صحيفة المعلومات

رقم 13.المعيشة لكبار السن
"المعيشة لكبار السن" تصف مجموعة من اﻷشكال واﻷنواع المختلفة من اﻹسكان .أهم هذه اﻷشكال هي:
-

دار المواطنين المسنين
الرعاية المنزلية أو المعيشة ال ُمسا َعدَة
المعيشة المجتمعية
عدَة الخارجية
مجتمعات المعيشة ال ُمسا َ
بيت الرعاية

هذه اﻷنواع من المعيشة تختلف في مدى الرعاية الذي يتم تقديمه وفي درجة المعيشة المستقلة.
دار المواطنين المسنين
دار المسنين هو منزل يحتوي على شقق مخصصة بشكل حصري لﻸشخاص اﻷكبر سناً ،بحيث توفر لهم الموقع والمرافق
والبنية التي توفر الظروف اﻷكثر أو أقل مﻼئمة لمعيشة المسنين .الشقق مفروشة بشكل مختلف إلى حد كبير في الدور الفردية.
بعض من منازل المواطنين المسنين
بصفة عامة ،ﻻ تتوفر خدمة إضافية .ومع ذلك ،يتم تقديم الدعم واﻹستشارة اﻹجتماعية في
ٍ
بواسطة ممرضي المسنين.
على الرغم من خصائصها المختلفة إلى حد كبير ،توفر العديد من بيوت المواطنين المسنين مساحات مشتركة ومصاعد.
الدخول بكراسي المقعدين متاح في بعض الشقق فحسب .إن الشرط اﻷساسي لﻺنتقال إلى دار للمواطنين المسنين هو شهادة
إيجار مدعوم .عﻼوةً على ذلك ،يتعين أن يكون المستأجرون المستقبليون قادرون على قيادة المنزل بشكل مستقل.
المعيشة الخدمية )أنظر صحيفة المعلومات رقم(14.
إن مصطلح "المعيشة الخدمية" ليس مصطلحا ً محدداً ومحميا ً بشكل واضح ،ويُشار إليه أيضا ً بمسمى "العﻼوة المعيشية" أو
"المعيشة ال ُمسا َعدَة" .تختلف المرافق ومستوى الخدمات المقدمة بين الدور .الشيء ال ُمشترك بين جميع هذه المباديء هو أن
هذا النوع من العيش يتضمن العيش ال ُمستقل في شقة مستقلة مع توفير خدمات إضافية.
يمكن أن تكون الخدمات متنوعة ،تتراوح بين أنظمة إتصال الطواريء ،وخدمات النظافة ،والعروض الثقافية لﻺتصال
باﻷشخاص أو دعم الرعاية التمريضية المحلية.
تكون الخدمات إما خدمات مدفوعة من قِبل جميع النزﻻء )خدمات أساسية( أو خدمات اختيارية فردية )خدمات اختيارية(
متوفرة مقابل رسم؛ تحدد تكاليف اﻹيجار والخدمات اﻷساسية والخدمات اﻹختيارية التكلفة الفعلية" .سكن المسنين" هو شكلٌ
خاص من خدمة المعيشة في وحدات سكنية مفروشة بشكل جميل ضمن فئة سعرية ُمختارة.
المعيشة ال ُمجتمعية
يشمل مصطلح "العيش المجتمعي" التطورات السكنية التي تهدف إلى ترقية وتطوير العيش في مجتمع .قد تختلف هذه
التطورات من حيث الحجم والهيكل السكني .هناك مجتمعات سكنية ومشاريع تعاونية ومشاريع سكنية مختلطة اﻷعمار
ومشاريع سكنية .بصفة عامة ،فإن هذا النوع من السكن هو مشروع يتم البدء فيه بشكل ذاتي من قِبل المقيمين.
عد الخارجية )أنظر صحيفة المعلومات رقم 29.و (30
مجتمعات العيش ال ُمسا َ
تقدم مجتمعات العيش ال ُمسا َعد الخارجية أو مجتمعات الرعاية السكنية الخارجية نوعا ً خاصا ً من العيش ال ُمشترك لﻸشخاص
ذوي القصور الجسدي أو النفسي أو العقلي .هذه المجتمعات السكنية تُعدُ بدائل عن بيوت الرعاية .اﻷشخاص ذوي الحاجة
العالية للرعاية والدعم يعيشون هنا ،وبشكل خاص اﻷشخاص اﻷكبر سنا ً المصابين بالخرف الذين يتعذر تقديم الرعاية الخاصة
بهم في البيئة المنزلية.
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بيوت الرعاية)أنظر صحيفة المعلومات رقم 11.و (12
بيوت الرعاية هي مرافق سكنية لﻸشخاص الذين يتعذر اﻹستمرار في رعايتهم في المنزل الخاص بهم أو في المرافق اﻷخرى.
يتلقى النزﻻء رعايةً شاملة في بيت للرعاية ويتم تقديمها لهم طوال اليوم .تحتوي البيوت على غرف فردية أو ُمشتركة .بعض
البيوت لديها تركيز على شيء محدد ،مثل رعاية اﻷشخاص الذين يعانون من الخرف أو لمرضى الغيبوبة .إن شرط القبول في
بيت رعاية هو أن يتم إقرار الحاجة للرعاية والحاجة لﻺسكان الداخلي بواسطة الخدمات الطبية للتأمين الصحي.
اﻷشكال اﻷخرى من المعيشة ال ُ
مسا َعدَة
شاركَة ،المجتمعات السكنية العﻼجية ،والسكن اﻹنتقالي و ُ
شقق اﻷزمات مصممة للمجموعات ال ُمستهدفة
المعيشة الفردية ال ُم َ
ً
المﻼئمة؛ السن ليس هو العامل ال ُمحدد .المجموعات ال ُمستهدفة هي ،على سبيل المثال ،اﻷشخاص المرضى عقليا ومدمني
المخدرات واﻷشخاص المشردين والمعاقين .إن القبول في هذه المرافق ليس ممكنا ً بسهولة .يتوجب أن يقوم طبيب صحة عامة
)معالج نفسي( بإصدار تقييم خبير لهذه المجموعة المستهدفة من النزﻻء.

إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك.
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