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اخلدمات املقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية
ملرضى األلزهامير وكبار السن
الرعاية اإلجتماعية وشؤون املعوقني نفيدكم بالتالي:
ـ يتم قبول مريض األلزهامير في املراحل األولى للمرض (خرف بسيط)
على نفقة وزارة الشؤون اإلجتماعية من خالل خدمة الرعاية الداخلية
في املؤسسات املتخصصة املتعاقدة مع الوزارة شرط أن يكون كبير
السن قادرا ُ على خدمة نفسه وليس لديه إحتياجات أو مشاكل صحية
سمر سليالتي
كبيرة.
مساعدة إجتماعية
ـ يتم إعطاء مريض األلزهامير في املراحل املتقدمة من املرض ،بطاقة
ورئيس دائرة شؤون األسرة باإلنابة
إعاقة حتت تصنيف «األلزهامير» ،وذلك بعد مقابلة الطبيب املتخصص
في مصلحة الشؤون األسرية
وزارة الشؤون اإلجتماعية
في برنامج تأمني حقوق املعوقني ،حيث ميكن حلامل البطاقة أن يستفيد
من اخلدمات املتاخمة املقدمة من قبل الوزارة .وقد مت إرفاق دليل املعامالت
عملت وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع جمعية أاللزهامير ـ اخلاصة باألشخاص املعوقني .جتدر اإلشارة إلى أن عدد حاملي بطاقة
لبنان لعدّ ة سنوات على تنفيذ العديد من حمالت التوعية حول مرض اإلعاقة من كبار السن مرضى األلزهامير هو  2825من أصل  29509كبير
سن حامل بطاقة إعاقة.
األلزهامير ،وقد نال هذا املشروع اجلائزة العاملية
“ ”ADI-MetLife Foundation Awardعن أفضل برنامج توعوي نفذ حول
مرض األلزهامير في  2013حيث تقدمت  22دولة لنيل هذه اجلائزة من
دول أوروبا ،الشرق األوسط وأفريقيا .وقد إستهدف هذا املشروع حوالي
 800مستفيد من أفراد أسر مرضى األلزهامير ومقدمي الرعاية ملرضى
األلزهامير.
في العام  ،2012مت تنفيذ سلسلة من اللقاءات اإلرشادية حول مرض
األلزهامير وسبل العناية باملرضى وبحضور أسر مرضى األلزهامير
وعاملني/ات صحيني إجتماعيني وأطباء من مراكز اخلدمات اإلمنائية
واجلمعيات .إستهدفت هذه اللقاءات ما يقارب  800مشارك ومشاركة
من أسر مرضى األلزهامير وعامليني/ات صحيني/ات إجتماعيني/ات
وأطباء واملساعدات االجتماعيات في وزارة الشؤون اإلجتماعية ودوائرها
اإلقليمية واجلمعيات املتعاقدة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية.
وفي العام  ،2013مت إستهداف  380كبير سن من كافة املناطق اللبنانية
في إطار حملة الكشف املبكر عن مرض األلزهامير.
أما في العام  ،2014مت إستهداف  209كبير سن من كافة املناطق
اللبنانية في إطار التوعية عن العالجات الدوائية وغير الدوائية
لأللزهامير.
بالنسبة للخدمات املقدمة لكبار السن بشكل عام من قبل وزارة
الشؤون اإلجتماعية ،فإننا للغاية نرفق ربطا ً مطوية متّ إجنازها في العام
 2016من قبل مصلحة الشؤون االسرية بعد التنسيق مع الوحدات
اخملتصة في الوزارة وذلك مبناسبة اليوم العاملي لكبار السن في 1
تشرين األول.
وفي ما يتعلق ،بكبير السن مريض األلزهامير واخلدمات املتاحة له من
خالل وزارة الشؤون اإلجتماعية ،فبعد التنسيق مع كل مصلحتي
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متفرقات

رعاية االحفاد تطيل عمر كبار السن
أوضحت دراسة أ ُجريت في العاصمة األملانية برلني أن األجداد واجلدات الذين
يساعدون من فترة ألخرى في رعاية األحفاد أو يقدمون املساعدة آلخرين في
مجتمعهم يعيشون لفترة أطول من كبار السن الذين ال يهتمون باآلخرين.
وكتب الباحثون في دورية التطور والسلوك البشري أن التفرغ لتربية
األحفاد قد يكون له أثر سلبي على كبار السن ولكن املساعدة في
التنشئة من آن آلخر ميكن أن تكون مفيدة لهم.
وقالت كبيرة الباحثني سونيا هيلبراند التي تعد رسالة الدكتورا في
علم النفس بجامعة بازل في سويسرا ان عدم االتصال باألحفاد على
اإلطالق ميكن أن يؤثر سلبيا على صحة األجداد واجلدات.
وأضافت لنشرة «رويترز» املتخصصة في الصحة عبر البريد اإللكتروني
«هذه الصلة ميكن أن تكون آلية متجذرة في ماضي تطورنا عندما كانت
رعاية األطفال أمرا حاسما لبقاء اجلنس البشري».
وتوصل الباحثون في الدراسة إلى هذه النتائج اعتمادا على بيانات جرى
جمعها من أكثر من  500شخص فوق السبعني من عمرهم.
وخضع املشاركون ملقابالت واختبارات طبية كل عامني في الفترة من
عام  1990حتى عام .2009
ولم يضم الباحثون في الدراسة أي أجداد كانوا الراعي الرئيسي
ألحفادهم وإمنا فقط من ساعدوا في تربية األحفاد من آن آلخر.
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وقارن فريق البحث هذه اجملموعة بأشخاص آخرين كبار في السن قدموا
مساعدات لغير أفراد عائالتهم مثل األصدقاء أو اجليران وكبار آخرين في
السن لم يقدموا أي مساعدة لآلخرين.
وفي احملصلة ،بعد حساب عمر األجداد وحالتهم الصحية العامة تبني
أنه على مدار  20عاما كانت نسبة الوفيات بني األجداد الذين ساعدوا
في تربية أحفادهم أقل بالثلث عمن لم يساعدوا في تربية األحفاد.
ونصف األجداد الذين ساعدوا في تربية األحفاد كانوا على قيد احلياة
بعد عشرة أعوام من إجراء أول مقابلة لهم مع الباحثني .وكان األمر
كذلك أيضا بالنسبة ملن ليس لهم أحفاد ولكن ساعدوا أبناءهم الكبار
بطريقة ما مثل املساعدة في أعمال املنزل على سبيل املثال.
وعلى العكس ،فإن نصف املشاركني في الدراسة الذين لم يساعدوا
اآلخرين على اإلطالق توفوا بعد خمس سنوات من بداية الدراسة.
وقال برونو أربينو األستاذ املساعد في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة
بإسبانيا والذي لم يشارك في الدراسة «تقدمي املساعدة مينح من يقدمونها
هدفا في احلياة ألنهم يشعرون أنهم مفيدون لآلخرين وللمجتمع».
وتابع عبر البريد اإللكتروني «ميكن اعتبار أن تقدمي املساعدة يبقي من
يقدمها نشطا جسديا وعقليا» مضيفا أن دراسات سابقة أشارت إلى أن
تقدمي املساعدة قد يحسن من األداء اإلدراكي والصحة العقلية واجلسدية.
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