التأهب للكوارث بخصوص األطفال ذوي اإلعاقات:
المعمرة
االحتياجات من المعدات الطبية
ّ
إذا كنت أحد المساندين أو مقدمي الرعاية لطفل ذي إعاقة أو أحد أفراد أسرته ،فمن المهم أن تعرف طريقة الحصول على المعدات الطبية الدائمة
( )DMEوأماكن الحصول عليها قبل حدوث كارثة أو أي من طوارئ الصحة العامة DME .هي أي معدات طبية تقدم فوائد عالجية للمصابين
بإصابات أو أمراض معينة .تم إعداد هذه النشرة لمساعدة جهود إدارة الكوارث بالواليات المتحدة وإيجاد موارد لمساعدة الوكاالت الحكومية،
والمنظمات الخاصة وغير الحكومية ،والمجتمعات المحلية في التأهب واالستجابة والتعافي من الكوارث وطوارئ الصحة العامة .كما أنها تساعد
األشخاص الذين يقدمون الرعاية ألي من األطفال ذوي اإلعاقة على اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص صحة الطفل وسالمته ،ودعم تنفيذ سبل التعاون
بين القطاعين العام والخاص في المجتمعات المحلية خالل أي كارثة؛ إذ يمكن أن تؤثر كارثة أو طوارئ الصحة العامة في قدرة المجتمع المحلي على
توفير الموارد لألطفال .ينبغي أن تستعد المجتمعات المحلية للتعامل مع هذه المشكلة قبل حدوث أي كارثة بمساعدة من مكاتب إدارة الطوارئ المحلية أو
منظمات القطاع الخاص.
في حالة حدوث كارثة ،فإن معرفة طريقة الحصول
على الموارد الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات وأماكن
الحصول عليها يمكن أن ينقذ األرواح .األطفال أكثر
عرضة للتأثر بالكوارث عن البالغين ،وهم يحتاجون
إلى جرعات مختلفة من األدوية ومعدات ذات أحجام
مختلفة ،بما فيها اإلبر ،وأنابيب أقنعة األكسجين
وأجهزة التنفس االصطناعي ،والكراسي المتحركة
َّ
والمشايات .ينبغي أن تتأكد خطط تخصيص الموارد
من توفر المعدات التي تناسب حجم الطفل ،ومن توفر
المضادات الحيوية وترياق السموم واللقاحات ،ومن
إمكانية توزيعها في األماكن التي يتجمع فيها األطفال
عادة ،مثل برامج ما بعد المدرسة ،والرعاية النهارية،
وخدمات رعاية األطفال.

المعلومات التي ينبغي عليك معرفتها قبل حدوث كارثة
إذا كنت أحد المساندين أو مقدمي الرعاية لطفل ذي إعاقة
أو أحد أفراد أسرته ،فينبغي أن تعرف:
•

طريقة استبدال معدات  DMEواألجهزة التعويضية والمستلزمات المفقودة أو التالفة أو المتضررة أو غير القابلة لالستخدام وأماكن استبدالها.
الوثائق ،مثل طلب الطبيب أو خطاب الضرورة الطبية ،أو مقابلة الطبيب ،والتي تلزم عادة الستبدال معدات  .DMEإال أن بعض الموردين و
مقدمي الخدمات ،بما في ذلك مراكز خدمات ( ،)Centers for Medicare & Medicaid Services, CMSقد يتنازلون عن هذه
المتطلبات خالل إحدى الكوارث أو طوارئ الصحة العامة .إن معرفة الحجم والماركة والموديل لمعدات  DMEأو حيازة الوثائق الخاصة
بمعدات  DMEالتي ترغب في استبدالها يمكن أن يساعد في المطالبة من خالل  Medicaidوهيئات برنامج التأمين الصحي لألطفال
(.)Children’s Health Insurance Program

•

طريقة توصيل الشخص بجهاز الغسيل الكلوي أو أي جهاز مشابه وفصله عنه إذا كنت تستخدم أنت أو أحد أفراد أسرتك أحد هذه األجهزة .فهذا
سيساعد في خفض مخاطر تعرضك أنت أو فرد األسرة هذا للعدوى أو اإلصابة ،وينبغي التأكد من قدرة جميع األشخاص على اإلخالء السريع
واآلمن خالل أي كارثة .تحقق مما إذا كان مركز الغسيل الكلوي الذي تتبعه يقدم هذا التدريب.

•

اسم وبيانات االتصال الخاصة باألطباء الذين يقومون بصرف الوصفات الطبية والصيدلية التي تتوجه إليها.

اإلجراءات التي يمكن لألسر اتخاذها
•

حفظ بيانات االتصال الخاصة بمقدم خدمات الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى روابط المواقع اإللكترونية لمقدمي  DMEمن المنظمات
الحكومية وغير الحكومية والخاصة على هاتفك.

•

المعرف الطبي ( )Medical IDعلى هاتف  iPhoneالخاص بك Medical ID .هو خاصية مدمجة داخل تطبيق iOS
تنشيط رقم ُ ِ ّ
 Healthتسمح لعمال اإلنقاذ باالطالع على معلوماتك الطبية ،بما فيها أنواع الحساسية التي تعاني منها ،واألدوية التي تتناولها ،وحالة
المتبرعين باألعضاء ،وفصائل الدم ،وجهات االتصال في حاالت الطوارئ ،دون االضطرار إلى إلغاء قفل هاتفك .إذا كان لديك هاتف
 ،Androidفتوجد تطبيقات مشابهة يمكنك تنزيلها واستخدامها.

•

تحسبا لفقدان هاتفك أو تلفه ،مثل البريد اإللكتروني الشخصي أو التخزين السحابي
تحميل سجالت الطوارئ في مكان يمكنك الوصول إليه
ً
في هاتفك.

•

التسجيل لتلقي المعلومات أو التنبيهات عن حاالت الطوارئ في مجتمعك.

•

تحسبا لحاجتك إلى إخالء المنطقة خالل أي كارثة.
استعراض خيارات وسائل النقل ومشاركتها مع أسرتك
ً

•

القراءة عن معدات دعم الحياة .يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني إلدارة الخدمات االجتماعية والصحية
التابعة لوالية واشنطن.

ً
عقودا مع مقدمي معدات DME
مالحظة مهمة :ال تتوفر لدى  CMSمعدات بغرض االقتناء .قد تبرم وكاالت  Medicaidفي الوالية
والمستشفيات التي قد تتوفر لديها هذه المعدات.

موارد إضافية
•

 :CMSمجموعة أدوات االستجابة للكوارث

•

 :CMSتغطية المعدات الطبية الدائمة

•

 :CMSدليل الموردين

•

إدارة األمن الداخلي ( :)DHSحقوق المدنيين في الطوارئ والكوارث

•

 :DHSتنبيهات الطوارئ

•

 :DHSبيانات إدارة الطوارئ المحلية

•

وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ( :)FEMAالتخطيط المجتمعي وبناء القدرات

•

 :FEMAالتأهب للكوارث بخصوص األشخاص ذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة األخرى

تم إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بتوجيه من مراكز خدمات ( )Centers for Medicare & Medicaid Servicesكجزء من مبادرة جامعة هارفارد
لقيادة التأهب على الصعيد الوطني ( )National Preparedness Leadership Initiative, NPLIوهو برنامج مشترك تشارك فيه  Harvard T.H.كلية تشان
للصحة العامة ( )Chan School of Public Healthومركز القيادة العامة ( )Center for Public Leadershipالتابعة لكلية كينيدي للحكومة في هارفرد
(.)Harvard Kennedy School of Government
الصورة الواردة في الصفحة  1مقتبسة من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (.)Centers for Disease Control and Prevention
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