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الحزن وكوفيد-الحزن وكوفيد-1919: صفحة حقائق لكبار : صفحة حقائق لكبار 
السنالسن

لقد ترك كوفيد-19 العديد من األشخاص يعانون من مستويات عالية من الحزن والخسارة يف جميع أنحاء العامل.1،2 هذا يجعل من الصعب بشكل 

خاص التعامل مع مشاعر الفقد والوحدة التي قد تواجهها بسبب إرشادات الوباء. عىل الرغم من أن اإلرشادات تحافظ عىل سالمتنا جسديًا، إال أنها قد 

تبعدنا أيًضا عن شبكة الدعم والروتني املعتاد.

تهدف صفحة الحقائق هذه إىل تزويدك بفهم أفضل للمشاعر التي قد تواجهها واالسرتاتيجيات التي ميكنك استخدامها أنت و/ أو أحبائك للتعامل مع 

جائحة كوفيد-19.

ما هو الحزن؟ 

الحزن هو رد فعل طبيعي لفقدان يشء ما أو شخص مهم بالنسبة لنا. عندما نتعرض إىل الفقدان، ميكن أن تؤثر عىل إحساسنا بالذات والهوية 

وتعطل بشكل كبري أسلوب حياتنا املعتاد، وكذلك كيفية تفاعلنا مع اآلخرين.6 ، 7

أثناء الوباء، رمبا عشت من خالل:

فقدان صديق أو شخص محبوب	 

فقدان الوظيفة أو الدخل	 

فقدان التواصل املنتظم واالحتفاالت	 

فقدان املجتمع وأنظمة الدعم العادية الخاصة بك.	 

كلام زادت الخسائر التي يتعرض لها الفرد، زادت صعوبة معالجته والتعامل معه. من املهم رفع مستوى الوعي بهذا من خالل التحدث عن الوباء 

والخسائر التي نواجهها، حتى نتمكن من التعرف عىل املنطقة التي نعاين منها وطلب املساعدة إذا و/ أو عندما نحتاج إليها.

عالمات الحزن

ال توجد طريقة »صحيحة« للحزن عىل الفقدان. يعاين كل شخص من الخسارة بشكل مختلف وغالبًا ما تتشكل التجربة من خالل تجربتك املبكرة مع 

الخسارة، ونظام ثقافتك ومعتقداتك، باإلضافة إىل شبكة الدعم الخاصة بك. ومع ذلك، فنحن نعلم بالفعل العديد من املشاعر والسلوكيات التي نشعر 

بها عادة أثناء الحزن .12 ، 13 ميكن أن تشمل:

الشعور بالحزن والبكاء	 

الغضب من املوقف	 
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التعب والتغريات يف النوم )صعوبة النوم / النوم أكرث(	 

اشعر بالوحدة	 

الشعور بالذنب والقلق بشأن الوضع الحايل	 

قلة الرغبة يف االنخراط يف روتينك 12،14	 

أنواع الحزن

هل تعلم أن رد فعل الحزن »الطبيعي« ميكن أن يستمر لعدة أشهر؟ ميكن أن يكون وجود نظام 

دعم اجتامعي صحي واالستجابة ألملك بالتعاطف مع الذات واللطف مفيًدا يف دعم شفائك. عادة أثناء رد فعل الحزن »الطبيعي«، ميكنك االستمرار يف 

روتينك اليومي، عىل الرغم من أنه قد يكون صعبًا. يف بعض األحيان، ميكن أن يتطور الحزن إىل يشء أكرث تعقيًدا قد يتطلب املزيد من الدعم الرسمي، 

مثل العالج. تشمل األنواع األخرى من الحزن التي قد تكون مررت بها أثناء جائحة كوفيد-19 »الحزن االستباقي«، والذي ميكن أن يحدث عندما نتوقع 

خسارة كبرية، أو »الحزن املحروم«، والذي ميكن أن يحدث عندما ال ميكننا مشاركة حزننا مع اآلخرين أو استخدام الطقوس التي منارسها عادة.

يرجى التواصل مع طبيب األرسة أو صديق موثوق به أو خط دعم محيل يف حالة األزمات إذا وجدت أن لديك مشاعر متزايدة من الفقدان والحزن 

وأنهم يتدخلون يف روتينك اليومي، وتحفيزك، وعالقاتك، وصحتك العقلية،20  

الحزن والصدمة

لقد غريت هذه الجائحة، واألحداث املجتمعية التي تحدث بشكل متزامن، وإرشادات البقاء يف املسكن حياتنا من نواح كثرية. كانت هذه التغيريات 

تجربة مؤملة للعديد من كبار السن. حيث يزيد الوضع املؤمل من احتاملية تجربة حزن أكرث صعوبة .15 إذا كان هذا ينطبق عليك حقا، فريجى طلب 

الدعم من أخصايئ إكلينييك. 15،22

كيف ميكنني التعامل مع الحزن أثناء جائحة كوفيد-19؟ 

تواصل بشكل منتظم قدر اإلمكان مع أحبائك )مثل العائلة، واألصدقاء، وأعضاء املجتمع املوثوق بهم( باستخدام وسيلة تواصل 	 

عن بعد من اختيارك )مثل الرسائل، أو املكاملات الهاتفية، أو برامج مؤمترات الفيديو(. راجع املوارد للحصول عىل ارتباطات 

للتنزيل ومعرفة املزيد حول االتصال عرب الوسائط املختلفة. 223,

عندما تشعر باألمان لفعل ذلك، »ضع اساًم لحزنك وادعي«: حدد واكتب الخسائر التي تعرضت لها. 	 

ثم ضع يف اعتبارك نقاط قوتك واسرتاتيجيات التأقلم املمكنة لكل منها. 23, 24

تدرب عىل التعاطف مع الذات، وامنح نفسك املساحة والوقت الالزمني للتعايف. 23، 25	 

 حافظ عىل عادات األكل الصحية وأدرج أنشطة اللياقة البدنية يف األماكن املغلقة يف روتينك 	 

اليومي.  23

ال ترتدد يف طلب املساعدة من املتخصصني عند الحاجة إليها.	 
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املصادر

فيام يتعلق بإدارة الحزن، من قبل مركز اإلدمان والصحة العقلية CAMH( ؛ انقر فوق النص األزرق للوصول(:
صائح CAMH COVID-19 إلدارة الحزن )Tips for Managing Grief 19-CAMH COVID )فيديو يوتيوب(	 

الخسارة والحزن والشفاء( Loss, Grief, and Healing  مصدر كوفيد-19(	 

 	Grieving: Where to go when you’re looking for help الحزن: إىل أين تذهب عندما تبحث عن املساعدة

 	Coping with Loss and Griefالتعامل مع الفقد والحزن

فيام يتعلق بإدارة الحزن، من قبل املنظامت الخارجية لـ( CAMH انقر فوق النص األزرق للدخول): 
 	19-COVID( 19-19 )العائالت أوالً؛ موردGrief Resources During COVID-موارد الحزن خالل كوفيد

 	Resources Toolkit 19-COVID )19-مجموعة أدوات موارد كوفيد-19 )  سبكرتوم الرعاية الصحية؛ مورد   كوفيد

 	 19-Understanding Grief in the Age of the COVID )19-فهم الحزن يف عرص جائحة كوفيد- 19 )بواسطة كيندرا تشريي لصحة العقل ؛ مورد كوفيد

Pandemic

 	Understanding and Coping with Loss and Grief [أونتاريو )CMHA( الجمعية الكندية للصحة العقلية] فهم الخسارة والحزن والتعامل معهام

 	Grieving [الوطنية )CMHA( الجمعية الكندية للصحة العقلية]الحزن

 	How to Support Someone who is Grieving )ًكيفية دعم شخص يعاين من الحزن )العائالت أوال

 	Grief Resources )ًموارد الحزن )العائالت أوال

فهم الحزن يف سياق فقدان الوظيفة وتعديل منط الحياةUnderstanding Grief in the Context of Job Loss and Lifestyle Adjustment   ) ميليسنت 	 

نوفر سيميلنك عن الرابطة الوطنية للتطوير الوظيفي(

خاص مبجتمعات السكان األصليني )انقر فوق النص األزرق للوصول(:
 	)livingmyculture.ca فيديو؛(  Indigenous Voices: Honouring our Loss and Grief أصوات السكان األصليني: تكريم خسارتنا وحزننا  	

 	 Teachings to Support Grief and Loss in First Nations, Inuit, andالتعاليم لدعم الحزن والخسارة يف مجتمعات األمم األوىل واإلنويت وامليتس  	

Métis Communities )رعاية مرىض الرسطان يف أونتاريو(

الحزن املعقد لدى السكان األصليني Complicated Grief in Aboriginal Populations )سبيفاك وآخرون، 2012(	   	

خطوط الدعم عرب الهاتف لكبار السن )انقر فوق النص األزرق للوصول(:

 	)NICE( من املبادرة الوطنية لرعاية املسنني  Talk2NICE

اتصل أو اطلب تلقي اتصال ودي/ خدمة دعم موجز من األخصائيني االجتامعيني يف NICE أو طالب العمل االجتامعي. مالحظة: 	 

هذا ليس خط أزمة.

اتصل بالرقم: 1-844-529-7292	 

خط سالمة كبار السن )مجاين من أي مكان يف أونتاريو(:	 

خدمة االستشارات والدعم عرب الهاتف للمسنني الذين يتعرضون لإلساءة أو املعرضني لخطر اإلساءة.	 

اتصل بالرقم: 1-866-299-1011	 

تعلم أساسيات لقاءات الفيديو

املوارد عرب االنرتنت:
 	Facetime - YouTube Tutorial
 	Google Duo - Youtube Tutorial
 	 Skype -Youtube Tutorial
 	Zoom -Youtube Tutorial
 	Google Meet -Youtube Tutorial

https://support.apple.com/en-ca/HT204380
https://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0
https://duo.google.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=k4Eh8sRt8lg
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IRZckVNQS7I
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يتم دعم نشاط تبادل املعرفة هذا من خالل برنامج دعم النظام اإلقليمي يف مركز اإلدمان والصحة العقلية 

 )»MSAA«(. وقد أصبح ممكًنا من خالل مساهمة مالية من وزارة كبار السن وإمكانية الوصول )»CAMH«(

CAMH. أو MSAA اآلراء الواردة هنا ال متثل بالرضورة وجهات نظر أيا من




