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هل أنت أقرب قريب )يف الرنويج يعني ذلك شخص يساعد املرىض
أو كبار السن( ألحد ما يف العائلة أم لصديق؟/و
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SEI UN CAREGIVER
?FAMILIARE
کل فرد هو من الناحیة القانونیة قریب لبعض أفراد العائلة ،ولكن يف هذا السیاق ،یشیر تعبیر أقرب األقرباء إىل الشخص/األشخاص
مهم )غالبًا ما یكون غیر مدفوع األجر
(الذین یساعدون املریض و/أو املسن يف العائلة أو بین األصدقاء والذین یبذلون مجهودًا ً
ألولئك الذین یعانون من مرض مزمن أو إعاقة أو من حالة صحیة أخرى طویلة األمد .إنهم یساعدون هؤالء بتأدیة مهام صغیرة
وكبیرة عندما ال یساعدهم مهنیو الصحة.
هذە یمکن أن تکون مساعدة املریض و/أو املسن يف تناول الدواء أو التسوق أو الطهي أو دفع الفواتیر أو مرافقتە إلی األنشطة
املختلفة أو الطبیب أو املستشفى ،والتأكد من أن املریض/املسن هو علی ما یرام ،أو کتابة الرسائل أو االتصال بإدارة العمل
وما إىل ذلك
.والرعایة االجتامعیة
هذا النوع من الرعایة یحدث عادة ضمن العالقات االجتامعیة .غالبیة األقرباء الذین یقدمون الرعایة هم أولیاء األمور والرشكاء
الزوج أو الزوجة( واألطفال واملراهقون واألحفاد واألشقاء أو األصدقاء أو حتى الجیران .غال ًبا ما تكون احتیاجات الشخص الذي)
یحتاج إىل مساعدة هي التي تتحكم يف مقدار الوقت الذي یستخدمە املرء للمساعدة أو يف نوع الرعایة املقدمة .بالنسبة للكثیرین ،قد
.یبلغ إجاميل الوقت املستخدم عدة ساعات يف األسبوع لعدة سنوات .وبالنسبة لآلخرین ،یكون الوقت املستخدم قصی ًرا
أقرب األقرباء یقومون بتأدیة وظیفة مهمة! ما یقرب من  ٪ 50من املساعدة التي تقدم للمرىض واملسنین يف الرنویج تأيت من
طرف األقرباء واألرسة ،ويف أوروبا تصل نسبة املساعدة هذە إلی ما یقرب من

هل أنت أقرب قريب يقدم الرعاية؟
اخترب نفسك باإلجابة علی هذە األسئلة:

هل لديك أحدا ما يف عائلتك أو صديق جيد أو جار يواجە تحديا صحيا مثل:
اإلعاقة الجسدیة الناجمة عن املرض أو اإلصابة أو الحوادث أو الشیخوخة أو یعاين من عاهة خلقیة؟
الصحة العقلیة ،مثل االكتئاب أو القلق أو األمراض النفسیة ،إلخ
ضعف اإلدراك مثل أمراض الخرف املختلفة )مرض الزهایمر( أو التوحد أو یعاين من صعوبات التعلم أو تلف الدماغ أو متالزمة
خلقیة مثل متالزمة داونز.
التحدیات الصحیة األخرى.

نعم
ال

هل أنت شخص یساعد أو یعتني ب أو یدعم أو یفعل األشیاء للشخص
أشكال مختلفة من التحدیات الصحیة؟
ً
الذي یواجە

إذا كنت قد أجبت بنعم عىل كال السؤالین ،فقد تكون قریبا یقدم الرعایة.
إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إىل مساعدة أو دعم يف هذا األمر ،فیمكنك العثور علیە! سنخربك هنا باألماكن املختلفة التي یمكنك
االتصال بها ملعرفة املزید أو للحصول عىل املساعدة.

نعم
ال

ماذا يعني أن يكون املرء أقرب قريب يقدم الرعاية؟

قد يعني ذلك أنك تشعر بحدوث تأثري عىل:

صحتك النفسية والعقلية:
أن یكون املرء أقرب أقرباء شخص مریض قد یکون صعبا أیضا بالنسبة للذي یقدم املساعدة للمریض.
هناك زیادة بنسبة  ٪20يف تحدیات الصحة العقلیة لدى ذوي املرضی/املسنین مقارنة باألشخاص الذین ال یقدمون مثل هذه الرعایة ,وهذا
ینطبق بشكل خاص عىل أولئك الذین یقومون بتقدیم املساعدة لساعات عدیدة أسبوع ًیا  (20ساعة أو أكرث ).من املألوف أن
یعاين القریب نفسە من االكتئاب والعصبیة والشعور باإلجهاد والشعور بالغضب واإلحباط عند االضطالع مبهام الرعایة الشاقة
OECD 2011
أن یکون املرء قریبا ملریض/لشخص مسن یصاحب ذلك أیضا عدم االهتامم بالنفس وعدم تناول الطعام بشكل صحیح وعدم
الحصول عىل قسط كاف من النوم والراحة ،وعدم مقابلة األصدقاء والقیام بأشیاء لطیفة أو عدم االعتناء بالصحة الذاتیة عن طریق
إهامل إجراء فحوصات منتظمة.

الحياة العملية:
یصعب علی القریب أن یعمل إذا كان أحدا ما يف عائلتە أو أحدا من أصدقاءە یمرض بکرثة بطرق مختلفة .هذا یعني
أن الكثیرین یعرفون أنهم ال یستطیعون العمل نهائیا أو أنهم ال یستطیعون أن یعملوا بقدر ما یریدون .وهذا یعني أن املرء ال یكسب
بنفس القدر مثل اآلخرین .وف ًقا لـ «الدراسة االستقصائیة األوروبیة بشأن نوعیة الحیاة
فإن ،
 ٪14من الذین ال یعملون وهم يف نفس الوقت أقارب ملرضی/ملسنین قد شعروا باالكتئاب طوال الوقت أو يف جزء منە ،وهو ضعف
نسبة أولئك القادرین عىل العمل جنبا إلی جنب تقدیم الرعایة كأقرب األقرباء .ومع ذلك  ،فإن لعب دور أقرب األقرباء یخلق
تحدیات ألولئك الذین یرغبون يف العمل .إذ یحصل هؤالء عىل فرص أقل للرتقیة ویتلقون أجورا منخفضة واستحقاقات تقاعد أقل
خاص ًة ألن الكثیرین منهم یضطرون إىل العمل بدوام جزيئ.
الوضع االقتصادي:
من الشائع أن یواجە املرء مشكالت مالیة بسبب تقدیم املرء للرعایة کقریب .التحدیات الصحیة املختلفة تکلف
کثیرا ألن املرء ینفق أكرث عىل األدویة أو املعدات أو العنایة أو الطعام الخاص وعىل وسائل النقل .کام یتعین عىل العدیدین تكییف
املنازل ودفع مبالغ أکرث کرسوم استخدام )حصص شخصیة( .باإلضافة إىل ذلك ،ال یعمل كثیرون منهم بقدر ما یریدون أو بقدر ما
یحتاجون إلیە ،وإذا فقد املرء دخل الشخص املریض نفسە ،فإن ذلك یأيت کإضافة.
الحياة االجتامعية:
لیس من السهل أن یشارك املرء يف كل األشیاء إذا كان أحدا ما يف العائلة مریضا .فهذا الوضع یؤثر عىل كل
من املریض أو املسن ،وعلی األقارب املعنیین .قد یجد الكثیرون أن العائلة واألصدقاء یبتعدون أو أنە لیس من السهل البقاء عىل
اتصال بهم أو تلقي زیارات منهم أو زیارتهم .یمكن أن یشعر الكثیرون بالذنب والعار حیال الوضع الذي هم فیە ،مام یجعل من
الصعب علیهم االتصال بالعائلة أو األصدقاء.

وإذا كنت مهاج ًرا وأقرب األقرباء؟

أن یكون املرء مهاجرا وأقرب األقرباء يف نفس الوقت قد یکون عبئًا مزدو ًجا .فهویة املرء کأقرب األقرباء غیر محددة بالنسبة
لجهاز املساعدة و/أو املرء ذاتە مل یقر بذلك – کام أنە ال یزال ال یعرف بلده أو مكان إقامتە الجدید بشكل جید مبا فیە الكفایة.

ما هو األمر الخاص بهذه املجموعة؟
یمكن أن یواجە املهاجرون وأقرب األقرباء املزید من التحدیات بسبب خلفیتهم.
الظروف السکنية السيئة
قد یکون املرء مقیام يف مركز الستقبال طالبي اللجوء أو يف أشكال مختلفة من السكن املؤقت.
عقود عمل غري واضحة
نعلم أن العدید من األشخاص الذین لدیهم خلفیات مهاجرة قد ینتهي بهم املطاف يف أشكال مختلفة من
العمل العريض أو من عقود االستعانة مبصادر خارجیة التي ال متنح أجورا جیدًا أو توفر ظروف عمل خاضعة للتنظیم فیام یتعلق
بساعات العمل أو برامج الرعایة االجتامعیة أو اإلجازات املرضیة مدفوعة األجر .یحصل كثیرون عىل رواتب منخفضة ،ولیس
لدیهم متحدث رسمي أو مندوب سالمة أو اتحاد مهني یدافع عن قضایاهم .کام یمكن وضع کثیرین منهم يف مساکن غیر مقبولة.
التمييز
عىل أساس الجنسیة أو الدین أو لون البرشة.
الوصم
كون املرء مهاج ًرا ویتحمل مسؤولیة کأقرب أقرباء شخص مریض/مسن ،قد یؤدي إلی وصف املرء بکونە یشکل «عبئا
مزدوجا» لدولة الرفاه االجتامعي.
اإلدماج
تحدیات اللغة والثقافة والحالة االقتصادیة التي تقید االندماج يف املجتمع وانعدام امکانیة تلقي التعلیم ودخول املیادین
االجتامعیة والحصول علی خدمات الدعم التي یمكن أن یجدها ویحصل علیها األقارب من سکان البلد األصلیین.
غري مرئيون يف املجتمع
أن یكون املرء مهاجرا وأقرب أقرباء شخص مریض/مسن قد یکون عقبة مزدوجة أمام أن یصبح املرء
مرئیًا يف املجتمع ویشعر نفسە کجزء طبیعي من املجتمع والدولة التي أتی إلیها املرء.

كيف يبدو عليە الوضع يف الرنويج؟

نشیر إىل صفحة الحقائق هذه عىل موقع مکتب اإلحصاء املرکزي الرنویجي ( ،)SSBوالذي یحتوي دامئًا عىل أحدث األرقام وأین
یمكن العثور عىل املعلومات األساسیة لكل بلد:
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring
This picture shows the largest migrant populations in Norway:

عند مدیریة الدمج والتنوع املجتمعي
نرى القارات التي یهاجر الناس منها قبل مجیئهم إىل الرنویج ،ونری كم
هي نسبة اآلباء
الذین لدیهم خلفیة مهاجرة ٪ 4.4 .من سكان الرنویج
لدیهم خلفیة كالجئین.
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrereog-integrering/innvandrerbefolkningen-inorge/
https://www.ssb.no/innvbef
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger

أسباب مجيء الناس إىل الرنویج؟

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar

أكرب ثالث مجموعات سکانیة غیر أوروبیة أتوا من سوریا وإیران والعراق والصومال.
أين ميکن الحصول علی املساعدة إذا كان املرء أقرب أقرباء شخص مريض أو مسن؟
هناك العدید من املجموعات والشبكات املختلفة التي یمكن للمرء الوصول إلیها بشكل تصاديف أو بأن یتم إحالة املرء لها.
سوف نشیر إىل الصفحات الرسمیة التي ینبغي أن یعرفها أقارب املهاجرین ومساعدوهم.
https://helsenorge.no

هو املوقع الرسمي الذي یحتوي عىل الكثیر من املعلومات حول النظام الصحي يف الرنویج .هناك أیضا صفحة باللغة االنجلیزیة
تحتوي علی معلومات باالنجلیزیة.

http://helsenorge.no/other-languages/english

إذا كنت تواجە تحديات جسدية و/أو نفسية:
هنا تجد معلومات حول حق كل شخص یعیش يف الرنویج يف الحصول عىل الرعایة الصحیة:
https://helsenorge.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp

: فلك ولعائلتك الحق يف الرعایة الصحیة،إذا كنت الجئًا أو طالب لجوء

https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere

:یوفر هذا الرابط نظرة عامة عىل منظامت املرىض للعدید من األمراض والحاالت الصحیة

https://profesjon.no/brukerorganisasjoner/

(Folkehelseinstituttet) لدی املعهد الرنویجي للصحة العامة
العدید من اإلحصاءات الجیدة واملفیدة للمهاجرین ومشاریع
:جاریة يف العدید من املجاالت

https://fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/levekar-og-helse-blant-innvandrere-i-norge/

(NAKMI) مركز الكفاءة الوطني لصحة املهاجرین واألقلیات
 ولكنە اآلن جزء من املعهد الرنویجي،کان يف السابق وحدة مستقلة
:للصحة العامة وهناك الكثیر من الخربة التي یمکن الحصول علیها هنا

https://fhi.no/hn/migrasjonshelse/

 ویمکنك طرح، فیمكنك استخدام هذا املوقع للبحث عن الحقوق واملساعدة بطرق عدیدة،إذا كنت أقرب أقرباء مریض أو مسن
ت: والعثور عىل املساعدة محل ًیا يف البلدیا،األسئلة عرب الهاتف أو خدمة الدردشة أو الربید
http://www.parorendesenteret.no/hjem
http://www.parorendesenteret.no/kontakt#kart

 فإن مدیریة الدمج والتنوع املجتمعي،إذا كنت بحاجة إىل مساعدة من أجل السكن واللغة وخدمات الرتجمة الفوریة وما إىل ذلك
: هي املكان الذي لدیە کل املعلوماتIMDI
https://www.imdi.no/

NAV من أجل تقدیم طلبات حول الحصول علی دعم بخصوص املدرسة والسکن واملساعدات االجتامعیة فیجب االتصال ب

https://nav.no

 فیمکنك طلب املساعدة من املنظمة الرنویجیة،إذا كنت طالب لجوء وتحتاج إىل مساعدة أو کانت لدیك أسئلة ذات طابع قانوين
NOAS ملساعدة طالبي اللجوء
https://www.noas.no/samarbeidspartnere/

:الروابط الخارجية
Eurocarers. (2018). Recognizion and valorisation of informal carers – Italian members of Eurocarers network
meet their MEPs (Press Release). Available at: http://www.eurocarers.org/Press-Release-Recognition-andvalorisation-of-informal-carers-Italian-members-of-the-Eurocarers-network-meet-their-MEPs-?lang
Christensen, K. and J. Manthorpe. (2016). Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers.
Health risk and society, 18 (3-4): 137-152.
Hoffmann, F., & Rodrigues, R. (2010). Informal carers: who takes care of them? Vienna: POLICY BRIEF APRIL
2010 European Centre for Social Welfare Policy and Research.
Help Wanted? Providing and Paying for Long- Term Care, OECD Health Policy Studies – OECD Publishing,
Colombo, F. et al, 2011.
Vilans, Centre of Expertise for Informal Care, MOVISIE, Mezzo & Eurocarers. Family care in Europe. Available
at: http://www.eurocarers.org/userfiles/file/factsheets/FactsheetEurocarers.pdf
https://parorendealliansen.no/fakta-statistikk/

