إذا كنت من األمريكيني العرب الذين تزيد أعامرهم عن  65سنة  ،فهذا الكتيب مخصص لك
ولعائلتك .يرجى قراءتها بعناية حتى يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من إعطائك أفضل رعاية
ممكنة ومساعدتك عىل البقاء بصحة جيدة .العرب األمريكيون هم من سكان الواليات املتحدة
(.الواليات املتحدة) الذين يتتبعون تراثهم أو هويتهم إىل واحد من  23دولة عربية

Doorway Thoughts

Cross-Cultural Health Care for Older Adults

الكبار من األمريكيني من أصل
عريب :دليل إلدارة صحتك
االهتاممات الخاصة بالرعاية الصحية لكبار السن من األمريكيني العرب
 -١مرض السكري ..أصبح مرض السكري حديثًا أكرث شيو ًعا يف العديد
من البلدان العربية بسبب النمو االقتصادي والتغريات الثقافية مع
سهولة الوصول إىل الطعام الرسيع وأمناط الحياة األقل نشاطًا واألشخاص
الذين يعيشون لفرتة أطول .مرض السكري هو مرض يحدث عندما تكون
أجسامنا غري قادرة عىل إنتاج كمية كافية من األنسولني أو إذا مل نتمكن
من استخدامه بشكل صحيح .األنسولني هو مادة تنتج أجسامنا للسيطرة
عىل كمية السكر يف الدم .عندما ال يكون هناك ما يكفي من األنسولني ،
فإنه يؤدي إىل ارتفاع مستوى السكر يف الدم  ،وميكنك أن تصبح مريضً ا
ج ًدا .مرض السكري لفرتة طويلة غالبا ما يؤدي إىل مشاكل صحية أخرى.
وتشمل هذه املشاكل أمراض القلب والكىل والعمى والعدوى املتكررة.
السمنة (كونها دسمة جدا  ،انظر أدناه)  ،مامرسة ضئيلة أو معدومة ،
والعادات الغذائية غري الصحية ميكن أن تجعل مرض السكري أسوأ .كعريب
عريب  ،كلام طالت مدة إقامتك يف الواليات املتحدة  ،كلام زاد احتامل
اإلصابة مبرض السكري.
اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن التامرين واألدوية وكيفية
تناول نظام غذايئ صحي .سوف نتحقق من ضغط الدم ومستوى
الكوليسرتول ووظائف الكىل بانتظام ملنع املضاعفات .يجب فحص عينيك
كل سنة إىل سنتني .الحصول عىل طلقات للوقاية من االلتهاب الرئوي
واإلنفلونزا ميكن أن يساعد يف وقف االلتهابات الخطرية.
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 -٢السمنة ..تناول أكرث من احتياجات جسمك  ،يؤدي إىل تحويل هذه
السعرات الحرارية الزائدة إىل دهون .هذه الدهون يؤدي إىل زيادة الوزن.
السمنة سيئة لصحتك .إن عدم مامرسة الرياضة  ،والتاريخ العائيل  ،وبعض
الحاالت الطبية تجعل السمنة أكرث احتامال.
البدانة شائعة لدى العرب األمريكيني األكرب سنا .النظام الغذايئ العريب
التقليدي صحي يف الغالب ويشمل الحمص والحمص والباذنجان واللنب
والزيتون واللحم األقل .النظام الغذايئ الغريب هو أكرث عرضة للبدانة.
هذا النظام الغذايئ يحتوي عىل املزيد من الحلويات والرقائق والخبز
واللحوم الحمراء واملرشوبات الغازية .لديها أيضا عدد قليل من الفواكه
والخرضوات الطازجة .ميكن أن تؤدي السمنة إىل مرض السكري  ،وارتفاع
ضغط الدم  ،وارتفاع نسبة الكوليسرتول  ،والسكتة الدماغية  ،وأمراض
القلب  ،وحتى الرسطان .ميكن أن يسبب التهاب املفاصل من الوركني
والركبتني  ،مام يجعل من الصعب امليش .اسأل مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك للحصول عىل مشورة ملساعدتك عىل إنقاص الوزن وتحسني
اللياقة البدنية ونوعية الحياة .أخصايئ التغذية سوف ينظر إىل عاداتك
الغذائية ويقرتح اتباع نظام غذايئ صحي .سيقوم املعالج الفيزيايئ بخلق
خطة مامرسة آمنة معك .النظام الغذايئ عىل منط البحر األبيض املتوسط
يتضمن تناول كميات قليلة من الفواكه والخرضوات امللونة والحبوب
الكاملة والزيوت الصحية (مثل املكرسات وزيوت الزيتون) يساعد يف
تقليل الوزن ويعيش منط حياة صحي

االهتاممات الخاصة بالرعاية الصحية لكبار السن من األمريكيني العرب
 -٣استخدام التبغ ..تدخني السجائر شائع بني العرب .ميكن أن يصل
استخدام التبغ يف بعض الدول العربية إىل  ٪٧٧للرجال و  ٪٣٥للنساء.
يعترب تقديم السجائر يف الغالب عالمة عىل حسن الضيافة .ومع ذلك ،
نحن نعلم اآلن أن النيكوتني وغريه من املواد الكيميائية الضارة يف التبغ
تسبب أمراض القلب والرئة  ،وكذلك العديد من أنواع الرسطان.
استخدام الشيشة :تدخني الشيشة (املعروف أيضا باسم الشيشة  ،املاعز
 ،األنبوب املايئ أو البوري) والتبغ املضغ شائع يف املجتمعات العربية.
عىل الرغم من االستخدام التقليدي  ،فإن كال العادات هي بنفس خطورة
السجائر .هذه العادات تزيد من التعرض للمواد الكيميائية القاتلة ،
وميكن أن تؤدي إىل عدوى مثل السل (السل)  ،قرح الفم والرسطان.
تقاسم قطع الفم  ،وعدم تغيري الشيشة أنابيب املياه يف كثري من األحيان
واستخدام التبغ الرطب ميكن أن يسبب املزيد من الرضر.
حتى لو كنت قد استخدمت التبغ لسنوات عديدة  ،فإن التوقف اآلن ال
يزال مفي ًدا للغاية .تحدث إىل موفر الرعاية الصحية الخاص بك عن الطرق
واألدوية التي تساعدك عىل اإلقالع عن التبغ.
 -٤الرسطان ..رسطان الكبد والغدة الدرقية والدماغ والكىل واملثانة
 ،وكذلك رسطان الدم  ،هي أكرث شيوعا بني العرب يف الواليات املتحدة.
أحد األسباب املحتملة هو اتباع نظام غذايئ غري صحي .التدخني ومنتجات
التبغ األخرى تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان .تحدث إلينا عن الوقاية
من الرسطان .ميكن لنظام غذايئ منخفض امللح  ،قليل الدسم ومامرسة
التامرين الرياضية بانتظام تقليل فرصتك يف اإلصابة بالرسطان .من املمكن
االستمرار يف تناول العديد من األطعمة التي تحبها أنت وعائلتك  ،ولكن
إعدادها بطرق صحية

 -٥االكتئاب ..بعض األمريكيني العرب لديهم مستوى منخفض
من الرضا عن الحياة واالكتئاب .االكتئاب يختلف عن الحزن الطبيعي.
إنه مرض يغري بعض املواد الكيميائية يف دماغك وميكن أن يؤدي
إىل مشاكل صحية أخرى .ترتبط مشاعر االستبعاد وعدم املشاركة يف
الثقافة األمريكية بالنزاع األرسي واالكتئاب .قد تكون أنت أو عائلتك
قد فهمت أو ال تفهم االكتئاب  ،وقد ال تشعر بالراحة يف التحدث إىل
مقدمي الرعاية الصحية عن ذلك ألسباب ثقافية .لسوء الحظ  ،ميكن
أن يؤدي هذا الصمت إىل املزيد من الصعوبات والتأخري يف الحصول
عىل املساعدة .إذا كنت تعاين من االكتئاب أو لديك أفكار لتؤذي
شخصا ما اآلن  -أحد أفراد العائلة أو صديق أو قائد ديني
نفسك  ،أخرب ً
أو مقدم رعاية صحية .هناك العديد من العالجات الجيدة لالكتئاب
بالنسبة لكبار السن.
 -٦مواقف الرعاية الصحية ..يؤثر الدين والثقافة عىل قرارات
وعادات الرعاية الصحية لدينا .ألسباب ثقافية  ،قد تعتقد أن الرعاية
الوقائية (اللقاحات  ،فحص الرسطان  ،واألدوية) أقل أهمية .قد تفضل
أفراد العائلة بدالً من مقدمي الرعاية املدفوعة لتوفري الرعاية الشخصية
والداعمة .ميكنك أيضً ا تفضيل أفراد العائلة التخاذ قرارات الرعاية
الصحية الخاصة بك .قد ال تشعر بالراحة يف الحديث عن االنسحاب
أو االمتناع عن العالجات التي تحافظ عىل حياتك إذا أصبح أحد أفراد
أرستك مريضاً .ناقش هذه القرارات املتعلقة بالصحة مع عائلتك ،
وكذلك مع مقدم الرعاية الخاص بك.

التواصل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك
ميكن أن يشمل فريق الرعاية الصحية الخاص بك أطباء وممرضات مامرسني ومساعدين طبيني وممرضات ومساعدات متريض وأخصائيني
اجتامعيني وصيادلة وغريهم .ميكن لكل عضو فريق مساعدتك بطريقة مختلفة.
تذكر أن فريق الرعاية الصحية املناسب لك سرييد أن يعرف عن ثقافتك وما هو مهم بالنسبة لك! مناقشاتك رسية .ستحصل عىل أفضل
رعاية من خالل كونك رصي ًحا ورصي ًحا حول معتقداتك الثقافية ألنها قد يكون لها تأثري كبري عىل صحتك.
ننظر إىل الرسم البياين أدناه .يقدم نصائح مفيدة حول ما ميكنك القيام به لتحسني الرعاية الصحية الخاصة بك.
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االهتاممات الخاصة بالرعاية الصحية لكبار السن من األمريكيني العرب  /تابع
• تعال إىل املواعيد  ٢٠دقيقة قبل الوقت املحدد.

إذا مل تتمكن من الحضور إىل موعدك  ،فالرجاء إخبارنا يف أقرب وقت ممكن .هذا يساعد جميع املرىض عىل الحصول عىل رعاية جيدة.
• أخربنا إذا كنت ال تتحدث أو تفهم اللغة اإلنجليزية أو تقرأها جي ًدا.

• يرجى إحضار أحد أفراد العائلة معك  ،إذا كنت ترغب يف أن يكون هناك معك.

• بخالف الزيارة  ،ميكن لعائلتك كتابة مالحظة باللغة اإلنجليزية ليك تحرضها معك.
مرتجم طب ًيا
أخربنا قبل موعدك إذا كنت بحاجة إىل مرتجم شفوي يتكلم لغتك .نحن نشجع عائلتك عىل الحضور إىل الزيارات وسوف نقدم أيضً ا
ً
لتقديم أفضل رعاية لك.

•
• أعلمنا إذا صومتم خالل رمضان أو األيام املقدسة .ميكننا ضبط أدويتك..
• ميكنك طلب مقدم رعاية صحية من الذكور أو اإلناث.
• دعنا نعرف ما إذا كنت تفضل عدم االتصال املبارش .بالعيون  ،وليس مبصافحتك  ،أو أي يشء آخر يجعلك تشعر براحة أكرب.
• قد ترغب يف مناقشة ظروفك الطبية مع قائد ديني.
اطلب معلومات مكتوبة بلغتك

أخربنا إذا كنت تتبع نظا ًما غذائ ًيا دين ًيا األدوية واآلثار الجانبية.

• أحرض جميع األدوية إىل كل موعد حتى نعرف بالضبط ما الذي تتناوله.

•
• :حول أدويتك  ،أخربنا

إذا كنت ترغب يف تجنب منتجات لحم الخنزير أو الكحول املوجود يف بعض األدوية  ،فأخربنا بذلك .ميكننا وصف األدوية املختلفة لك.

ملاذا تأخذها

كيف تأخذها
إذا كانوا يساعدونك أم ال
إذا كان لديك آثار جانبية
إذا توقفت أو نسيت أخذها
إذا كنت ال تستطيع تحملها
إذا كان لديك أي حساسية

• األدوية التقليدية واملكمالت الغذائية والعالجات التكميلية أخربنا إذا كنت تستخدم العالجات التقليدية مثل الحجامة واألعشاب واملكمالت
الغذائية .يف بعض األحيان ميكن أن تؤثر عىل العالجات األخرى التي وصفناها.
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اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ.

• ﺗﺷﮐل اﻟﻣﺷﮐﻼت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟذاﮐرة  ،وﺣرﮐﺎت اﻷﻣﻌﺎء  ،واﻟﺗﺑول  ،واﻟﻧوم  ،واﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻲﻓ اﻟﻣﺳﻧﯾن .ناقش هذه القضايا معنا حتى
نتمكن من مساعدتك يف كثري من األحيان حيث ميكن تحسينها مع العالج

• .اطلب منا توضيح األشياء التي ال تفهمها.

•

أحرض صديقًا أو فر ًدا من العائلة إىل املوعد  ،إن أمكن.

قرارات الرعاية الصحية والتخطيط لرعاية نهاية الحياة وسوف يخربنا كيف تريد أن تعامل عندما يكون لديك مرض خطري أو ميوتون..
• ميكنك تسمية أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب التخاذ القرارات نيابة عنك خالل هذه األوقات..

• لذا ميكننا دامئًا أن نقدم لك الرعاية التي تريدها  ،حتى لو كنت مريضً ا ج ًدا  ،ميكنك إجراء هذه املناقشات معنا عندما تكون عىل ما يرام.« ..

مخاوف أخرى ملناقشة

• قد يشعر بعض كبار السن بالوحدة والعزلة .إذا شعرت بهذه الطريقة  ،أخربنا.

• يف بعض األحيان  ،يتعرض كبار السن لخطر اإلساءة البدنية أو اللفظية  ،حتى من قبل األشخاص القريبني منهم .ال أحد لديه الحق يف القيام بذلك
لك.
 .قد ييسء استخدامك ألموالك وممتلكاتك وأدويتك.

• يف بعض األحيان  ،قد ال تكون قاد ًرا عىل توفري الرعاية الصحية.

• اطلب التحدث إىل موظف اجتامعي حول موارد املجتمع ألي من هذه املخاوف.
قبل أن تغادر موعدك

اسألني

• من املهم معرفة قدر ما تستطيع عن حالتك الطبية وعالجك.
•:قبل املغادرة  ،اسأل أحدنا

ما هي مشكلتي الرئيسية؟
ماذا عيل أن أفعل؟
ملاذا من املهم بالنسبة يل أن أفعل هذا؟
هل هناك خيارات أو خيارات أخرى ميكنني القيام بها؟

نأمل أن تكون هذه املعلومات مفيدة لك .تأكد من إبالغ مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بك إذا كان لديك أو أفراد عائلتك أي أسئلة.
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كان تطوير هذا العمل ممكنا من خالل مساهمة سخية من
جمعية الصيادلة العرب
األمريكيني.
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