
شارك برأيك في خطة العمل الوطنية 
لمكافحة الخرف

ساعد في إنشاء رؤية للخرف على مدى السنوات العشر القادمة

الرؤية 
يفهم األستراليون الخرف - يتمتع الناس الذين يعايشون الخرف ومقدمي الرعاية لهم بأفضل نوعية حياة ممكنة وال أحد يسير في رحلة الخرف وحده.

االستشارة مفتوحة حتى 31 يناير )كانون الثاني( 2023 وندعو الجميع للمشاركة في االستبيان. 

 خدمة الترجمة التحريرية والشفهية متاحة عن طريق االتصال بـ  	
.131 450 )TIS(

االستشارة مفتوحة حتى 31 يناير )كانون الثاني( 2023. 	

لإلدالء برأيك:
	 www.agedcareengagement.health.gov.au/ قم بزيارة

dementia-action-plan وأكمل استطالًعا قصيًرا
اتصل بالرقم 789 565 1800 لتقديم مالحظاتك 	

1: معالجة وصمة العار والتمييز
 1.1
1.2

زيادة الوعي بالخرف وتقليل وصمة العار
خلق مجتمعات وبيئات متضامنة للناس الذين يعايشون الخرف ولمقدمي الرعاية لهم 

ولعائالتهم

2: تقليل المخاطر وتأخير البداية 
وإبطاء التصاُعد

 2.1
2.2

عوامل خطر اإلصابة بالخرف مفهومة جيًدا
يدرك الناس ما يمكنهم فعله لتأخير البداية وإبطاء التصاُعد

3: تحسين تشخيص الخرف والرعاية 
والدعم بعد التشخيص

 3.1
3.2
3.3

التعرف على العالمات واألعراض المبكرة والعمل على عالجها
خدمات تشخيصية عالية الجودة وتتم في أوانها

الرعاية والدعم بعد التشخيص

4: تحسين العالج والتنسيق والدعم 
على طول رحلة الخرف

 4.1
4.2
4.3

رعاية جيدة ودعم مستمر مع تغير احتياجات الشخص
الرعاية والدعم أثناء الرعاية في المستشفى وبعدها 

نهاية الحياة والرعاية الُملّطفة

5: دعم األشخاص الذين يعتنون 
بالناس الذين يعايشون الخرف

 5.1
5.2

التعرف على مقدمي الرعاية ومساعدتهم على أداء  دورهم
زيادة وصول مقدمي الرعاية إلى خدمات الرعاية البديلة

6: بناء قدرات االستجابة لمتطلبات 
الخرف في القوى العاملة

 6.1
6.2

بناء قوى عاملة ماهرة في مجال الصحة ورعاية المسنين تكون على دراية بالخرف 
توفير ثقافة تنظيمية لدعم رعاية عالية الجودة لمرضى الخرف 

7: تحسين بيانات الخرف وزيادة أثر 
البحث واالبتكار في الخرف إلى الحد 

األقصى

 7.1
7.2
7.3
7.4

تطوير البحث واالبتكار في مجال الخرف
ترجمة أبحاث الخرف إلى ممارسات

تحسين بيانات الخرف وأنظمة المعلومات
جمع البيانات لمراقبة التحسين

منطقة التركيزالهدف

المبادئ
رعاية الخرف هي: 

يتم اإلبالغ عن الخرف وتقييمه بشكل مباشر من خالل آراء الناس الذين يعايشون الخرف ومقدمي الرعاية لهم وعائالتهم 	
تتمحور الرعاية حول الشخص  وترّكز على جودة الحياة 	
مالئمة  وفي متناول جميع الناس، بما في ذلك المجموعات السكانية ذات األولوية والناس من الخلفيات المتعددة 	
آمنة ثقافيا لشعوب األمم األولى 	
قائمة على األدلة  وترّكز على النتائج 	
منسَّقة، ومتكاملة وُمخطط لها 	
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