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لتحسني الرعاية والدعم ألهل آيوا وذلك بتوفري التعليم، والبحث، والتقدير،

واملنارصة ملن يوفر الرعاية املبارشة 

توفري املعلومات ملن ُهم                                                     
يف قلب الرعاية ذات الجودة

www.iowacaregivers.org/hub-newsletter :ابق عىل اطّلع! شارك االخرين! توجد نسخة الكرتونية عىل 

1

ُشكر خاص اىل كل الُكتّاب املشاركني
تم إتاحة هذا املنشور بفِضل دائرة الصحة العامة واملساواة وتحديد األولوية للحصول عىل لقاحات كوفيد19-

#5882IMM010 للسكان الذين تأثروا بـ كوفيد19-عىل نحِو غري متكافئ يف آيوا بحسب العقد رقم 

نتائج استبيان عاميل الرعاية الصحية فيام يخص

اللقاحات: قد تتفاجأ بالنتائج!
)التتمة عىل صفحة 3(

هل تدعم إلزامية أخذ اللقاح؟   

هل من املرّجح ان تغادر املجال بسبب إلزامية اللقاح؟ 

هل من املرجح ان تبقى يف املجال بسبب إلزامية اللقاح؟ 

د. أكينوال يناقش مخاوف أخذ لقاح 
كوفيد19- للملّونني

ليس لدّي الكثري من االميان والثقة يف النظام... ماذا 

ميكنك ان تخربين إلستعيد ثقتي وإمياين يف نظام قد 

خذلنا يف املايض

)التتمة يف صفحة 5(

أنجز مركز ويست ريج %100 من معدالت اللقاح
إن ّاخذ اللقاح بالنسبة لشخص يعمل يف مجال الرعاية الصحية مسألة مهمة ومفيدة جداً 
كوسيلة للحامية. إذ خرسنا حوايل 800,000 شخص بسبب فريوس كوفيد، ولكن احتاملية 
اإلدخال للمستشفى او الوفاة بسبب العدوى اقل بكثري الؤلئك الذين أخذوا اللقاح. حني 
يكون من واجبك مساعدة اآلخرين لإلستشفاء من االمراض، يكون منطقياً جدا ان تعتني 
بصحتك اوالً وبشكِل جيّد. إذا كنت تعمل يف مجال الرعاية الصحية، فاحرص عىل نفسك 

واآلخرين. ُخذ اللقاح.

)الحظ املواصفات الكاملة يف الصفحات 6-8(

بنحب البني آدمني بتوعنا

كانت املصادر واملعلومات مستجدة عند طباعة هذا املنشور، غري ان الظروف تتغري بشكل رسيع فأقتىض التنويه

SCOUT

كاريل كلوسن، م. متريض مرخّصةتويني أكينوال، ممرضة مسَجلة



رسالة من دي:

منظور الحيوانات األليفة يف ما يخص الجائحة

يف هذا العدد من “املحور”، أردنا ان نتفاعل مع مراسلني ُجدد حازوا عىل ثقتنا وإضافة ملسة ُدعابة من خالل تسليط الضوء عىل الجائحة من منظور 

اصدقائنا من ذوي االربعة أرُجل إذ انهم تأثّروا ايضاً! استبعدُت مئات الرسائل التي استلمها فيام يخص االرشادات الجديدة وآخر املستجدات. فقد 

تكون ُمجِهدة وتلقي بعبء ثقيل. يرجى “التوقف” لربهة والتأمل مبا قد يجول يف خاطر حيواناتنا األليفة عرب السنتني املنرصمتني ورمبا نلتفت 

لنصائحهم.

ان قراراتنا ومخاوفنا متجذرة يف تجاربنا الشخصية

ولَِدت امي خالل جائحة 1918 حني مل تكن اللقاحات ُمتاحة، واتذكر القصص التي رسدها اجدادي عن الخسارات البرشية وكيف انهم كانوا يخشون 

فقدان حياة اوالدهم وحياتهم هم. يف عام 1955، وبُعمر7 سنوات، كنت من بني املجموعة االوىل من االطفال التي حصلت عىل لقاح شلل االطفال. بعد رؤية أقراين من نفس فئتي 

الُعمرية وقد اصيبوا بالشلل، كّنت انا وزماليئ مرسورين ونحن نقف بطابور طويل بقدرالقاعة الرياضية ملدرستنا وبإنتظار دورنا يف أخذ حقنة اللقاح من املمرضة بنهاية الطابور بزيها 

االبيض وقبعاتها املكوية بالنشا.

حرصُت عىل ان تأخذ إبنتي كل لقاحات االطفال املطلوبة ويف أوائل السبعينات حني صحبتها اىل طبيب االطفال ألخذ لقاح الُجدري، وقال ان اللقاح مل يعد يعطى الن احتاملية التقاط 

عدوى الجدري باتت غري مقلقة.  ما زلت اقلق بهذا الشأن ليومنا هذا.

فكرت بأحفادي وبناتهم وبفكرة عدم مسامحة نفيس يف حال التقطوا العدوى مني، ومن ثم اصيبوا باملرض بشكٍل يسء. هذه هي التجارب والخواطر الشخصية التي اثرت عىل قراري 

ورغم ان لدي بعض املشاكل الصحية الكامنة أخرتت ان احصل عىل لقاح كوفيد والجرعة التنشيطية ايضاً.

لكل منكم تجاربه الخاصة والتي ترشدكم بكيفية اتخاذ قراراتكم. قد يكون لدى الناس امللّونني مخاوف مختلفة. وميكن ان تكون لدى ذوي اإلعاقات اسئلة محددة. ورمبا يكون 

َمن ِبِسن اإلنجاب أكرث تردداً. كام اننا ندرك أنك قد تلجأ ملن تثق به للنصيحة. للبعض قد يكون ذلك طبيب العائلة، او الصيديل، او زميل العمل، او رب العمل، او املدرّس، او أقرب 

االصدقاء، او رمز ديني. وآخرون قد يكون مركز مكافحة االمراض والوقاية منها، او وكالة الصحة العامة املحلية الخاصة بك، او دائرة الصحة العامة يف آيوا. نشجعك عىل التفكري بُرِوية 

فيام يخص اإليجابيات والسلبيات ملسألة التلقيح... واملخاطر واملنافع بالنسبة لك، وملن تحب، والناس الذين تخدمهم، ومجتمعك بأكمله، واملدارس، واالقتصاد، ونعم، اصدقائنا ذوو 

االربعة أرجل.

دي فينديل
املديرة التنفيذية
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متحدثني رئيسيني بارزين

تم تصميم جدول االعامل ليالئم مواضيع 
تخص الرعاية املبارشة وموفري الرعاية من 

أفراد العائلة

كشك تصوير ممتع

معرض للكثري من املوارد

ُعدد الوقاية من كوفيد

استقبال تقديري عىل رشفكم

 مؤمتر 2022 )احفظ التاريخ( 
10 و11 أكتوبر ترشين األول 2

 بام بيكلني
املديرة العامة لربنامج، آيوا 

كري غيفرز 

 املوقع الجديد:                             
مركز أف.أف.أي لإلثراء يف انكيني، آيوا

يف النية عقد حدث بالحضور الشخيص، ومع ذلك 
ميكن تعديل الخطة اذا تطلب االمر. اذا كنا قد 

تعلمنا اي يشء خالل السنوات القليلة املنرصمة، 
فإنه املرونة واملطاوعة. نتمنى ان نراكم هناك!



مصادر كوفيد19-
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ارشادات مفيدة حول غسل اليدين بحسب زيغي
“إن غسل اليدين مراراً واستخدام معّقم اليد بشكٍل صحيح مسألة مهمة ملنع انتشار كوفيد. بشكٍل عام اغسُل كلتا يدّي ووجهي ألكون يف الجانب السليم، وألنه شعور 

جميل. خذ بنصيحة زيغي واغسل يديك او مخالبك باستمرار!”

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

ارشادات مفيدة يف ارتداء الكاممات بحسب إندي
“ إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح ميكنها الوقاية من انتشار كوفيد، وحاميتك انت وَمن حولك. 

إذا مل يتم ارتداؤها بشكٍل صحيح، مثلام استعرضت، قد تكون مشكلة كبرية!”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

ُعدة الثقة الخاصة بلقاح كوفيد19-
#حملة التطلع للمستقبل

ان العديد من الناس من ذوي اإلعاقات التنموية ُعرضة اكرث ملخاطر التمرض الشديد بسبب كوفيد19- )فريوس كورونا(. للمساعدة ن يف 
تثقيف الناس بخصوص الفريوس واللقاح فأن مجلس التنمية لذوي اإلعاقات قد جّهز حملة ملشاركة املعلومات واملصادر التي من شأنها 

مساعدة أهل آيوا من ذوي اإلعاقات يف اتخاذ أصَوب القرارات ألنفسهم 
https://iowaddcouncil.org/looking-forward

استبيان عاِميل الرعاية الصحية فيام يخص إلزامية اللقاح
تتمة من صفحة 1

% يعارضون إلزامية اللقاح، ومع ذلك فإن %49 يحتمل ان يظلوا يف نفس املجال بسبب اإللزامية.

قبل بضعة أشهر، وبالرشاكة مع جمعية ممرضات آيوا وجمعية الصحة العامة يف آيوا، قمنا بعمل إستبيان يخص موفري الرعاية املبارِشين، واملمرضات وعاميل الرعاية الصحية فيام يخص وجهات 
النظر لديهم بشأن إلزامية لقاح كوفيد19-. ظّن العديد ان اإللزامية ستتسبب يف مغادرة هائلة من قبل عاميل الرعاية الصحية الحاليني من املجال والذي ميكن ان يكون مأساوياً بالنظر للشحة البالغة 

واملعدالت العالية لتاريك العمل والتي تعد اساسا واقعا ملموسا. احدى املكتشفات املثرية هي انه %54 يعارضون إلزامية اللقاح. وكان ذلك تذكرياً اننا ال نستطيع االفرتاض بأن الشخص الذي يعارض 
إلزامية اللقاح سيعارض أخذه.  مع أال يعد االستبيان دراسة بحثية كربى، فإنها عينة جديرة باالحرتام مع 318 استجابة. اذ توفر افكاراً رائعة عن وجهات نظر العاملني االساسيني يف مسألة إلزامية اللقاح، 

ولكن املكتشفات تشجع عىل املزيد من التمحيص والتحليل من قبل باحث ما لتحسني اجاميل الفهم. يرجى االتصال بنا يف حال كان لديك أية اسئلة تخص االستبيان عىل 

information@iowacaregivers.org

https://tinyurl.com/3h8xrcm43 :طبارلا ىلع ديفوك حاقل ةيمازلإ نايبتسا :كسفنب جئاتنلا ّللحو أرقإ

مكتشفات رئيسية من 318 مستجيب

هل سييبقون ام يغادرون املجال؟

•  46 % عرفوا شخصاً غادر املجال بسبب كوفيد19-

•  %49 عىل االرجح ان يبقوا يف املجال بسبب إلزامية اللقاح.

•  %18 عىل االرجح ان يغادروا املجال بسبب إلزامية اللقاح

•  %33 غري متأكدين من بقائهم او مغادرتهم 

هل يدعمون ام يعارضون إلزامية اللقاح؟  

•  %54 يعارضون إلزامية اللقاح.

•  %35 يؤيدون إلزامية اللقاح. 

•  %11 غري متاكدين من مساندتهم او معارضتهم إللزامية للقاح

زيغي

إندي
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مجلس الرعاية املبارشة

ملاذا غادرُت الرعاية املبارشة بعد 32 سنة؟

غادرُت وظيفتي الخاصة بالرعاية املبارشة بعد 32 سنة. كان قراري مبني عىل الخوف عىل سالمتي واملقيمني الذين يتلقون الرعاية. دخل 

كوفيد19- اىل محل عميل وسبب املخاوف: مخاطر من االصابة بالفريوس، او نقله اىل العائلة واملقيمني، وشحة الكادر، وعنرص القلق االكرب هو ان 

بعض زمالء العمل اختار ان ال يأخذ اللقاح. حني ظهرَت نتيجة الفحص موجبة للبعض من الكادر، زادت اعباء العمل للمقيمني الذين اعتني بهم، 

كنت اعمل نوبة عمل قدرها 12 ساعة وحتى االيام التي ال يفرتض ان اعمل بها حسب الجدول، وتم االرساع بالرعاية املقدّمة للمقيمني. وعانيت 

من إعياء كوفيد، مل اكن انام بشكٍل جيد، والشعور بأين متعب نفسياً وجسمياً.

 “أخذت اللقاح. واظن ان الكل يجب ان ياخذه ... غري انني اتفهم تردد الناس”

انا شخصياً اخذُت اللقاح والجرعة التنشيطية وكذلك زوجي وحفيديت.  مع ذلك أصبُت انا وزوجي بـ كوفيد بعد أخذ لقاحني.  أؤمن ان اللقاح 

وفر الحامية لزوجي من ان ميرض بشكل كبري نظراً للمشاكل الصحية التي يعاين منها.  ولكن بالنسبة يل فقد مرضُت بشكِل كبري رغم انني ال اعاين 

من مشاكل صحية. كلام أجرينا الفحص كانت نتيجته سالبة يل وموجبة لزوجي. ولكن مريض كان أشد!

 أخرياً، الفحص الثالث ظهر موجباً بـ كوفيد. مضت ستة اسابيع طويلة قبل ان ارجع عىل طبيعتي، لذا أتفهم تردد الناس يف اخذ اللقاح.  رغم 

انني امتنى ان يأخذ املزيد من الناس اللقاح، ال اظن ان يجب ان يكون إلزامياً.  اشعر ان الكل يجب ان يكون له مطلق الحرية يف اختيار االفضل. 

آمل انه مبرور الوقت سريى الناس منافع أخذ اللقاح وان يختاروا ان يأخذوه.  وأظن انه يجب علينا االستمرار يف توعية الجميع فيام يخص هذا 

اللقاح ليتمكنوا من من اتخاذ القرار الصائب واألنسب لهم، ولعوائلهم، وملجتمعهم.

حتى وانا نفيس موفّرة رعاية صحية مازلت اتعلم واود االستمرار يف التعلّم بشأن هذا اللقاح والفريوس ألنني اريد واحتاج ان اكون قادرة عىل حامية نفيس، وعائلتي، والناس 

الذي أهتم ألمرهم. انا شخصياً ال احبذ فرض معتقدايت او آرايئ عىل الناس، ولكني سأستمر يف اعطاء املنشورات التي أصدرتها جهة عميل للمساعدة يف تزويد الناس بالحقائق 

واملعلومات عن هذا الفريوس واللقاح عىل أمل ان يكونوا مطلّعني بشكٍل أفضل بينام يحاولون اتخاذ القرار يف أخذ اللقاح مبلئ ارادتهم. 

فران مانكل

كوين كوهران



قامت االدارة والقيادة يف مركز رعاية ويست ريج باتخاذ قراراً صعباً بتطبيق إلزامية 

لقاح كوفيد19- وذلك قبل ان تفرض الحكومة الفدرالية ذلك عىل منتسبي الرعاية 

الصحية التابعني لها. وهذه املسألة نتج عنها بعض التحديات والِعرب، ولكن بوجود خطة 

ُمحكمة مع االرادة تم تحقيق %100 من معدل اللقاحات لكال املقيمني والكادر. 

اقرأ املقابلة املستفيضة هنا:

سؤال: نظراً للجدال الدائر حول إلزامية اخذ لقاح كوفيد19-، ما هي اإلجراءات التي 

مررتم بها التخاذ القرار بإلزامية اللقاح؟

ويست ريج: اوالً، تفحصنا كيفية جعل اللقاح إلزامياً بشكل قانوين. ومن ثم منحنا وقتاً 

كافيا للكادر بإبالغه بدءاً من 27 ديسمرب )كانون االول(،  2020 بإضافة لقاح كوفيد19- 

كمتطلب يف الكتيّب االرشادي الخاص بنا. ومن ثم منحنا وقتاً للكادر لغاية مارس )آذار( 

للحصول عىل اللقاح بشكل متكامل. ومنذ مارس، 2021 )بعد سنة واحدة(، كان 100% 

من كادر ومقيمي ويست ريج ملحقني. قمنا بتثقيف كادرنا بخصوص أهمية اللقاح 

بعمل عدة اجتامعات واستضافة اطباء من عدة ِعرقيات ليثقفوا الكادر بصيغة أسئلة 

واجوبة.  

سؤال:  هل حصل تفّش كوفيد قبل تطبيق إلزامية اللقاح؟

ويست ريج:  نعم يف 20 نوفمرب )ترشين الثاين(، 2020.

سؤال:  ماذا كان التحدي االكرث صعوبة خالل جائحة كوفيد19-؟

ويست ريج:  الحفاظ عىل معنويات الكادروإبقاء معدالت التوتر مخفضة. ورؤية ما 

تكسبه املمرضات واملساعدين من اجور مسألة يصعب جدا منافستها. ومعرفة صعوبة 

الكلف املادية بالنسبة لعوائلنا قمنا بتسليم صناديق كوفيد اىل منازل كادرنا للمساعدة 

يف تغطية بعض الكلف. تضمنت بعض الصناديق الشوربة، رشاب الغيتوريد، والسربايت، 

والبساكت، ورقائق البطاطا، والفاكهة الطازجة واملعلبة، والوجبات الحارة لليوم، والخبز، 

وزبدة الفول السوداين.

سؤال:  يبدو ان لديكم منوذج لخطة تخص كوفيد19-. هل كان ذلك احد املتطلبات من 

قبل خدمات ميديكري او ميديكيد او الوالية لتبني هذه الخطة؟ ام كانت مجرد إدارة 

جيدة؟

مركز ويست ريج للرعاية

حقق مركز رعاية ويست ريج %100 من معدل اللقاحات للمقيمني والكادر
كمؤسسة فقد ُخضنا حرباً معاً... بكينا...وضحكنا، ولكن اآلن نصل اىل الضفة االخرى ونحن أقوى

 ريتشارد كرييف، إداري
مركز رعاية ويست ريج

كريستيل آنثس، مديرة املوارد البرشية
مركز رعاية ويست ريج

كيتي كاندياـ  مديرة عامة للتمريض
مركز رعاية ويس
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Katie Tenney

“ املسألة كلها متعلقة مبُقيمينا. قد نجلب لهم الفريوس. لذا اي يشء ميكننا فعله لحاميتهم يَُعد بغاية األهمية.”
— كيني تيني، مساعدة متريض مرّخصة



ويست ريج:   مبا اننا لسنا رشكة مل تكن لدينا أية سياسات وجب علينا تسلُّمها. احتجنا 

اىل االجتامع اسبوعياً بعد اإلصغاء اىل املكاملات وتأسيس سياسات خاصة بنا مصممة 

ملبنانا.

سؤال:  إن تحقيق %100 من معدل اللقاحات للمقيمني والكادر تقدم رائع! ويجب 

مشاركة هذه التجربة. ما رس النجاح؟

ويست ريج: الرس هو كادرنا. ان تفاين والتزام كادرنا وحبهم ملقيمينا يوقد فيهم روح 

الرغبة بإبقائهم يف مأمن. حني بدأ الخوف يتملك كادرنا، قمنا بتثقيف كل مناوبة مع 

استخدام سياسة الباب املفتوح.

سؤال: بأي مرحلة من الجائحة قمتم بتطوير هذه الخطة؟ ما العنارص االساسية للخطة 

التي قادت اىل النجاح؟

ويست ريج: كانت اإلدارة تعلم انه حاملا يتوفر لقاح سنعمل عىل إلزامية أخذه. تم 

اتخاذ القرار بشكل مبكر ومنحنا الكادر الكثري من الوقت للتثقيف. متكنا من ايجاد 

االمل يف ذلك وتعاملنا مع كل عيادة لقاحات بطريقة احتفالية. إذا كّنا نهنئ الكادر 

ومننحه وقتاً مدفوع االجر إذا حصلت لديهم اعراض متعلقة باللقاح.

سؤال: هل فقدتم اي من الكادر بعد فرض إلزامية اخذ اللقاح؟ ويست ريج: من 

بني كادرنا املؤلف من 110 شخص، إثنان وجدوا مكاناً آخر للتوظيف.حتى مع ايجاد 

االعفاءات مل يجد صاحب الطلب اي طبيب يّوقع له عىل االعفاء.

سؤال:  هل غادر البعض قبل ذلك بسبب خوفهم من عدم وجود بيئة عمل آمنة؟

ويست ريج: قرر اثنان من اعضاء الكادر إيجاد عمل خارج مجال التمريض املنزيل يف 

2020 بسبب الخوف من جلب كوفيد اىل عوائلهم. لدينا كادر مع آباء وامهات مقتدمني 

يف السن، وأطفال ذوي مناعة منقوصة، او كانوا قلقني بشأن تاريخهم الصحي.

سؤال:  ماذا كانت اكرب املخاوف التي عرّب عنها كادركم ومقيميكم وأعضاء عوائلهم 

بخصوص اللقاح؟ وكيف أجبتم عىل هذه املخاوف؟

ويست ريج:  الُعقم، وعدم فسح مجال كايف الختبار اللقاح، واالعراض الجانبية، قمنا 

باإلجابة عن كل املخاوف بتوفري جلستني من صنف اسئلة واجوبة من اثنان من االطباء.

Jill Hines
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“ يف الوقت الذي تم توفري لقاح يل، كنت حبىل بثالثة أشهر. كان قرارا ال يستهان به بالنسبة يل.
 يف النهاية قررت ان أأخذ اللقاح النني كنت اعلم انه االفضل يف حامية منزيل، وعميل، وعائلتي.” 

—  جيل هاينز، ممرضة مسجلة، ومنسقة بيانات 



سؤال:  كيف تفاعلتم مع كادركم يف عملية تطوير خطة كورفيد19-؟

ويست ريج:  اجتامعات اسناد اسبوعية تخص كوفيد، وسؤالهم عن املخاوف التي 

تدور يف ُخلدهم، وما الذي يشغل بالهم، وماذا يحتاجون يف منازلهم. كان بعض اعضاء 

الكادر بحاجة اىل مساعدة يف الرعاية النهارية لالطفال للسنة االوىل من الجائحة، لذا 

قمنا مبساعدة البعض يف ايجاد رعاية نهارية وبالنسبة آلخرين قمنا بتعديل اوقات 

عملهم لنتعاون معا. كمؤسسة فقد ُخضنا حرباً معا، بكينا، وضحكنا، ولكن االن نصل 

اىل الضفة االخرى ونحن اقوى.

سؤال:  هل وفرتم حوافز ألخذ اللقاح؟ واذا تم ذلك، ماذا كانت الحوافز؟

ويست ريج:  ال- كانت املحبة للمقيمني هي العنرص املحفز.

سؤال:  كيف وفرتم تثقيف حول كوفيد واللقاحات لكادركم، واملقيمني، واعضاء 

العائلة؟

ويست ريج:  مجاميع اسناد اسبوعية خاصة بـ كوفيد، ومؤسسة آيوا للرعاية الصحية، 

واتصاالت معلوماتية اسبوعية خاصة بخدمات ميديكري وميديكيد. نحن نصغِ اىل مركز 

مكافحة االمراض والوقاية منها، ودائرة الصحة العامة يف آيوا. كان هناك مكاملات 

شهرية بني قسم الصحة العامة لدى املقاطعة وبني املستشفى. قمنا بنقل املعلومات 

لكادرنا بواسطة زووم، واملكاملات، والربيد االلكرتوين، واالجتامعات، والنرشات.

سؤال:  ما املصادر األجدر بالثقة لكادركم برأيكم من ناحية املعلومات الخاصة بـ 

كوفيد؟

ويست ريج:  جمعية آيوا للرعاية الصحية، وجمعيتنا التجارية كانتا عوناً كبرياً 

للمعلومات املستجدة ألفضل املامرسات يف واليتنا وعرب البالد. مازالت املكاملات/ 

جلسات زووم مستمرة بشكل شهري االن.

سؤال:  هل تظنون ان ضغظ االقران من احدى جانبي القرار كان عنرصا رئيسيا يف 

التعامل؟

ويست ريج:  نشعر ان العالقات كانت عنرصاً يف قرارات الكادر واملقيمني بأخذ 

اللقاح. ان عالقتنا املبنية يف ويست ريج هي املحرّك لثقافتنا. رمبا ليس ضغط األقران، 

ولكن الثقة الشاملة.

سؤال: ماذا كان املدى ألهمية بيئة العمل اآلمنة بالنسبة لكادركم؟

ويست ريج: السالمة هي العنرص رقم 1 بالنسبة للكادر واملقيمني عىل حِد سواء.

سؤال: هل كان هناك عاملني أكرث تردداً من آخرين )مثالً مساعدي متريض مقارنًة 

باملمرضات، مقارنًة مع مختيص التغذية، مقارنًة مع اإلداريني(؟

ويست ريج: كان اعضاء الكادر خائفني عىل أنفسهم وأحبتهم ولكن مع االجراءات، 

تأكدنا من ان كل الكادر مرتاح يف قرار أخذ اللقاح. نعم كان قسم التغذية الخاص بنا 

أكرث تردداً قليالً. ورمبا كانت هذه مسألة متعلقة بأعامر منتسبي هذا القسم، كونهم 

أصغر سناً.

سؤال:  ما اهم نصيحة ميكنكم تقدميها ملوفري رعاية التمريض املنزيل اآلخرين يف آيوا 

فيام يخص إلزامية اللقاح و/ او كيفية حامية من يعتنون بهم والكادر؟

ويست ريج:  التثقيف، واالطمئنان، والثقة بالِعلم. متكنا من خلق تأثري جامعي يف 

االستعداد ألخذ اللقاح. ببساطة تحلّينا باإلميان ونحن نعمل يف هذا املجال ونجعل 

اولويتنا حامية املسنني.  

سؤال: هل كنتم بحاجة اىل تعديل خطتكم حني اعلنت مراكز خدمات امليديكري 

وامليديكيد إلزامية اللقاح لكل املؤسسات الصحية وموفري الرعاية الصحية املرخصة/ 

املرخصني من قبلها؟

ويست ريج: قامت ارشادات مراكز خدمات املديكري وامليديكيد بتبسيط عملية 

االستيعاب والبدء النه منطياً يفهم عاميل الرعاية الصحية االن انه إذا ما اختاروا البقاء 

بهذا املجال البد ان يأخذوا اللقاح.

سؤال: كيف ستحافظون عىل معدل الـ%100 من التلقيح؟

ويست ريج:  سنستمر يف مسعانا للحفاظ عىل مسنينا عرب نفس العملية التي قادت 

اىل حملتنا االولية. بحيث ان وضع ثقتنا يف العلم، والتثقيف، وأخذ الوقت يف تعلّم 

درجة الرتدد للجميع بينام نوفر االسناد لهم بشكل فردي، واملواظبة عىل كل هذه 

العنارص ستكون آليتنا للمزيد من الوقت.

سؤال: هل كان القرار صائباً يف نهاية املطاف؟

ويست ريج: نعم. منذ ان وصلنا اىل %100 من اللقاح، برزت حاالت كوفيد لدى 

الكادر واملقيمني. مع ذلك، لوحظ فرقاً شاسعاً يف موجة املرض بوجود أعراض وعالمات 

أخف بكثري، وفرتة مرض أقرص، واالهم من ذلك عدم وجود اية حالة وفاة ولو واحدة، 

وهذا يعزز قرارنا بإلزامية لقاح كوفيد19- لكادرنا. االمر صدقاً أنقذ حياة الكثريين 

وتلك هي اولويتنا.   

ننا ممتنون لـ مركز رعاية ويست ريج ملشاركتهم قصتهم معنا ونهنئهم عىل هذا 

النجاح! ان مركز رعاية ويست ريج هو مؤسسة تحوي 58 رسيراً يف سيدر رابيدز، 

آيوا. وتشمل الخدمات املقدمة من قبلهم، الرعاية طويلة االمد، ومؤسسات متريض 

مبهارات عالية، ومأوى لرعاية املحترضين، ورعاية الذاكرة، والرعاية قصرية األمد. 

https://westridgecarecenter.com
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خدمة غري الناطقني باللغة اإلنجليزية

أخْذ الوقت واالستعانة بخدمات املرتجمني الشفويني يف التواصل مع األفراد غري الناطقني باللغة 
االنلجيزية حول كوفيد19- واللقاحات

عَملَت بريتني كممرضة مساعدة لخمسة عرش سنة قبل ان تصبح ممرضة عملية مرّخصة )أل.يب.أن( وهي مستمرة يف دراستها لتصبح 

ممرضة مسَجلة. يف خرباتها السابقة والحالية يف مجال العمل قد عملت مع العديد من املرىض او املقيمني غري الناطقني باللغة االنجليزية 

وتعلّمت بعض الِعرَب من خالل ذلك

بريتني ستيفنس، ممرضة عملية مرّخصة

سؤال:  كممرضة مساعدة سابقة واالن ممرضة عملِت مع الناس من ثقافات متعددة، هل كان هؤالء االفراد مرتددين يف 

أخذ لقاد كوفيد 19-؟ واذا كان االمر كذلك، ملاذا؟

بريتني: يجد الناس من ثقافات اخرى صعوبة يف كيفية توزيع املعلومات الخاصة بلقاح كوفيد19-. أخذُت الوقت الكايف 

لإلجابة عن العديد من االسئلة مبعونة مرتجم ملساعدة املرىض عىل الفهم، واإلجابة عن أية مخاوف قد تكون موجودة فيام 

يخص اللقاح. الكثري من الناس من ثقافات اخرى ال يعرفون املصادر او رمبا االخرية غري متاحة يف اللغة التي يفهمونها.

سؤال:  ما النصيحة التي تودين مشاركتها مع الذين قد ال تكون لديهم خربة يف العمل مع االفراد غري الناطقني باللغة 

االنجليزية يف مخاطبة مخاوفهم حول لقاح كوفيد؟

بريتني:  من االمور املهمة التي يجب تذكرها، رغم انها مسألة صعبة مع شحة الكادر، هو أخذ الوقت الكايف لإلصغاء، واستخدام املرتجم. بعض مرضانا قد ال يستخدمون املرتجم 

بسبب الكلف املصاحبة للخدمة. كممرضة، احاول ان ارشح اهمية االستعانة باملرتجم ليك يفهموا كل يشء يخص رعايتهم الصحية وليك امتكن انا من فهمهم. تخيل أنك كنت 

خائفاً من االصابة بـ كوفيد19- او من اخذ اللقاح. وتخيّل انك انت او من تحب مترضون بشكل خطري بسبب كوفيد وانتم غري قادرون عىل فهم ما يقال او ما يتم فعله لكم يف 

املستشفى، او العيادة، والرعاية طويلة االمد.

سؤال: ما الذي تودين قوله لألفراد غري الناطقني باللغة االنجليزية بخصوص لقاحات كوفيد19-؟

بريتني: خذ وقتك يف طرح االسئلة التي تحتاجها لفهم لقاح كوفيد19- ورعايتك بشكل أفضل. العديد منكم تغلب عىل الكثري من املحن قبل ان يأِت لهذا البلد، لذا ال تجعلوا 

الرعاية الصحية عائقاً بالنسبة لكم. خذ اللقاح ألجلك، وألجل عائلتك، واصدقائك.

للناس غري الناطقني باللغة االنجليزية سيتم ترجمة املحور اىل اللغات العربية، والبوسنية، 
والبورمية، والفرنسية، واالسبانية.

 سيتم نرش الروابط الخاصة بهذه النرشات قريباً عىل موقعنا االلكرتوين.  www.iowacaregivers.org  وتوزيعها الكرتونياً من قبل موفري رعاية آيوا Iowa CareGivers ، ودائرة 

حقوق االنسان يف آيوا، ورشكاء اخرون.
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العديد منكم تغلب عىل الكثري من املحن 

قبل ان يأت لهذا البلد، لذا ال تجعلوا 

الرعاية الصحية عائقاً بالنسبة لكم.
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استفسارات من ذوي البرشة امللونة

التعامل مع املخاوف حول لقاح كوفيد بالنسبة للناس امللونني

سؤال: انا إمراة سوداء تعمل كمساعدة صحية يف مستشفى. قرأُت قصص عام 1930 الخاصة بتجربة توسغيي حني تم استخدام رجال سود يف دراسة بحثية دون معرفتهم بذلك. 

لذا حتى بعد كل هذه السنوات، ليس لدي ثقة كبرية يف النظام او السياسيني. وودُت لو اعرف مبن أثق ألنني اقلق بشأن امي املسّنة التي تعيش معنا وهي يف صحة غري جيدة. ال 

اود التسبب باألذى ملن اعتني بهم يف عميل او ألمي. ماذا ميكن القول الستعادة ثقتي وإمياين بنظام خذلنا يف املايض. 

د. اكينوال:  ال ميكن إنكار العبء الناتج عن بعض تاريخنا املؤمل كبلد، ولكن يف نفس الوقت ال ميكننا إنكار حقيقة ان الجائحة هي أزمة صحية عاملية. مام يعني اننا كبرش عىل 

اختالف مشاربنا ومذاهبنا نحتاج جميعا اىل حل. من الجدير بالذكر ان العلامء امللونني كانوا جزءا من ِفرق البحوث والدراسات واسعة النطاق والخاصة بتطوير لقاحات كوفيد 

من قبل رشكات متعددة حول العامل، وضمن أعىل املستويات. واألهم من ذلك، ان هذه اللقاحات أنقذت املاليني من االرواح من اإلدخال اىل املستشفى ومن املوت. قد ال امتكن 

تحديداً من إعادة الثقة لشخٍص ما يف النظام الصحي، لكن االمر صحيح متاماً انه فيام يتعلق بـ كوفيد19- كونه مشكلة ُمرهِقة لكل انسان فإن اللقاحات كانت مبثابة حبل النجاة 

لدرجة كبرية.  

سؤال: انا محبَط بسبب االمر برمته. يف االول حاولُت مواكبة االرشادات والتوصيات املختلفة، لكنها تغريت عدة مرات لدرجة اين بدأت اشك يف معرفة الخرباء الفعلية مبا 

يتحدثون عنه. كانت عىل قدر كبري من االستعجال، وأخىش انه لو أخذُت اللقاح قد يجدون اعراض جانبية خطرية بعد  أخذ الحقنة. هل هي آمنة مع االخذ بنظر االعتبار 

كيف تدبّروا االمر عىل عَجل؟

د. اكينوال:  ان سبب االحباط لديك ليس أمرا فريداً بك. يرجى الفهم ان العلم يعمل من خالل املراقبة، والتجربة، واملصادقة عىل املكتشفات التي نجدها. ان التفاوت الذي 

لوحظ يف ارشادات الصحة العامة تسبب عن ظهور اكتشافات بينام استمر هذا الفريوس املستعيص بالتحور عرب طفرات واالنتشار بشكل واسع. اضف لذلك ماليني الوفيات 

حول العامل، مام جعل الطبيعة الطارئة للمعضلة اكرب بكثري. يقال ان نصف رغيف افضل من ال يشء. البد ان يكون اي يشء مينع املوت افضل من املوت. بدال من الشك 

يف دوافع من يقف عىل الجبهات االمامية من اجل إيجاد حل ليك نعود اىل الحياة الطبيعية، أقرتح اننا يجب ان نستعني مبا لدينا من معلومات إلبقاء انفسنا ومجتمعنا يف 

مأمن.  

سؤال: امللَونني ُعرضة أكرث لبعض الحاالت الصحية الكامنة فيهم. هل يزيد ذلك من مخاطر أعراض جانبية أكرث حدة عند أخذ اللقاح مقارنًة باآلخرين؟  

د. اكينوال: شكرا لذكر نقطة مهمة يف سؤالك. نعم، امللونني أكرث ُعرضة من االخوة واالخوات البيض يف ان يحصل لدينا ضغط الدم، او السكري، او الفشل الكلوي.. الخ. ولكن ذلك 

االمر بالضبط يجعل من األجدر لنا تقبّل اللقاحات كحبل النجاة من كوفيد. رغم ان اللقاحات قد أظهرت القليل من االعراض الجانبية امللحوظة يف عدد قليل جدا من الناس، 

هناك مئات االالف من الناس يف قبورهم اليوم كان ميكن ان يكونوا عىل قيد الحياة لو ُسِنحت لهم الفرصة بأخذ اللقاح ضد الفريوس.

بالرجوع اىل سؤالك، لسَت معرضا بشكل أكرب ملخاطر أعراض جانبية من اللقاح، ولكنك عرضة لإلدخال للمستشفى او احتامل الوفاة من تفاقم املرض ان اصبت بكوفيد ومل تأخذ 

اللقاح.

ان دكتور اكينوال هو طبيب عائلة مجاز من املجلس وهو رشيك أقدم مع مؤسسة ساوند فيزيشنز ومركز مرييس الطبي، يف سيدر رابيدز، آيوا 

حيث ميارس عمله كمختص مستشفيات منذ 2013. تضمن عمله حوايل 3000 لقاء يف السنة مع املرىض، ونسبة ملموسة منهم كانوا مصابني بـ 

كوفيد خالل السنوات القليلة املاضية.



نحن كحيوانات اليفة تأثرنا ايضاً بالجائحة. نتمنى ان يأخذ كل البرش 
اللقاح ليك نعود اىل:

10

نصائح الوداع من الحيوانات األليفة

“أحياناً نشعر بالحزن ولكن املساعدة موجودة”

الخط الساخن للمخاوف يف آيوا: 800.447.1985

الخط الدافئ يف آيوا: 800.775.9276

خط اللغة األسبانية: 531.800.3687

/http://www.covidrecoveryiowa.org :االستغاثة يف آيوا

/https://yourlifeiowa.org :حياتك يف آيوه

املصادر:

يف ذكرى محببة لـ أوتم الذي  تويف يف فرباير )شباط( شكرا 
ألصدقائنا من ذوي االربعة ارجل والصحابنا ملساهامتهم يف 

املحور

مراكز مكافحة األمراض

مراكز خدمات ميديكري وميديكيد

موارد لكوفيد19-

وزارة الصحة العامة لوالية آيوا

معلومات عن اللقاح

البلغ عن حاالت كوفيد19-

اللقاح آليوا

التجول يف الطبيعة معاً وحك رأيس مشاهدة السناجب يف الفناء الخلفي 
واألحضان

رمي الكرة يف الفناء الخلفي وحضن البطنية 
املفضلة يل

مالحقة السناجب عىل األشجار والحلوى 
املسائية

سكاوت بيل مييس إندي

توليب

إن غسل اليدين وصحتنا البدنية مهمة 

جدا ولكن الصحة النفسية كذلك.

اذا كان البرش بحاجة اىل الِعناق فأنا هنا 

ألجلهم برمشة عني!

 لنكن جميعا بعضنا لبعض!  

إفعل مثلام أفعل! أقيض وقتاً يف شم األزهار 

وأشياء اخرى احب ان اشمها! أحيانا أُدخل 

خلسًة اشياء احب ان اشمها واخبئها. هذه 

الروائح تعد مبثاية وسيلة لإللهاء ألصدقايئ 

البرش بعيداً عن الهموم اذ ميكنهم الرتكيز عىل 

امور اخرى غري العمل واالخبار. من املمتع يل 

مراقبتهم وهو مفيد ايضا لصحتي النفسية.

زيغي فني



The Go To Place  
FOR THOSE IN DIRECT CARE TO BE:

WE’VE GOT YOUR BACKS
AND YOUR BEST INTERESTS 

“
at heart!"

IOWA CAREGIVERS (IC) began in 1992 in the basement of a former nurse aide.   
IC is a nonprofit, nonpartisan organization devoted to sharing the independent  
voice of those in direct care. We strive to elevate the direct care workforce  
through programs and advocacy that will result in society placing a higher value  
on those who provide direct care; increase wages, and education and training  
that is consistent with a permanent record and credentials or certifications  
that follow you from one workplace setting or population served to another. 

specialWHAT’S SO                             ABOUT IOWA CAREGIVERS?

PREPARED   |   CONNECTED   |   INFORMED   |   EMPOWERED 

Sign up NOW! Complete the form on our website at www.iowacaregivers.org.  
You can also sign up by phone or request a form at 515.223.2805 or by email at information@iowacaregivers.org.

Receive up-to-date information about educational programs, direct care news, networking and other opportunities!
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Donna Cheers; Rob Sand, State Auditor;  
Sally Chapman at the Building a Strong  

Direct Care Workforce Forum.ومتابعتنا عىل فيسبوك وتويرتلقة إلعالتصمم أدويب مع. إنديزاين ثم شفائق التحرض التسليمكنك أكرب مستويات  www.iowacaregivers.org    تأكد من زيارتنا عىل

يرجى ان  تتذكر بأن توافينا بآخر املستجدات يف حال حصل تغيري يف االسم او معلومات التواصل لتتمكن من االستمرار يف استالم نرشة محور موفري رعاية آيوا واعالنت 
الربنامج.  شكرا

ان آيوا كري غيفرز ال متيز يف برامجها التعليمية وفعالياتها عىل اساس  الساللة، او املذهب، او االصل القومي، اوالَنسب، او اللون، او الدين، او العمر، او اإلعاقة، او الوضع بالنسبة للمحاربني القدامى، او امليول الجنسية، او اي تصنيف آخر محمي بحسب قوانني 

الوالية والقوانني الفدرلية ذات العالقة.  

بيان آيوا كري غيفرز الخاص بالتنوع، واملساواة، واإلندماج

تسعى آيوا كري غيفرز جاهدًة ألن تكون أمنوذج للتنّوع، واملساواة، واإلندماج، يف كافة مناحي عملنا.

 تم تبني هذا البيان من قبل اعضاء مجلس االدارة نسعى لتمثيل ومنارصة العديد من موفري الرعاية الصحية ممن يعملون بفخر يف واليتنا، ونثّمن ونرتقي بالشمولية يف كل 

مناحي عملنا. 

توظف املؤسسة وترقي االفراد، وتوظف املتطوعني، وتتشارك مع برامج تدعم التنوع بشمولية يف واليتنا.  ان آيوا كريغيفرز مكرّسة للتنوع يف كل مستويات الكادر واالدارة 

ضمن املؤسسة وتوفري فرص متساوية للناس، دون متييز عىل اساس الِعرق، او الدين، او لون الجلد، او الجنس، او االصل القومي، او الساللة، او امليول الجنسية، او الهوية 

الجنسية، او القدرات الجسدية او الذهنية، او املعلومات الجينية، او الحمل، او اإلعاقة، او العمر، او العائلة، او الحالة الزوجية، او بوضع املحاربني القدامى، والحالة 

االجتامعية-االقتصادية، او اي صفات اخرى محمية من قبل القانون الواجب التطبيق.

نؤمن ان كل موفر رعاية، ومتربع، ومتطوع، ومنارص، وموظف يجب ان يكون لديه امكانية وصول متساوية ملخاطبة قضايانا.

 ندرك ان لدينا الدور، واملسؤولية، والفرصة للرشاكة عرب املنظامت يف انحاء الوالية لسد الفجوات املعنية باملساواة.


