفع عن �سياحة ال�شباب
نحو  15يف املئة نظر ًا ال�ستخدام امل�سنني للموا�صالت ب�شكل
دائم� ،إ�ضافة �إىل اخلدمات الأخرى التي تتطلب معاملة
خا�صة معه.

بالتعاون مع مجلس ضاحية مويلح
تنظيم برنامج لتأهيل جلساء كبار السن وأصحاب الهمم بـ اجتماعية الشارقة
نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة برناجم ًا
تدريبي ًا لت�أهيل جل�ساء كبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم ،بالتعاون
مع جمل�س �ضاحية مويلح التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي
والقرى ،وذلك مبقر املجل�س الواقع ب�ضاحية مويلح يف مدينة
ال�شارقة ،حيث مت طرح الربنامج باللغة العربية واالجنليزية
والهندية.
�أ�شرف على �إعداد الربنامج فريق عمل خمت�ص بخدمة كبار
ال�سن و�أ�صحاب الهمم من الدائرة ،مكون من طاقم متري�ض
ودكتورة خمت�صة وعدد من املوظفني القائمني مبهام الرعاية
االجتماعية من �إدارة الرعاية املنزلية ودار رعاية امل�سنني،
لي�شمل عر�ض اجلوانب املعي�شية وال�صحية واالجتماعية
لكبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم من حيث امل�سكن وامل�أكل وامللب�س
والأدوية والعناية ال�شخ�صية والربامج والأن�شطة وغريها
من الن�شاطات ،كذلك �أ�سا�سيات املحافظة على عدم نقل
العدوى ،والنظافة ال�شخ�صية ،وطريقة ترتيب ال�سرير،
وطريقة فح�ص العالمات احليوية ،و�سلبيات و�أخطاء التعامل

مع كبار ال�سن ،والنقاط الواجب مراعاتها عند التعامل
معهم ،والإ�سعافات الأولية.
وقالت خلود �أحمد النعيمي مدير �إدارة الرخ�ص االجتماعية
�أن دائرة اخلدمات االجتماعية ت�ستمر يف تقدمي الربامج
الت�أهيلية جلل�ساء كبار ال�سن و�أ�صحاب الهمم ب�شكل دوري
وذلك لإك�ساب اجللي�س مهارات التعامل اجليد وال�سليم
مع الفئات امل�ستفيدة� ،إىل جانب توعية الأ�سرة مبتطلبات
هذة الفئتني مع الأخذ يف االعتبار احتياجاتهم النف�سية
وال�صحية واالجتماعية ،و�إن الربنامج التدريبي ي�أتي يف
�إطار ا�سرتاتيجية الدائرة الرامية �إىل تطوير وتعزيز مهارات
العاملني يف خدمة كبار ال�سن واملعاقني ،ومتكني ذوي الظروف
اخلا�صة بغية العي�ش بكرامة وا�ستقاللية ،وهذا ما ت�سعى �إليه
الدائرة يف حت�سني كافة اخلدمات الرعائية واالجتماعية
املقدمة ل�شرائح املجتمع والإرتقاء بها� ،إىل جانب توزيع ن�سخ
من كتاب دليلك للعناية بكبري ال�سن وكتاب دليلك للعناية
باملعاق والتي هي من �ضمن �إ�صدارات الدائرة.

م�س�ؤولية جمتمعية

ضمن المعسكرات الصيفية في معسكرات األطفال
بكيفية الدفاع عن �أنف�سهم من �أي �أذى قد يتعر�ضون له ،
�ضمن املع�سكرات ال�صيفية يف مع�سكرات الأطفال
�إدارة التثقيف االجتماعي تقدم برامج توعوية وتثقيفية وتوعيتهم بالأ�ساليب التي ي�ستطيع بها الطفل �أن يقول ال
واملواقف التي يجب �أن تقال فيها عند التعر�ض للإعتداءات
للأطفال
بكل �أنواعها ،وبع�ض الأ�ساليب للدفاع عن النف�س واحلماية.
قدمت �إدارة التثقيف االجتماعي بدائرة اخلدمات
االجتماعية بالتعاون مع مراكز �أطفال ال�شارقة التابعة و�صرحت مرمي �إبراهيم الق�صري مدير �إدارة التثقيف
مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين ،ونادي ال�شارقة االجتماعي ب�أن دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة تنظم
الثقايف لل�شطرجن ،ونادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات هذة الربامج التوعوية ب�شكل متوا�صل وتركز دائما على
بال�شارقة حما�ضرات وور�ش عمل توعوية ،والتي �ألقاها عدد ًا ن�شر الوعي املجتمعي وتقدمت الق�صري ب�شكر مراكز �أطفال
ال�شارقة ،ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ،ونادي ال�شطرجن
من املحا�ضرين التابعني للدائرة.
والثقافة للفتيات بال�شارقة على جهودهم الطيبة يف �إي�صال
و�شملت الربامج التي مت تقدميها من قبل فريق العمل �أكرث الر�سالة التوعوية للأطفال و �ضمان ا�ستفادتهم من الن�صائح
من  22برناجم ًا توعوي ًا وور�ش عمل ت�ضمنت حملة �سالمة واالر�شادات.
الطفل ،ومهارات الت�سامح والإحرتام وال�صرب والتوا�ضع،
والإبداع والثقافة ،والهوية الوطنية وغر�س القيم والتوا�صل
الثقايف ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة كيف تقول ال التي توعي الأطفال
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يف املقال ال�سابق قدد عددنا بع�ض العوامل ،ومن �ضمنها هو عامل الوراثة ،ف�إذا كان �أحد
الوالدين قد �أ�صيب باملر�ض ف�إن فر�ص �إ�صابة الأوالد ت�صل �إىل �ضعف �أو �ضعفني �أو ثالثة
�أ�ضعاف مقارنة مبن لي�س لديهم تاريخ مر�ضي يف الأ�سرة.
من ناحية مراحل املر�ض عرف �أن املر�ضى ميرون بثالث مراحل؛ ففي املرحلة الأوىل �أو
التمهيدية يبد�أ املري�ض يف الن�سيان وال ي�شعر مبرور الوقت �أو الزمن وال يتذكر �أحداث
املا�ضي القريب ،ويف نهاية هذه املرحلة مييل �إىل العزلة واالنطواء وين�سى الكثري من
الأ�شخا�ص والكلمات التي يعرفها ويتفوه بكلمات ال معنى لها.
ويف املرحلة الثانية يبد�أ املري�ض يف العجز عن القيام ب�أعمال يدوية ،مثل �شبك �أزرار
الرداء ،ويجد �صعوبة يف فهم معاين الكلمات وي�صل �إىل مرحلة يحتاج فيها �إىل امل�ساعدة
على ت�أدية بع�ض وظائف اجل�سم ..ويعاين نوبات غ�ضب و�إحباط.
�أما يف املرحلة الثالثة ف�إن املري�ض ي�صبح فيها عاجزا عن الكالم ،وهذه هي �أخطر
مراحل املر�ض ،وبذلك نالحظ �أن الزهامير ال ي�ؤثر فقط يف الذاكرة ولكنه ي�ؤثر كذلك
يف ال�سلوك واللغة و�أداء ووظائف اجل�سم اليومية.
ويجب �أن نالحظ �أي�ضا �أن الذاكرة هي �أول ما يت�أثر مبر�ض الزهامير؛ ففي البداية تكون
امل�شكلة ب�سيطة تتمثل يف ن�سيان بع�ض الأحداث القريبة مثل ن�سيان بع�ض الأ�شخا�ص
الذين قابلهم املري�ض �أو ماذا فعل يف اليوم الذي هو فيه �أو الذي فبله وال يتذكر �أين و�ضع
�أ�شياء تخ�صه.
هناك ع�شر ن�صائح �سريعة للأهل للتعامل مع ال�سلوكيات امل�ضطربة من قبل املري�ض هي:
 .1التحلي بال�صرب والهدوء واملرونة.
 .2البحث عن الأمل فقد يكون ال�سبب.
 .3الرتكيز على الدوافع ولي�س على ال�سلوك نف�سه.
 .4ال جتادله �أو حتاول �إقناعه.
 .5تعرف �إىل طلباته وا�ستجب لها.
 .6ابحث عن الأ�سباب الكامنة وراء كل �سلوك.
 .7ال ت�ست�شعر تعمد املري�ض الإ�ساءة �إىل من حوله.
 .8ا�ستخدم الأ�شياء التي ت�ساعد على حفز الذاكرة.
 .9ا�ست�شر الطبيب فيما �إذا كان �سلوك امل�ضطرب يعترب من الآثار اجلانبية
للأدوية التي تعطى للمري�ض.
 .10تبادل اخلربات مع من �سبق لهم التعامل مع مري�ض الزهامير.

د� .سلوى ال�سويدي
ا�ست�شاري طب امل�سنني

ضمن المعسكرات الصيفية في معسكرات األطفال
لغرس حب الخير والتطوع
بكيفية الدفاع عن �أنف�سهم من �أي �أذى قد يتعر�ضون له ،
�ضمن املع�سكرات ال�صيفية يف مع�سكرات الأطفال
�إدارة التثقيف االجتماعي تقدم برامج توعوية وتثقيفية وتوعيتهم بالأ�ساليب التي ي�ستطيع بها الطفل �أن يقول ال
تطلق «دار رعاية المسنين» بالشارقة مبادرة «برد عل
للأطفال

قدمت �إدارة التثقيف االجتماعي بدائرة اخلدمات
االجتماعية بالتعاون مع مراكز �أطفال ال�شارقة التابعة
مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين ،ونادي ال�شارقة
الثقايف لل�شطرجن ،ونادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات
بال�شارقة حما�ضرات وور�ش عمل توعوية ،والتي �ألقاها عدد ًا
من املحا�ضرين التابعني للدائرة.

واملواقف التي يجب �أن تقال فيها عند التعر�ض للإعتداءات
بكل �أنواعها ،وبع�ض الأ�ساليب للدفاع عن النف�س واحلماية.

و�صرحت مرمي �إبراهيم الق�صري مدير �إدارة التثقيف
االجتماعي ب�أن دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة تنظم
هذة الربامج التوعوية ب�شكل متوا�صل وتركز دائما على
ن�شر الوعي املجتمعي وتقدمت الق�صري ب�شكر مراكز �أطفال
ال�شارقة ،ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ،ونادي ال�شطرجن
والثقافة للفتيات بال�شارقة على جهودهم الطيبة يف �إي�صال
و�شملت الربامج التي مت تقدميها من قبل فريق العمل �أكرث الر�سالة التوعوية للأطفال و �ضمان ا�ستفادتهم من الن�صائح
من  22برناجم ًا توعوي ًا وور�ش عمل ت�ضمنت حملة �سالمة واالر�شادات.
الطفل ،ومهارات الت�سامح والإحرتام وال�صرب والتوا�ضع،
والإبداع والثقافة ،والهوية الوطنية وغر�س القيم والتوا�صل
الثقايف ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة كيف تقول ال التي توعي الأطفال

�أطلقت دار رعاية امل�سنني ،التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية
بال�شارقة ،مبادرة خريية �إن�سانية حتت �شعار «برد عليهم
وا�سعدهم» ا�ستهدفت العاملني داخل وخارج الدار بالإ�ضافة
للمراجعني والزوار ،وذلك ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
ب�أن يكون هذا العام عاما للخري ،بهدف غر�س حب اخلري
والتطوع وخدمة املجتمع كقيمة عليا يف نفو�س �أبناء املجتمع
ومبد�أ �أ�سا�سي يف حياتهم.

وت�أتي هذه املبادرة �ضمن �إطار حر�ص دائرة اخلدمات
االجتماعية بال�شارقة على تنظيم فعاليات جمتمعية
ومبادرات �إن�سانية من �ش�أنها تعزيز قيم التعاون والتكافل بني
�أفراد املجتمع ،وجت�سيد ًا للقيم الإن�سانية التي حتر�ص عليها
الدائرة ودعمها كل الأفراد والفئات ،ال�سيما فئة العمال التي
تعد مكون ًا رئي�سي ًا وعن�صر ًا فعا ًال يف املجتمع.
و�أثنت مرمي القطري مدير دار رعاية امل�سنني ،على املبادرات

اخلريية الوا�سعة املنت�شرة خالل "عام اخلري" والتي جتود
باخلري للجميع ،وذكرت �أن هذه املبادرة ت�أتي من منطلق
امل�س�ؤولية املجتمعية وتزامنا مع عام اخلري ،وعليه بادر فريق
عمل الدار بالتعاون مع كعكونا�ضة للم�شروبات بتوزيع املياه
والع�صائر على � 500شخ�ص من العاملني يف داخل وخارج
الدار ،و�شملت املبادرة الزوار واملراجعني املتواجدين يف الدار
وقت الظهرية ،وذلك بهدف �إ�سعادهم وتخفيف �آثار العط�ش،
وحرارة ال�شم�س عنهم يف خالل �أوقات العمل.

اجتماعية الشارقة تبث روح اإليجابية والسعادة في
نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية برناجم ًا تدريبي ًا
ملتطوعيها بعنوان (ال�سعادة والإيجابية يف حياة املتطوع)
يف مقرها الرئي�سي مبنطقة الدفني بال�شارقة ،والتي
قدمها الدكتور /برهان �سليمان ا�ست�شاري التميز امل�ؤ�س�سي
واال�ستدامة.
حيث �صرحت فايزة ح�سن خباب مدير مركز التطوع
بالدائرة� ،إن الدائرة ت�سعى �إىل تقدمي الربامج املتنوعة
ملتطوعيها من جميع الفئات العمرية لن�شر ثقافة التطوع
لديهم وا�ستمراريتها ،وا�ستثمار طاقتهم و�إمكانياتهم،
و�أن دائرة اخلدمات االجتماعية ت�ستمر يف تقدمي الربامج
التطوعية ب�شكل دوري وذلك لإك�ساب املتطوعني مهارات
التطوع �إىل جانب توعيتهم ب�أهميته والنتائج التي ترتتب
على املتطوع واملجتمع ،كما و�أ�ضافت (�إن التطوع مدر�سة
نتعلم منها الإح�سا�س مب�شاكل الآخرين ،وجهد نبذله بال
مقابل للإ�سهام يف تقليل م�شاكل جمتمعنا ،و�أنه فر�صة
للتعرف على ق�ضايا املجتمع والتعامل املبا�شر مع الأفراد،

ويعزز الثقة بالنف�س واحرتام الذات).
كما وركز الدكتور برهان �سليمان على حماور عدة يف
الربنامج من �أهمها مفهوم ال�سعادة والإيجابية ،وماهو
العمل التطوعي ومعوقاته وو�سائل التغلب على حتديات العمل
التطوعي ،و�أن التطوع جهد بدين� ،أو مايل� ،أو عيني� ،أو فكري

�أطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية بحكومة
ال�شارقة عرب فروعها املنت�شرة يف الإمارة
املع�سكر ال�صيفي "ح�صاد التطوعي  "3الذي
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