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األس رة رعاي ة دعم

ية من ب دعم المش روع ھذا تموي ل ت م

األوروبي ة المفوض. فق ط المؤل ف آراء يعك س المنش ور ھذا، أي عن مس ؤولة اللجن ة تك ون أن يمك ن وال
في ه ال واردة منالمعلوم ات يك ون ق د اس تخدام. مص نوع
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.ش ديدة عقلي ة ب أمراض المص ابين األش خاص رعاي ة ف ي رئيسيًا دورً ا األس رية الرعاي ة مق دمو يلع ب
تظھ ر .الس نة أي ام من ي وم ك ل  ،الي وم ف ي س اعة  24المص اب ق ريبھم مرض من يع انون منھم الغالبي ة
ھم معيق ة أو مزمنة عقلي ة ح االت من يع انون ال ذين لألف راد الرعاي ة يق دمون ال ذين األس رة أف راد أن األبح اث
المعق دة الرعاي ة مواق ف من والجس دية والعقلي ة العاطفي ة الص حة مش اكل تنش أ .خطر ف ي أنفس ھم
ف ي القص يرة واإلقام ات الطبي ة التط ورات أدت .المع وقين أو الض عفاء األق ارب رعاي ة وس الالت
فى
ا وتوس يع المستش
الع ائالت ع اتق عل ى الرعاي ة مس ؤوليات زي ادة إل ى المنزلي ة الرعاي ة تكنولوجي
.أطول لف ترات أك بر رعاي ة أعب اء تحم ل منھم يُطلب ال ذين
–.عمالئھ م بي ن الم واد نش ر يمكنھ م ال ذين والمھ اجرين الالجئي

ن مستش ارو

ھي مش روعنا أھداف
النفس الثق ة تطوي ر من الم واطنين لتمكي ن
المص ابين األس رة ألف راد رع ايتھم ف ي المرض ى وكف اءة ب
قس مان ي ركز .ومعلوم ات مفي دة وأدوات نص ائح الرعاي ة لمق دمي موارد وحزمة دلي ل س يوفر :عقلي ة ب أمراض
".الف رد رعاي ة" و "ل ك رعاي ة" عل ى رئيس يان
س
تتوفر :الش راكة لغ ات بجمي ع وق ت أي ف ي أو مك ان أي ف ي المنتج ات ھذه إل ى الف وري الوص ول لض مان
ة كمحتوي ات فق ط لي س المنتج ات
ات أيضًا ولك ن  ،الوي ب عل ى تفاعلي
.المحم ول للھ اتف كتطبيق
يتقنونھ
.والباش

ا ال أو المض يف البل د لغ ة يتقن ون ال ال ذين والمھ اجرين اللج وء وط البي الالجئي
تونية العربي ة إل ى الم واد لبع ض ترجم ات سنص در :القلي ل س وى

ل ھي المش روع ھذا نت

ائج

عقل ي بم رض المص

ابين األس رة أف راد أحد ي رعون ال ذين الب

ن لتض

النمس ا من أوروبي ة وجامعات ومؤسس ات جمعي ات ثم اني قب ل من األس رية الرعاي ة دعم تطبي ق يت م
لوفاكيا وجمھوري ة والبرتغ ال وإيطالي ا وأيرلن دا وق برص وكرواتي
لوفينيا س
 ،التع اون ھذا ف ي.وس
الغين من األس ريين الرعاي ة لمق دمي وموارد ودعم عالي ة جودة ذات آمن ة معلوم ات الش راكة س توفر
الب
ومرض الدماغي ة والس كتة الزھ ايمر مرض مث ل معرفي ة وح االت مزمنة عقلي ة ب أمراض المص ابين
.أفض ل بش كل تشخيص ھم واض طرابات ص حتھم لفھ م أخرى وأمراض والعت ه باركنس ون

ا
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مين

الغين

الرعاي ة مق دمي إب الغ يمكنھ م وال ذين واالجتماعي ة الص حية الرعاي ة مؤسس ات ف ي يعمل ون ال ذين األش خاص
المعلوم ات أنش طة ف ي الم واد اس تخدام أو بن ا الخاص ة الم وارد وحزمة التوجيھي ة المب ادئ بوج ود األس ريين
بھ م الخاص ة واإلرش اد
.عمالئھ م بي ن الم واد نش ر يمكنھ م ال ذين والمھ اجرون الالجئ ون المستش

ارون

انق ر
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