صحيفة المعلومات رقم39.
األطفال والمراهقون الذين يحتاجون
للرعاية
نظ اًر لألمراض الخلقية أو اإلعاقة أو الحوادث أو ألي سبب آخر ،قد تكون هناك حاجة لرعاية األطفال.
في هذه الحاالت ،تواجه العائالت تحديات ُمعقدة :ما هي متطلبات مستوى الرعاية الخاص باألطفال ودرجة التمريض؟ ما هو نوع الدعم الذي
يحتاجه األطفال في الرعاية النهارية وفي المدرسة؟ ما هي بالتحديد وسائل المساعدة المالئمة أو العمل التحويلي المتاحة لألطفال والمراهقين
المتعمقة والدعم للعائالت .يتضمن ذلك معلومات عن موضوعات
المصابين بإعاقة؟ في هذه الحاالت ،توفر مراكز دعم الرعاية ببرلين المشورة ُ
مثل مستوى الرعاية ،أقلمة الشقة ،و المساعدات ودرجة التمريض.
إن أحد الجوانب الهامة جدًا لالستشارة هو إعانة مقدمي الرعاية العائليين .يمكن توفير ذلك من خالل معونات تأمين الرعاية مثل الرعاية المؤقتة
والرعاية قصيرة األمد باإلضافة إلى خدمات الدعم واإلعانة .هناك إعانات خاصة لألشقاء.

إن الهدف هو تفصيل رعاية األطفال والمراهقين لتحسين الوضع المعيشي .يتعين دمجهم في نظام المساعدة والرعاية وبالتالي يحققون استقاللية
أكبر في مواكبة الحياة اليومية.
يكبر األطفال وقد تتغير احتياجاتهم على مدار السنين.
تقدم مراكز دعم الرعاية المشورة بشأن المعونات المالئمة ذات الصلة.
الجوانب االجتماعية الطبية بعد الرعاية

بعد إقامة الطفل في المستشفى بفت ٍرة تصل حتى 6

أسابيع ،قد يتم التوصية بإشراف خارجي في المنزل من ِقبل مؤسسات متخصصة تقوم بتحليل

احتياجات الخدمة الموصى بها ،وتنسيق الخدمات الموصى بها وتوفير الدعم لتقديم الخدمات.
المراكز االجتماعية لرعاية األطفال

ٍ
بتحويل من الطبيب المسؤول عن الحالةُ ،يمكن الحصول على النصيحة المتخصصة والتشخيص والعالج والتدخل المبكر من ِقبل ِفرق متعددة
التخصص.
خدمة صحة الطفل والمراهق

في كل منطقة ،تتوافر المشورة والمعلومات الصحية الوقائية الكلية باإلضافة إلى الفحوصات الطبية حتى عمر 18

سنة.

روابط العروض موجودة على الجانب العكسي.

خدمة الرعاية النفسية للطفل والمراهق

تتوافر المشورة النفسانية والفحوصات الطبية حتى عمر 18

سنة.
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مكتب رفاه الشباب
يقوم مكتب رفاه الشباب بدعم الخدما ت الداخلية والخارجية لألطفال والمراهقين مثل المساعدة العائلية ومساعدة االندماج لألطفال والم ارهقين

المصابين بإعاقة عقلية أو جسدية حتى عمر 18

سنة.

دور رعاية األطفال
المقيِّد للحياة ،يمكن أن يساعد دار الرعاية الخارجي في مواكبة الضغط العقلي والجسدي لتقديم الرعاية .يوفر دار الرعاية
منذ تشخيص المرض ُ
الداخلي إطا اًر مالئماً لوقت االنفصال.

الخط الساخن لحماية األطفال هاتف030 610066 .

إن الخط الساخن لحماية األطفال هو خدمة هاتفية منخفضة الحد على مدار الساعة توفر المشورة والدعم وهو نقطة اتصال أولى لجميع المواطنين

الذين يشعرون بالقلق حيال صحة وعافية األطفال والمراهقين.
في مراكز دعم الرعاية ،تحصل على المعلومات والدعم فيما يتعلق بتقديم الطلبات وفيما يتعلق بالنزاعات والبحث عن بدائل.

روابط العروض
خدمات الرعاية واإلعانة (قم بالفلترة وفقاً لمجموعة األطفال والمراهقين المستهدفة)
الرعاية قصيرة األمد لألطفال والمراهقين
األشقاء
الجوانب االجتماعية الطبية بعد الرعاية
المراكز االجتماعية لرعاية األطفال
مكاتب الشباب
دور رعاية األطفال
يسعد فريق عمل ُمنظمة دعم الرعاية بتقديم المشورة لك.

www.pflegestuetzpunkteberlin.de
يتم تقديم الرعاية لمرافق الرعاية من ِقبل والية برلين باإلضافة إلى برامج الرعاية والتأمين الصحي في برلين
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