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فيروس  نصائح للتعامل مع تفشى

( 19-كورونا المستجد )كوفيد

المصاحبة للضغوط النفسية  والعوامل

اإلعاقة الذهنية  ذويلألشخاص 

 وإضطراب طيف التوحد واإلحتياج

 العالى أو العالى جداً للدعم
 

  1.5إلصدار ا

  (SIDiN) الجمعية اإليطالية لألمراض النمائية العصبية

 بالتعاون مع 

 ( مؤسسة سان سيباستيانو CREA) المركز اإلكلينيكى واألبحاث
 ( ASMED) اإلعاقات ذويجمعية دراسة المساعدة الطبية لألشخاص 

 ويلى.  –اإلتحاد اإليطالى لمتالزمة برادر 
 ( ANGSA) التوحد ذوياإلتحاد الوطنى ألهالى األشخاص 

  (FIA) اإلتحاد اإليطالى للتوحد

ومجموعات العمل على اإلعاقة الذهنية وإضطرابات طيف التوحد ضمن خطة عمل 
 للجمعية العالمية للطب النفسى .  2021-2023
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 ( 22/3/2020)  1.5اإلصدار اإليطالى 

، جورو ، تانجا سابوك ، هوك هيرماناليزابتا بونا ( بواسطة 26/3/2020الترجمة اإلنجليزية )

  .آن أليزابيث بوالك وماركو بيرتيللي

 أ.د. منى الشيخ  أ.د. نرمين شاكر، أ.د. هشام رامي، بواسطة ( 4/2020/ 15الترجمة العربية ) 

 .)أساتذة الطب النفسي، بجامعة عين شمس(

 

لمجموعات  2023-2021اإلستشارى فى الجمعية العالمية للطب النفسى بخطة عمل المجلس 

 .عاقة الذهنية واضطراب طيف التوحدالعمل فى اإل

ر وماركو بيرتيللى ، ماريا لويزا سكاتونى ، افزال جافيد ، محمد وقار عظيم ، لويس سالفاد

 . كاروال ، كريم منير وأشوك روى
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 (19 –تفشى فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

فيروسات كورونا هى عائلة كبيرة من الفيروسات المكونة من سالسل إيجابية من الحمض النووى الريبوزى 

والمسببة ألمراض متعددة تتراوح من أدوار البرد الشائعة إلى األمراض األكثر شدة مثل متالزمة الشرق 

 .سارساألوسط التنفسية  ومتالزمة اإللتهاب الرئوى الحاد الوخيم 

قامت بتسمية  -وهى الهيئة المسؤولة عن تصنيف الفيروسات- (ICTV)الدولية لتصنيف الفيروسات اللجنة 

متالزمة اإللتهاب  (SARS-COV-2) 2– كوف –مسؤول عن تفشى الجائحة الحالية سارس الفيروس ال

ى الحاد ئولتهاب الربسبب التشابة بينه وبين الفيروس المسبب لإل 2كورونا فيروس  –الرئوى الحاد الوخيم 

 . الوخيم سارس

حيث ترمز كلمة  (COVID-19) 19-تمت تسمية المرض الذى يسببه فيروس الكورونا المستجد بمرض كوفيد

(CO)  لكلمة كورونا و(VI ) لفيروس و(D)  تشير إلى العام الذى حدث به المرض. قد تحدث  (19)لمرض و

عدوى لبعض األشخاص ولكن التظهر عليهم أعراض المرض . وتكون األعراض عادة خفيفة بالذات فى 

 . رة بطيئةطفال والشباب وتتطور بصواأل

ً شخص واحد من كل   5وأكثر األعراض المميزة للمرض هى الحمى، السعال الجاف، واإلجهاد. تقريبا

 يشتد عليه المرض وتظهر لديه صعوبات بالتنفس.  19-اص مصابين بكوفيدأشخ

وترتفع مخاطر تطور المرض عند كبار السن ولدى األشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة أخرى مثل 

و سواء ألسباب خلقية أباإلضافة إلى مرضى نقص المناعة )ضغط الدم المرتفع، أمراض القلب ،  السكرى، 

 للمناعة( مثبطة ة أو بسبب عالج بأدوية أمراض مكتسب

اإلعاقة الذهنية وإضطراب طيف  ذويتزيد نسبة انتشار االمراض واإلضطرابات الجسدية لدى األشخاص 

التوحد بنحو مرتين ونصف أعلى من عامة السكان وقد تشمل تلك األمراض أولئك التى تمثل عناصر مخاطرة 

 .  19-لتطور النماذج الشديدة من كوفيد

، ولكن ماتزال 19-التمثل اإلعاقة الذهنية أو أضطرابات طيف التوحد فى حد ذاتها عناصر مخاطرة لكوفيد

 . ائية المحددة غير متاحة حتى اآلنالبيانات الوب

( وفيروس 1N1Hتشير األبحاث السابقة عن التهابات الجهاز التنفسى الفيروسية وتشمل انفلونزا الخنازير )

إلى أن مرضى متالزمة داون هم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات وأكثر  (RSV)الجهاز التنفسي المخلوى 

 . احتياج لدخول المستشفى مقارنة بعامة السكان

تبنى مجلس الوزراء اإليطالى مرسوما لرئيس الوزراء اإليطالى "لتنفيذ قواعد  2020مارس )آذار(  9فى يوم 

عن التدابير العاجلة إلحتواء وإدارة الطوارئ الوبائية  2020فبراير 23ليوم  6شريعى رقم إضافية للمرسوم الت

وتطبيقها فى جميع أنحاء البالد". وينص المرسوم على ان التدابير التى أدخلت فى  19-الناتجة عن كوفيد

منع أى نوع من  مارس تمتد لتشمل عموم األراضى اإليطالية . بما فيها 8مرسوم رئيس مجلس الوزراء فى 

تجمع األشخاص فى األماكن العامة أو االماكن المفتوحة للعامة وتعديل اللوائح المنظمة للمناسبات والمسابقات 
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 -اإلعاقة الذهنية أو أضطرابات طيف التوحد ذويوتشمل –الرياضية، وتم أيضاً إقرار أن جميع المواطنين 

 على وجود مسافة جسدية على األقل متر فيما بينهم.  البد أن يلزموا منازلهم بقدر اإلمكان ويحافظوا

، او 19-اإلعاقة الذهنية أو أضطراب طيف التوحد أنهم قد أصيبوا بمرض كوفيد ذويلو اعتقد األشخاص 

اإلعاقة الذهنية او اضطرابات طيف التوحد أسباباً لإلقتناع  ذويكان لدى احد افراد العائلة او مقدمى الرعاية ل

يذهبوا إلى أقسام الطوارئ مباشرة ولكن عليهم  ينصحون بأال، فإنهم 19-ص قد أصيب بكوفيدبأن هذا الشخ

اإلتصال بالممارس العام )طبيب األسرة(، أو طبيب مصدر ثقة أو أخصائى اجتماعى حتى يتسنى لهم التواصل 

ات نية أو اضطراباإلعاقة الذه ذويمع خدمات الطوارئ الصحية إلستخدام تدابير وقائية بالنسبة لألشخاص 

 طيف التوحد أثناء وجودهم فى منطقة فرز الطوارئ او إعطاء أى عالج الحق داخل المستشفى. 

 قواعد النظافة المتاحة 

( فى مدينة ANFFAS) اإلعاقات الذهنية أو األرتباطية ذويتعاونت الجمعية الوطنية لعائالت األشخاص  

كريمونا والجمعية التعاونية فيناجليو بلو بمدينة كريمونا أيضاً وتحت أشراف الجمعية الوطنية تعاونوا جميعا 

لترجمة النصائح المقدمة من وزارة الصحة اإليطالية عن كيفية تفادى أنتقال فيروس كورونا بلغة سهلة القراءة 

 . قة الذهنية وإضطرابات طيف التوحداإلعا يذووالفهم لجعلها أكثر سهولة وإتاحة لألشخاص 

 وملف الترجمة متاح عن طريق الرابط اآلتى : 
http://www.anffas.net/did/files/coronavirus10%20consigli-IN-Linguaggio-facile-DA-leggre.pdf. 

 La Matita Parianteاإلعاقات، تم إصدارها من جمعية  "  ذويوتوجد وثيقة مخصصة لألطفال، ليس فقط 

  -" فى مدينة بياسنزا من الممكن تحميلها عن طريق الرابط اآلتى :
https://www.lamatitaparlante.it/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini/ 

( عن طريق المدرب الرقمى لقسم اإلعاقة AACإصدار أخر تم إقتباسه بناء على التواصل البديل والمعزز )

  -فتوحة وهو متاح على الرابط اآلتى :للمجموعة الم

http://www.opengroup.eu/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-in-caa-mascia.pdf  

 ( على الرابط اآلتى : CREAكترونى لمجموعة )ومتاح أيضاً تاريخ إجتماعى على الموقع اإلل
 19-covid-la-pev-sociable-sansebastiono.org/it/articolo.phpid=332lt=storia-http://www.crea 

ة اإلعاقة العقلية الخفيف ذويويوجد قصة بدون كلمات وتحتوى على صور لطيفة جداً وهى تساعد األشخاص 

وكيف يحافظون على أنفسهم وأولئك الذين يحبونهم فى  19-إلى المتوسطة لفهم ماذا يفعلون إذا أصيبوا بكوفيد

 : مان، وهى متاحة على الرابط األتىأ
https://booksbeyondwords.co.uk/downloads-shop/beating-the-virus  

  .وتظهر هذه القصة أيضاً كيفية مساعدة األخرين أثناء العزل الذاتى

 الضغط والقلق 

أثناء وباء ناتج عن فيروس شديد الضراوه ومميت، من الطبيعى أن يشعر األشخاص بالضغط والقلق. قد 

اإلعاقة الذهنية وإضطراب طيف التوحد بالضغط النفسي  والقلق أكثر من غيرهم  ذوييشعر بعض األشخاص 

ت السريعة ابسبب خصائصهم المعرفية وصعوبة ضبطهم لمشاعرهم باإلضافة إلى صعوبة التأقلم على التغيير

 . والجذرية لنمط الحياة

http://www.anffas.net/did/files/coronavirus10%20consigli-IN-Linguaggio-facile-DA-leggre.pdf
https://www.lamatitaparlante.it/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini/
http://www.opengroup.eu/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-in-caa-mascia.pdf
http://www.crea-sansebastiono.org/it/articolo.phpid=332lt=storia-sociable-pev-la-covid-19
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  -وتكمن األسباب الرئيسية للضغوط فى اآلتى :

 الخوف من المرض والوفاة  -

 الخوف من الحجر الصحى )بدون وجود األشخاص المهمين لهم(  -

 الخوف من إستخدام الخدمات الصحية بسبب الخوف من اإلصابة بالمرض  -

 الخوف من فقدان الرزق أو الحيوية  -

إنخفاض المعنويات بسبب فقدان بعض النشاطات المفضلة سواء فى العمل أو أوقات الفراغ )تشمل  -

 النشاطات الرياضية( 

 خوف من فقدان األحبة بسبب الوباء والشعور بالعجز وعدم القدرة على حمايتهم ال -

 الشعور بالعجز، الملل، الوحدة واإلكتئاب بسبب العزل  -

 التوتر ومعاناة أفراد العائلة األخرين ومقدمى الرعاية  -

د )وتشمل ععدم القدرة على فهم أسباب فرض القيود المتعلقة بقواعد النظافة وطرق تنفيذ تلك القوا -

 األحكام الوزارية بشأن تقييد السفر والنشاطات الخارجية فى الهواء الطلق( 

  ليمتثل لقواعد النظافة صعوبة تغيير عادات الشخص ونمط حياته  -

  -وتشمل : 19-ضغوط محددة متعلقة بوباء كوفيد

 مى الرعاية إرتفاع المخاطر باإلصابة بالفيروس وإرتفاع المخاطر بإصابة أفراد العائلة/مقد -

 حقيقة أن طرق إنتقال الفيروس غير واضحة كلياً  -

 اعراض اإلصابة شبيه لألعراض السريرية للمشاكل الصحية األخرى )مثال الحمى(  -

 عدم القدرة على الحصول على الدعم والخدمات التعليمية المتخصصة لإلعاقة  -

فى الخدمات الصحية إلى الحجر مخاطر تدهور الصحة العقلية والجسدية وخاصة إذا دخل العاملين  -

 الصحى أو تم تعليق تقديم الخدمات بدون توفير بدائل عالجية أو داعمة أخرى 

اإلعاقة الذهنية وإضطراب طيف التوحد بصور مختلفة فيما يتعلق بوباء  ذويقد يتفاعل األشخاص  -

  النظافة الواجب تبنيها إلحتوائه وقواعد 19-كوفيد

  -ومن أمثلة ردود الفعل الناتجة عن الضغط النفسي :

 رجفة، صداع، اجهاد، زيادة أو فقدان الشهية، آالم( أعراض جسدية ) -

تحذير : إذا كانت هذه األعراض غير مرتبطة بحمى أو سعال جاف تجنب إعتبارها أنها يمكن أن 

   2- كوف -سارس بفيروس تكون بسبب اإلصابة 

 البكاء، الحزن، إنخفاض المعنويات  -

 القلق والخوف  -

 حالة من زيادة التوتر والترقب  -

 إحساس بالتخوف من أن شئ سيئاً سوف يحدث  -

 األرق والكوابيس  -

 التهيج والغضب  -
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 تصرفات إيذاء النفس و/أو سلوك عدوانى تجاه األشياء أو األشخاص األخرين  -

 صابوا اخرين بالعدوى، لم يستطيعوا مساعدة اآلخرين( الشعور بالذنب والعار )بسبب أنهم نجوا، أ -

 التخبط، الخدر العاطفى، او المشاعر الغير واقعية  -

 اإلنسحاب اإلجتماعى أو  التواصلى )عدم الرغبة فى الكالم واإلجابة(  -

 عدم اإلدراك )تجاه النفس، األماكن، الزمن (  -

 فقدان المهارات والمصادر )اليعود الشخص قادراً على األكل أو الشرب(  -

 إدارة أزمة القلق

ذهنية  إعاقة بعض األشخاص الذين يعانون من يصبح، قد 19-كوفيدفي حالة الطوارئ الحالية بسبب وباء 

عر. ذتتسم بالل افعأ، مما قد يؤدي إلى قلق حاد أو ردود منزعجينللغاية أو  قلقينواضطراب طيف التوحد أ

ل مث يةبدنل افعوردود امشاكل سلوكية قد يظهرون ارتباًكا ذهنيًا وإثارة حركية شديدة و في هذه الحاالت،

ط ونادراً ما ضغاليتغير  ، والتقيؤ،لقلب، واإلسهالا، وعدم انتظام دقات االرتعاش، وصعوبة التنفس، والخفقان

  .يغمى عليه

للخروج إعاقة ذهنية أواضطراب طيف التوحد  األشخاص الذين يعانون منفيما يلي بعض التقنيات لمساعدة 

 :من هذه األزمات

 ؛رقيقاؘ حافظ على صوتك هادئًا و -

إمكانية ب بوضع يسمح لكل منكماقلل من تحركاتك أثناء التحدث مع الشخص وحاول أن تضع نفسك  -

 ؛مغادرة الغرفة

 ؛لكالمك المحتوى المطمئنتحكم في تعابير وجهك وإيماءاتك بحيث تتوافق مع  -

 على التواصل البصري مع الشخص أثناء التحدث ؛ ن تحافظحاول ا  -

 ؛نه في أمان )إذا كان ذلك صحيًحا(وبأ/مساعدتها الشخص بأنك موجود لمساعدته ذكر -

اإلرشاد من خالل  "إذا كان شخص ما يبدو مشوًشا أو منعزاًل ، فساعده على العودة إلى "هنا واآلن  -

 :( له / لهابدني)أو الدعم ال الشفهي

 "ضع قدميك على األرض حتى تشعر بنعال قدميك"
 "أصابع يد واحدة أو اليد كلها باليد األخرىببطء مس ال"

 "وجه انتباهك إلى االسترخاء أو األشياء غير المجهدة أو المحفزات في البيئة" 
 "ببطء تنفس للداخل وللخارجركز على تنفسك" أو ""
 ، وتذوق ، وشم ...(اشعر)اسمع ، و صف ما تراه""

بقًا من ، وفقًا لما تم تحديده مسالمعنية الخاصة باألشخاص تواصلمع مستوى أو طريقة ال تواصلكقم بتكييف 

، والرسوم التوضيحية، والقصص المعزز والبديل تواصل)مثل ال ةالشخصيالخبرة خالل التقييم المهني و

 .، وما إلى ذلك(االجتماعية
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 قعوائال

 قد عوائق لهم الرعاية ومقدمي إعاقة ذهنية أواضطراب طيف التوحد من يعانون الذين األشخاص يواجه

 اءوب خالل واالجتماعية الشخصية المخاطر من للحد األساسية والمعلومات الرعايةالي  الوصول من تمنعهم

 .19-كوفيد

 :العوائق هذه تشمل قد

  ةبيئيعوائق 

 السكان، لدى اإلجهاد من الحدو العدوى انتشار ومنع الصحة لتعزيز ضروريالمخاطر  عن اإلبالغ -

 عاقةاإل ذوي األشخاص مع كاف   بشكل وتبادلها المعلومات تطوير يتم ال األحيان من كثير في ولكن

 .والتواصلية المعرفية

 .المعرفية أو الجسدية اإلعاقات ذوي لألشخاص متاحة غير الصحية المراكز من العديد -

  ةمؤسسيعوائق 

 .مؤكدة عدوى معو الوقائي الصحي الحجر في المعوقين لرعاية مخصصة بروتوكوالت وجود عدم -

 تأهيلال إعادة مراكز حتى أو الرعاية في العاملين نقص مع التعامل كيفية حول بروتوكوالت وجود عدم -

 .سكنيةال منازلالأو بأكملها

  هيةتوجعوائق 

 ذلك يف بما ،التوحد طيف أواضطراب ذهنية إعاقةب المصابين األشخاص ضد والتمييز والوصم التحيز -

 .بأنفسهم قراراتهم اتخاذ أو للوباء االستجابة في المساهمة يمكنهم ال بأنهم االعتقاد

 إعاقة ذهنية أواضطراب طيف التوحد من يعانون الذين لألشخاص إضافيا ضغطا تسبب أن يمكن لعوائقا هذه

 .الجائحة خالل بهم الخاصة الرعاية ومقدمي

 العوائق على لتغلبا

 والتنفيذ التخطيط عند التوحد طيف أواضطراب ذهنيةال عاقةاإل ذوي األشخاص واحتياجات أصوات مراعاة

ية النفسالجسدية و الصحة من كل ضمان الضروري فمن ، الصلة ذات الطوارئ وحاالت جائحةردود علي اللل

 :وتقليل خطر العدوى

خصائص  المتكيفة مع تواصللجعل المعلومات سهلة الوصول واستخدام أشكال ال هناك حاجة -

الحسية والفكرية والتواصلية والنفسية ) التوحد طيف أواضطراب ذهنيةال عاقةاإل األشخاص ذوي

 .(االجتماعية

 إذا كان سيتم نقل مقدمي الرعاية إلى الحجر الصحي، يجب وضع الخطط لضمان الدعم المستمر -

 .التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ الذين يعانون من لألشخاص

انون ألشخاص الذين يعل يمكن لقادة المنظمات والمجتمع أن يكونوا شركاء مفيدين في التواصل والدعم -

 .الذين تم فصلهم عن عائالتهم ومقدمي الرعاية التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من

ومقدمو الرعاية لهم في التوحد  طيف أواضطراب ذهنية عاقةاإل ذوييجب أن يشارك األشخاص  -

 .ءوباـلجميع مراحل االستجابة ل
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 ةالعقليلإلصابة  قابلية ال

 بمعدالت  التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من يعانون الذين األشخاص في النفسية االضطرابات ترتبط

 فالظرو ظل في حتى ، السكان عموم في عنه مبكر وقت في المرض وظهور أضعاف أربعة إلى تصل أعلى

 فسين اضطراب من يعانون  التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من يعانون الذين األشخاص .العادية البيئية

 نفسيةال ضطراباتاال من اثنين من يعانون ٪ 21 ، الحاالت من ٪ 44-25 في حياتهم خالل األقل على واحد

 عدالتم مع ، أيًضا مرتفعة مكتشفة غيرال المصاحبة النفسية األمراض. اضطرابات ثالثة من يعانون ٪ 8 و

 اتاضطراب. النفسي الدعم من تستفيد التي المتخصصة المؤسسات في حتى ٪ 50 تتجاوز أن يمكن انتشار

 لديهم الذين األشخاص في النفسي المرض انتشار يزيد. شيوًعا األكثر هي العاطفية االضطرابات و القلق

 احتمال ، الحاالت هذه في. التوحد طيف اضطراب تشخيص ، ذلك إلى باإلضافة تم إذا ،ذهنية عاقةإ

 وحدالت طيف اضطراب من يعانون الذين األشخاص من مرات بخمس أعلى اإلضافي النفسي راالضطرابتطو

 احتوائه، أجل من اعتمادها يجب التي النظافة وقواعد.19-كوفيد بجائحة المتعلق الكرب .فقط ذهنية عاقةإ أو

 .ه القابليةهذا يزيد قد

 بالعزل المرتبطة المخاطر

 األشخاص فيهم بمن - في ايطاليا المواطنين أمرجميع 19-كوفيد جائحة ومضاعفات تقدم مواجهة أجل من

 ظوالحفا ممكن حد أقصى إلى المنزل في يبقوا أن - التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من يعانون الذين

 .األقل على متر واحد جسدية مسافة على

 وتطور اليومية لحياةل العملية المهارات لفقدان خطر عامل هو المطول العزل أن الدراسات من العديد أظهرت

 ذلك ؤدي لم لو حتى. االنتحارية واألفكار والقلق االكتئابوخاصة  والعقلية الجسدية واالضطرابات األمراض

 وعدم نالحز مثل السلبية المشاعر مع األحيان من كثير في مرتبط زالي ال العزل خطيرة، صحية مشاكل إلى

 .المعارضة أو نفالع و النمطية تفاقم مثلالمشاكل السلوكية و الغضب أو والتهيج التسامح

 :مثل ، أعاله المذكورة العزل مخاطر تفاقم إلى تؤدي أن يمكن السلوكيات بعض

 ؛ المتاحة التقنيات جميع باستخدام اآلخرين مع التواصل عدم -

 ؛لعزلل السابقة الفترة تغييرعن دون عليها الحفاظ يمكن التي المنزلية واألنشطة اإليقاعات تعديل -

 ؛الفيديو ألعاب ممارسة أو التلفزيون مشاهدة أو الكمبيوتر على الوقت من الكثير قضاء -

 ؛ممكنة تزال ال التي المنزل من القليلة القصيرة الرحالت تجنب -

 ؛المعتادة األوقات غير في النوم أوالكثير  النوم -

 (.نادرا) الطعام من القليل أو الكثير تناول -

 العزل مخاطر مواجهة

 :بالعزل المرتبطة المخاطر تجنب على الشخص تساعد أن يمكن التي األنشطة بعض يلي فيما

 تيقظاس ،األوان فوات بعد الفراش إلى تذهب ال) المعتادة الفسيولوجية اإليقاعات على الحفاظ حاول -

 ؛(المعتادة األوقات في والعشاء والغداء اإلفطار وتناول ، صباح كل الوقت نفس في
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 ،(النافذة تحف أو الشرفة على أو الحديقة إلى الخروج ، المثال سبيل على) الشمس ألشعة نفسك تعريض -

 ؛اليوم من األولى الساعات في أو االستيقاظ في خاصة

 خلع شيط،التم الحالقة، ،ستحماماإل) الذاتية والعناية الخاصة نظافتك أجل من الروتين اتباع في استمر -

 ؛(ذلك إلى وما المالبس،

 ؛دةعدي عام وبشكل التدريبات من خطوة كل تظهر التي فيديو مقاطع المنزل؛ في الرياضة ممارسة -

 توقيت داماستخ يمكن .صحيح بشكل الرياضة ممارسة على الشخص ساعدت أن يمكن التفسيرات تكرار

 ممارسة في يقضيه الذي الوقت رؤية على الشخص لمساعدة رملية ساعة أو ساعة، منبه المطبخ،

 ؛التمارين لجلسات تحفيزية قيمةذو  كونت أن يمكن يوميات في والتسجيل جدولةال ؛ الرياضة

 إلى يذهب الشخص كان إذا) المعلمين مع الكمبيوتر، أو الهاتف طريق عن ،تواصلال على الحفاظ -

 المهمين واألشخاص( التأهيل إعادة مراكز حضريالشخص كان  إذا) التأهيل إعادة طاقم مع ،(المدرسة

 لها؛/  له

 مع واصلالت على للبقاء اإلشراف، مع ، اإلنستجرام أو الفيس بوك مثل االجتماعية، الشبكات استخدام -

 .الناس من مجموعات

 واسمالق بعضعلي  المحافظة أجل من المنزل داخل والرياضية والترفيهية المهنية باألنشطة القيام -

 ؛بالمنزل بالبقاء االلتزام قبل تنفيذها كان يتم التي المشتركة

 واالحتواء النظافة معايير وكل العزل احترام أهمية أسباب األقل على اليوم في واحدة مرة كرر -

 ؛19-كوفيد لوباءاألخرى 

 لتنزهل مفيدًا ذلك يكون قد الخروج، استحالة تحمل على بالتوحد المصاب الشخص قدرة عدم حالة في -

 األشخاص من للعديد) السيارة ركوب أو اآلخرين، من االقتراب تجنب على الحرص مع الحي، في

 على ودةمحد تظل أن يجب والتي) المخارج حماية ؛(مريح تأثير متحركة سيارة في بالتوحد المصابين

  ،(حال أي

 أن نتذكر أن المفيد من طوارئ،فترة ال أثناء باألشخاص الدائم لالتصال العالية االحتمالية إلى بالنظر -

 تالوق بعض لقضاء يحتاجون قد التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من يعانون الذين األشخاص

 .الخصوصية إمكانية إعطائهم ينبغي وبالتالي بمفردهم

 

 الحياة وأنماط اليومية المعيشة أماكن في الجذرية بالتغيرات المرتبطة المخاطر

 اصاألشخ بين التبادل في المهمين األشخاص مع عالقاتلل الصارمة القيودالمعتادة أو  األنشطة انقطاع

 حداراالن تعزز أن يمكن للحرية، أعم، بشكل ،(القسري التعايش/  المشترك السكن تجنب استحالة أو)

 عاقةإ من يعانون الذين األشخاص في واإلحباط والخوف الوحدة االرتباك، ومشاعر القدرات، وفقدان

 ةمغادر وضرورة اليومي الروتين انقطاع مجرد منهم للبعض بالنسبة .التوحد طيف أواضطراب ذهنية

 ومالي في سيحدث ما مقدما معرفة. والمعاناة العميق لالرتباك سبب هو عادة عليها يتردد التي األماكن

 من عانوني الذين لألشخاص به التنبؤ يمكنالذي  القريب والمستقبل الحاضر لصنع طريقة هي واألسبوع

 .القلق تقليل وبالتالي ، التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ
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 فاعليةالمشاكل السلوكية الت والقلق االكتئاب إلى العاطفية التجارب بهذه المرتبطة المخاطر تؤدي أن يمكن

 لوكالس أو اآلخرينعلى و األشياءعلى و الذات على العدوان الذاتي، والتحفيز المتزايدة، النمطية مثل

 .المعارض

 التمثيل ةوعملي الوزن على سلبية آثار له يكون أن طويلة لفترة والرياضي البدني النشاط لفقدان يمكن

 .معينة أمراض وتفاقم لتطور ةروخط عواملتمثل  بدورها والتي الغذائي،

 الحياة أنماط و اليومية المعيشة أماكن في الجذرية بالتغيرات المرتبطة المخاطر مواجهة

 من يعانون الذين ألشخاصل 19-كوفيد طوارئالتي فرضتها  التغييرات مع التكيف لتسهيل طريقة أفضل

 ينروتب عليه الحفاظ باإلمكان يعد لم الذي الروتين استبدال هي التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ

 راعاةم مع اليوم، خالل مختلفة أنشطة وتخطيط المتاحة المساحة مراعاة إلى الجديد الروتين يحتاج. جديد

 من أنه يعني وهذا ،(فردال منزل) كبير بشكل محدودة تكون أن يمكن المتوفرة المساحة. الفرد تفضيالت

 بطهار يمكن بحيث المناطق بعض بين التمييز محاولةيجب  ،المساحات المحدودة في حتى ضروري،ال

ً  يكون أن يمكن: نشاط أو معين بحدث  عضب يقضي أن يمكن أنه يعرف أن للفرد بالنسبة أكثر مطمئنا

 يكون كذل وبعد ،الرعاية مقدم مع الغداء إلعداد المطبخ إلى انتقل ثم ،الصباح في الكمبيوتر في الوقت

 األخرى األيام من العديد مثل يمر أن يجب يوم مواجهة إلى االضطرار من الغداء بعد الراحة على قادرة

 .محدد زمني جدول بدونه ولكن

 لحياةا أماكن في الجذرية بالتغيرات المرتبطة المخاطر من للحد المفيدة األنشطة بعض سرد يتم ،أدناه

 :الحياة وأنماط اليومية

 نشطين التوحد طيف أواضطراب ذهنيةال عاقةاإل ذوي األشخاص إلبقاء ممكن هو ما بكل القيام -

 .يومي زمني لجدول التخطيط إعادة خالل من

 طةواألنش ،الحركيةو ،المهنية ذلك في بما المنزل، في بها القيام يمكن التي األنشطة يتضمن -

 األليفة اناتالحيو ورعاية ،النوم غرفة وترتيب ،الشخصية والنظافة الذاتية الرعاية مثل) الترفيهية

 سلتسل تضمين مع ،كبيرا عونا يكون أن يمكن" بصرية أجندة" استخدام ؛(الرياضة وممارسة ،

 يمكن ؛اليوم خالل سيحدث ما مسبقًا توضح التي المكتوبة الرسائل أو الرسومات أو الصور

 واحدًا؛ أسبوًعا للتخطيط المخصصة، التقاويم مثل أخرى، بصرية مساعدة وسائل استخدام

 كتبم على أنشطة اإلفطار، الوقت، نفس في المنبه مثل) يومي روتين على اإلمكان، قدر الحفاظ -

 ؛(،والعشاء استرخاء عمل، طاولة أو مكتب على أنشطة غداء، استرخاء، عمل، طاولة أو

 أن على التوحد طيف أواضطراب ذهنيةال عاقةذوي اإل األشخاص تحفيز احتمال زيادة أجل من -

 ؛ التخطيط عملية في واشاركي أن ينبغي نشطين، يكونوا

 ةمعرف التوحد طيف أواضطراب الذهنية عاقةاإل صاحب للشخص ومطمئنًا مفيدًا يكون أن يمكن -

 يالت األخت أن وضح المثال، سبيل على: من حياته جزًءا وايكون ما عادةالذين  األشخاص هم أين

 يديوالف مكالمات استخدام ؛ منزلها في للبقاء اآلن مطلوبة أسبوع كل السينما إلى لتأخذه جاءت

 أواضطراب الذهنية عاقةاإل لديه الذي الشخص طمأنة في والمساعدة الرسائل لكت يعزز أن يمكن

 ؛التوحد طيف
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 خصائيأ مع بالتقييم قم أخرى، بطريقة فيها التحكم يمكن ال التي المشاكل السلوكية حالة في -

 .بالفعل ؤخذي دواء أي جرعة زيادة أو جديد دواء وصف إمكانية

 واقيةال بيئاتال

 .الضعف نقاط من بدال المجتمعاتموارد و قوةنقاط ال على بقوة التركيز ينبغي ، 19-كوفيد جائحةال خالل

 في ، الموجودة والقوى الموارد استخدامو للرعاية ومحمية آمنة بيئات على الحفاظ أو لخلق الجهود بذل ينبغي

 .يهالرفاه وتعزز تحميالتي  اإلجراءات لكت ضمان والمجتمع الفردية الفاعلة الجهات على يجب حين

 واألمن األمل مثل ، الرئيسية واالجتماعية النفسية المبادئ من مستوحاة التدخالت جميع تكون أن يجب

 .والمجتمع الفرد بين بالمثل والمعاملة واالحترام األخالق والهدوء،

 وكبار ، والمعوقين األطفال مثل ، السكان في ضعفا األكثر الفرعية الفئات لحماية خاص اهتمام عطاءإ ينبغي

 يتعرضون الذين األشخاص و ،الموصومين خطيرة، مزمنةمراض أمثبطة والمناعة الذوي األشخاص و السن،

 .المهمشينو ،للتمييز

. حزنال وأ بالقلق يشعرون الذين المجتمع في األشخاص لدعم فعالة كأداة المجانية الهاتف أرقام استخدام يمكن

 حديثة بمعلومات وتزويدهم عليهم واإلشراف تدريبهم تم المتطوعين/  الموظفين أن من التأكد المهم من سيكون

 هال داعي ال التي األضرار وتجنب مناسب بشكل التصرف على قادرين واكونحتى ي19-كوفيد تفشي حول

 .للمتصلين

 عاتمجمو إلنشاء( واتس ابال مثل) األخرى التكنولوجيا وأشكال االجتماعي التواصل وسائل استخدام يمكن

 .المعزولين لألشخاص وخاصة ، االجتماعي الدعم على الحصول/  الدعم

 الرعاية لمقدمي توصيات

 عاقةإ من يعانون الذين لألشخاص األساسيون الرعاية مقدمو هم الذين لألشخاص النصائح بعض يلي فيما

 يف والمراهقين، الصغار لألطفال فائدة أكثر النصائح هذهبعض  كوني قد .التوحد طيف أواضطراب ذهنية

 .البالغين علىقابلين اكثر للتطبيق   يكونوا قد اآلخرين أن حين

 لمشاعرا عن للتعبير إيجابية طرق إيجاد على التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ لديه الذي الشخص ساعد -

 األحيان بعض في. المشاعر عن التعبير في الخاصة طريقته شخص لكل. الحزنو والقلق الخوف مثل المقلقة

 دماعن باالرتياح يشعر الناس من كثير. العملية هذه ليسه والرسم، اللعب مثل اإلبداعي، لنشاطا ممارسة

 .الداعمة بيئةو آمن مكان في معهم والتواصل المزعجة مشاعرهم عن التعبير من يتمكنوا

 كرر. بسيطة بلغة العدوى مخاطر من الحد حول واضحة ومعلومات يحدث ما حول بسيطة حقائق شارك -

 ويجب ، وصبر واحترام ودقة بوضوح تعليماتال توصيل يتم أن يجب .ضرورية تكون مرة كل في المعلومات

 .معلومات تقديم في األخرى الدعم وشبكات األسرة إشراك. الصور خالل من أو مكتوب شكل في عرضها

 خالل من بها الموصى النظافة ممارسات التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ لديه الذي الشخص تعليم -

 من ذلك لىإ باإلضافة. باإلشراف يوصى. الضرورة عند اللفظية أو البدنية المساعدة وتقديم التدريبية الدورات

 وفيدي مقاطع باستخدام التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ لديهم الذين األشخاص وتوجيه إبالغ الممكن
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 لبشك اإلجراءات هذه عززت أن المهم من. هصورم اتصاالت طرق أو( األقران يلعبها التي يفضل) تعليمية

 .طارئال السلوك لزيادة( ذلك إلى وما ، االجتماعي الرضا ، المادي الرضا) إيجابي

 األطفال فصل تجنب وكذلك ، للطفل آمنًا يعتبر ذلك كان إذا وعائالتهم والديهم من مقربة على األطفال إبقاء -

 كانت إذا. العدوى لمنع دائًما األولوية تعطى أن يجب ذلك، ومع. اإلمكان قدر المعتادة الرعاية مقدمي عن

 االنفصال ىإل الطفل احتاج إذا. واألطفال الرعاية مقدمي بين الجسدي التفاعل تعليق يجب آمنة، ليست الظروف

 ودوج ضمان أيضا. ومستمرة كافية بديلة رعاية وجود من تأكد ، التمريض طاقم أو ولياال الرعاية مقدم عن

 الماتمك خالل من ، المثال سبيل على. االنفصال فترة خالل الرعاية ومقدمي األمور أولياء مع منتظم اتصال

 ، المثال سبيل على)عمرللاالتصاالت المناسبة  من ذلك غير أو اليوم في مرتين مجدولة فيديوبال أو هاتفية

 (.الطفل عمر حسب االجتماعي التواصل وسائل

 أنشطة يمتقد .المنزل في األطفال بقي إذا وخاصة اإلمكان، قدر اليومية الحياة في األسرة روتين على الحفاظ -

 حتى ، اآلخرين مع والتحدث اللعب االستمرار على األطفال شجع اإلمكان، قدر. العمر حسب لألطفال مناسبة

 .فقط األسرة داخل ذلك كان لو

 من المطالب أعلى وتحقيق الحميمية من مزيد إلى السعي لألطفال الشائع من واألزمة، التوتر فترات في -

 إذا. للعمر ومناسبة صادقة معلوماتب أطفالك مع 19-كوفيد الطوارئ حالة مناقشة المستحسن من. الوالدين

 عواطفو سلوك األطفال يالحظ سوف. مخاوفهم لتبديد معا إليهم التحدث األفضل فمن شكوك، أطفالك لدى كان

 .الصعبة األوقات في مشاعرهم مع التعامل كيفية حول نصيحة على لوحصلل الكبارا

 قلقا أكثر يصبحون قد ، الخرف/  اإلدراك ضعف من يعانون والذين عزلة فيالذين  سيما وال ، السن كبار -

 لعاطفيوا العملي الدعم يتلقوا أن بشدة ينصح. الصحي الحجر/  الوباء خالل اوانسحاب ياجاوه اجهاداو ضباوغ

 .الصحية الرعاية مجال في والعاملين( األسر) الرسمية غير الشبكات قبل من

 يصبحوا أن خالل من 19-كوفيد وباء على للرد قوة ونقاط وخبرات مهارات لديهم الذين السن كبار تشجيع -

 .فرديةال حمايةالو النظافة قواعد احترام مع اآلخرين، ألقرانهم مرشدين

 ارةاإلد فإن الواقع، في. الرعاية لمقدم الراحة من معينًا قدًرا توفر التي العمل ساعات أدخل ، أمكن حيثما -

 ممقد يدفع أن يمكن التوحد طيف أواضطراب ذهنية عاقةإ من يعانون الذين لألشخاص المستمرة والرعاية

له  هامال الرعاية مقدم استنفاد ؛ةوالمستمر ةالمكثف المشاكل السلوكية حالة في خاصة ، اإلرهاق إلى الرعاية

 .الرعاية نظام أو/  و بأكملها األسرة على سلبي تأثير

 ، (ويليبرادر  متالزمة مثل) لها محددة إرشادات تطوير تم التي المتالزمات من يعانون الذين لألشخاص -

 المبادئ نفسل  ممكن تكييف أفضل لضمان المهنيين الخبرة ذوي مع بالتشاور بشدة لديهم الرعاية مقدمو ينصح

  .الحالية لالحتياجات التوجيهية
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