
إن رعاية شخص مصاب بمرض يحد من الحياة أو مرض عضال قد يكون رحلة مليئة 
بالتحديات واألمور المجزية. ربما تكون مقدم الرعاية األساسي أو الرئيسي، أو جزًءا من فريق 

أكبر يضم العائلة الممتدة، وأفراد األسرة )whānau( واألصدقاء. مهما كان دورك في الفريق الذي 
يتم إعداده لما ينتظره، فهو دور مهم. وفيما يلي بعض النصائح والمعلومات المفيدة ألولئك 

الذين يقومون بأدوار تقديم الرعاية.

الخدمات والدعم
 )GP( طبيب عام

طبيب األسرة، المعروف أيًضا باسم طبيبك العام ، موجود 
لضمان حصولك على الدعم والمساعدة التي تحتاجها.

من الضروري أن يعرفوا أي صعوبات أو مخاوف تواجهك 
حتى يتمكنوا من مساعدتك. فهم يعرفون الخدمات 

المتاحة ويمكنهم إحالتك للحصول على دعم إضافي إذا 
لزم األمر.

 )NASC( تقييم االحتياجات وتنسيق الخدمات
يوفر فريق تقييم االحتياجات معلومات مهمة حول خدمات 

الدعم المتاحة.
يمكن إجراء اإلحالة إلى خدمة NASC بواسطة طبيب 

األسرة أو الطبيب العام. سيقوم أحد أفراد مقيمي 
االحتياجات بزيارة منزلك ويقوم بتقييم الرعاية المطلوبة.

سيقدمون معلومات عن الخدمات المتاحة، وإذا كنت 
مؤهالً، يقومون بتوفير شخص ما يأتي لمساعدتك في 

منزلك.
سيكون بمقدور مقيم االحتياجات أيًضا إخبارك عما 

 Carer( إذا كنت مؤهاًل  لبرنامج دعم مقدمي الرعاية
Support scheme( التابع لوزارة الصحة أم ال.

.يوفر برنامج دعم مقدم الرعاية تموياًل لمقدم الرعاية 
للحصول على راحة أو »استراحة« من دوره في تقديم 

الرعاية. يساهم البرنامج في تكلفة الرعاية التي يمكن 
تقديمها سواء في المنزل أو في مرفق الرعاية السكنية 

)RC( ، إذا كان ذلك أكثر مالءمة.
لمعرفة المزيد حول الحصول على هذا البرنامج ، تحدث 

إلى طبيبك العام  أو مقيم االحتياجات.

WINZ دعم
كمقدم رعاية، قد تكون مؤهاًل للحصول على الدعم 

المالي من )WINZ منظمة العمل والدخل في نيوزيلندا(.
يتطلب الدعم المتاح اختباراً للدخل.

لمعرفة المزيد حول كيفية التقديم، انتقل إلى موقع وزارة 
التنمية االجتماعية على اإلنترنت

https://check.msd.govt.nz

رعاية نفسك
بالنسبة لك كمقدم رعاية، قد يكون من الصعب في بعض 

األحيان إدارة وتلبية احتياجاتك الشخصية. هناك طرق 
مختلفة قد تجدها مفيدة للقيام بذلك. من المهم إيجاد 

طرق تناسبك بشكل أفضل.
قد تشمل هذه الطرق:

الحفاظ على الروابط االجتماعية - فالبقاء على   ●
اتصال مع األصدقاء والشبكات االجتماعية هو وسيلة 

جيدة للشعور بالتواصل و »على اتصال« بما يجري 
خارج المنزل

●  أخذ فترات راحة منتظمة – فالحصول على فترات 
راحة من تقديم الرعاية يعد طريقة مهمة للمساعدة 

في إدارة التوتر وزيادة مستويات الطاقة لديك
عدم الخوف من طلب المساعدة - فتقديم الرعاية قد   ●

يكون مهمة صعبة ولها متطلباتها.
ال بأس في طلب المساعدة. تحدث إلى طبيبك العام أو 

أصدقائك أو عائلتك عن شعورك وكيف يمكنهم المساعدة.
لمزيد من المعلومات حول خدمات تقديم الرعاية والدعم 
المتاحة في مجتمعك المحلي لمقدمي الرعاية، يمكنك 

www.carers.net.nz زيارة موقع

عندما تصبح 
مقدم رعاية
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Caring for someone who has a life-limiting or terminal illness can be both a challenging and a rewarding 
journey. You may be the primary or main caregiver, or part of a wider team that includes extended family, 
whānau and friends. Whatever your part in the team being prepared for what lies ahead is important. Below 
are some useful tips and information for those in caregiving roles.

Services and supports
General practitioner (GP) 
Your family doctor, also known as your GP, is there to ensure 
you have the support and assistance that you require. It is 
important they know of any difficulties or concerns you are 
having so they can assist you. They know about available 
services and can refer you for additional support if required.

Needs Assessment and Service  
Co-ordination (NASC)
The Needs Assessment team provides important 
information about available support services. 

A referral can be made to the NASC service by your family 
doctor or GP. A Needs Assessor will visit your home and 
undertake an assessment of the care that is required. They 
will provide information on available services and, if you 
are eligible, organise for someone to come and assist you 
in your home. The Needs Assessor will also be able to tell 
you about whether you are eligible for the Ministry of 
Health Carer Support scheme.

The Carer Support scheme provides funding for a carer to 
have respite or ‘a break’ from their care-giving role. The scheme 
contributes to the cost of care which can be provided either in 
the home or in a Residential Care (RC) facility, if that is more 
appropriate. 

To find out more about accessing this scheme, talk to your GP 
or Needs Assessor or go to https://www.health.govt.nz/
your-health/services-and-support/disability-services/
types-disability-support/respite/carer-support 

Work and Income (WINZ) support
As a caregiver, you may be eligible for financial support 
from WINZ (Work and Income New Zealand). 

The support available is income tested. To find out more 
about how to apply, please go to the Ministry of Social 
Development website https://check.msd.govt.nz

Caring for yourself 
As a caregiver, it can sometimes be difficult to manage 
and attend to your own needs. There are different ways 
you may find helpful to do this. Finding the ways that work 
best for you is important. 

These may include:

• maintaining social connections – staying in touch 
with friends and social networks is a good way to stay 
feeling connected and ‘in touch’ with what is going on 
outside home.

• taking regular breaks – taking breaks from caregiving is 
an important way to help manage stress and to boost 
your energy levels 

• not being afraid to ask for help – caregiving can be a 
demanding and difficult task. 

It is okay to ask for help. Talk to your GP, friends or family 
about how you are feeling and how they can help. 

For more information about caregiving and the support 
services available in your local community for caregivers, 
you can go to www.carers.net.nz 
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