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" صحة أهالينا"أهالً ومرحباً بكم جميعاً في صفحتنا 
رعاية أهالينا واإلهتمام بيهم وبصحتهم من أهم وأعظم المهام واللي تعتبر جزء رئيسي من مسئولياتنا وبنبقى
مهتمين إزاي نحافظ ونعتني بصحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية على أد ما نقدر بس أحياناً بنواجه صعوبات

يعني عايزين نخلي حياتهم مريحة وسهلة وهما بيكبروا في السن. وبنبقى مش قادرين نحدد إيه األفضل ليهم
بس في نفس الوقت بيكون مهم جداً ليهم النشاط والحركة وإننا نهيألهم الفرص إنهم يقضوا وقت مع العائلة

وتكون ليهم أنشطة وحياة إجتماعية لطيفة
وساعات األمور بتبقى صعبة علينا إحنا كمان وبنواجه تحديات وعقبات كتير وبنبقى محتاجين نجمع معلومات أو
نعرف اللي زينا عمل إيه في موقف معين وهل اللي عمله ده كان مظبوط وال سببله مشاكل ممكن ماتبقاش
في دماغنا خالص ويمكن لو عرفناها كانت وفرت علينا كتير … وحقيقي مش بنبقى عارفين نالقي المعلومات

والخبرات دي فين
إحنا عملنا الصفحة دي عشان نشارك معلومات وخبرات ونصائح نساعد بيها بعض ونساعد أهالينا و ونحاول

وهنحاول إننا نوفر معلومات مهمة وفيديوهات لتمارين. نوصل سوا إننا نعتني بأهالينا بأفضل طريقة ممكنة
رياضية ألهالينا من كبار السن ومعلومات تخص صحتهم وسالمتهم خاصة في ظل الوباء العالمي لفيروس

كورونا وهنناقش بعض الوسائل التكنولوجية اللي ممكن تساعدنا وتسهل وتحسن رعايتهم بحيث يبقى عندنا
زي كده قاعدة معلومات ومجتمع صغير نشارك فيه خبراتنا وتجاربنا واللي ممكن تفرق معانا كتير

نتمنى تشاركوا معانا وتشاركوا أصحابكوا وأهاليكوا ومعارفكوا الصفحة ألن كل ما كبرت وتنوعت دايرة المهتمين
بالموضوع كل ما كان ده أفيد لينا كلنا وكل واحد أو واحدة فينا أكيد إضافة مهمة وقيمة وبيضيف لينا خبرات إحنا

محتاجينها جداً
شيرين حسين في جامعة كنت بالمملكة المتحدة/ الصفحة دي جزء من مشروع أكبر بقيادة بروفيسور

والمشروع هدفه رفع الوعي باحتياجات كبار السن والقائمين على رعايتهم في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا عن طريق ربط المهتمين بالموضوع بشبكة قوية داخل المنطقة وعالمياً

المشروع ده ممول من جامعة كنت، تمويل أبحاث التحديات العالمية
وده اختصار الحروف األولى باإلنجليزية" مناره"لو تحب تقرأ أكتر عن المشروع زور موقع المشروع واللي إسمه 

:والموقع" رابطة دراسات المحافظة على الصحة مع التقدم في العمر بالشرق األوسط وشمال أفريقيا"لجملة 
www.menarah.org

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.menarah.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2NsrmRYCLh7dVc7r5ktoo1QmtOQAIQPabJiGVZcshliN0rvh_Be2HQQLQ&h=AT3_sodyZvHSELI7E-QZBW1WF-gH5q7M6rvzMacvjUJOcf4tUHNRfa5UvgSKC8yV3kEIFw_j8h9ZIKF_AbrAxacEm0B1vXt-pNYpb4GTCFDLzgwzvjUfprtUEYjOPSaSEZGC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3DYTpJOSSaSfPMHgmo4K65QEdiCXbReEs-jUOh6_Z-G8uoTStvy-XkTa0PsMq3ZycbsV-7WskWvvmgI-dVhlsWF9BTy54_Q7Z6fLDBna_yFJ_c7pvqmBOq_qlJKh69vtjpjjgKJHHzMedlRyCGxaKWuzEwVi1aIBz3-Rws4Ll85kVu-b46PHWoWw


Welcome to our Facebook page “Our Elder’s Health”
Caring for our elders’ health and well being is one of the most important duties we have. We care 
for their health and their happiness and would like to make their lives as good as it could be. At 
times, it could be difficult to know what is the best action to do to help them. We want life to be 
easy for them at old age but it is also important they remain active and healthy and have enough 
opportunities to participate in the family and community lives.
Sometimes, it can be difficult for us too and we want to share a concern or gather information on 
a specific issue but might not know where to go.
We have put together this Facebook page, to share information, tips and experience to support 
each others and our elders in the best way we could. We will be adding content regularly including
physical training exercise videos that target people at senior age, health and safety information 
especially during the current COVID 19 pandemic, show how technological aids can be helpful in 
many ways and ease and enhance their care, and provide a safe platform for people to share their
valuable experience and knowledge.
We hope you share this page with your friends, family and followers and to contribute to the 
discussions.
This work is part of a larger project led by Professor Shereen Hussein at the University of Kent, 
United Kingdom. The project aims to raise awareness of the needs of older people and their 
informal carers in the Middle East and North Africa through establishing a strong network of 
people interested in the topic across the region and internationally. The project is funded by the 
University of Kent, Global Challenges Research Fund. For further information please visit the 
Middle East and North Africa Research on Healthy Aging network: www.menarah.org

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.menarah.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uqZQ5zhrnua9claZ56XfzIl46PoZtpPf_0JLOf5zQuVjrgX4ujMFh32I&h=AT3_sodyZvHSELI7E-QZBW1WF-gH5q7M6rvzMacvjUJOcf4tUHNRfa5UvgSKC8yV3kEIFw_j8h9ZIKF_AbrAxacEm0B1vXt-pNYpb4GTCFDLzgwzvjUfprtUEYjOPSaSEZGC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3DYTpJOSSaSfPMHgmo4K65QEdiCXbReEs-jUOh6_Z-G8uoTStvy-XkTa0PsMq3ZycbsV-7WskWvvmgI-dVhlsWF9BTy54_Q7Z6fLDBna_yFJ_c7pvqmBOq_qlJKh69vtjpjjgKJHHzMedlRyCGxaKWuzEwVi1aIBz3-Rws4Ll85kVu-b46PHWoWw
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السالم عليكم
إننا نشارك ونتبادل معلومات وخبرات ممكن تفيدنا كلنا في الرعاية المنزلية أو" صحة أهالينا"هدفنا من صفحة 

في الرعاية بشكل عام وفي حاجات هنتكلم فيها ممكن تكون مفيدة لألسرة كلها ولكن باألخص هيكون تركيزنا
.على كبار السن ألنهم بيحتاجوا رعاية أكبر واهتمام بصحتهم ونفسيتهم مش بس أكل وشرب وأدوية

هنتكلم بإذن هللا في الكام بوست الجايين عن بعض الوسائل التكنولوجية اللي ممكن تكون مفيدة وبسيطة
بإذن هللا
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من الحاجات المهمة اللي ممكن نحتاج ناخد بالنا منها خاصة مع وجود وباء كورونا هو قياس نسبة تشبع
األكسجين في الدم ألن خطورة اإلصابة بالمرض ده بتظهر على الجهاز التنفسي حسب المعلومات المتاحة

حالياً وده بيخلي المريض يحس إن نفسه قصير أو انه مش عارف ياخد نفسه كويس ودي من العالمات
الخطيرة واللي بتحتاج تدخل سريع

بس أحياناً المريض مش بيقدر يعبر عن المشكلة دي أو يالحظها أصالً فا مهم اننا نقدر نراقبها بدقة مع تحييد
عامل اإليحاء النفسي وده طبعاً بيزيد مع كبار السن ألن أعراض المرض العادية ممكن ما تظهرش عندهم

.خالص
طيب بنستخدم ايه عشان نقرا نسبة تشبع األكسجين؟ 

بس onlineوده متاح في محالت األجهزة الطبية وبعض الصيدليات و  Pluse oximeterبنستخدم جهاز اسمه 
جنيه في األوقات العادية بس متوسط سعره حالياً في 350هو قليل حالياً لزيادة الطلب عليه وبيبدأ سعره من 

1200جنيه في محالت قصر العيني ده الصيني لكن األلماني أو الكوري سعرهم حوالين ال  500حدود ال 
وهو جهاز صغير عامل زي المشبك وليه شاشة بتعرض الرقم وبيتحط على واحد من صوابع اإليد وفي. جنيه

.منه أنواع بتتحط على الودن أو بتتلبس زي الساعة في معصم اإليد بس الدقة األفضل للي بتركب في الصوابع
عشان نراقب القصة iPhoneاللي في بعض الموبايالت زي سامسونج و  sensorطب هل ينفع نستخدم ال 

دي؟ 
اإلجابة لألسف إن دقة الموبايالت في قراية نسبة تشبع األكسجين مش دقيقة خاصة لو المستوى نزل هي

.غالباً مش هتحس بده خالص وهما نفسهم بيقولوا إن القراية دي مش لألغراض الطبية
طب لو الجهاز عندي ايه القراية المظبوطة وأبتدي أقلق إمتى؟

الزم نبدأ نتحرك ونعرف إن في 93يعني لو وصلت ل  100ل  95للشخص الطبيعي القراية المفروض تكون من 
بس زي ما قلنا ده للشخص الطبيعي لكن لو. مشكلة ونستشير دكتور وفي األغلب هيطلب توصيل أكسجين

من األول القراية لشخص عنده مشاكل في التنفس أو أمراض في الجهاز التنفسي يبقى ممكن الرقم اللي
.بس الزم مراجعة الطبيب في النقطة دي حسب الحالة 90ماينفعش ننزل عنه يكون حوالين ال

طب لو نسبة األكسجين تمام يبقى أنا كده ماعنديش مشكلة؟
كل جسم غير التاني ومش شرط حد أول ظهور أعراض المرض عنده يكون في نسبة األكسجين يبقى كل

الناس كده يبقى الزم ومهم جداً نراقب كل األعراض التانية ونهتم بيها يعني عامل األكسجين مهم جداً أيوة
بس مالحظة باقي األعراض مهمة كمان وماينفعش نعتمد على حاجة واحدة لكن احنا بنحاول نراقب كل

المؤشرات على أد ما نقدر عشان نتحرك بدري لو ال قدر هللا في مشكلة لكن لو ركزنا على حاجة واحدة بس
.ده خطر ولألسف التدهور بيكون سريع



....الخالصة 
مراقبة نسبة تشبع األكسجين في الدم مهمة جداً للي عنده أعراض ومهمة باألخص لكبار السن ألنها مؤشر

خطير الزم نتحرك على أساسه فوراً وربنا يشفي الجميع ويبعد عنا البالء والوباء يا رب 
وتحت أمركم طبعاً لو في أي سؤال نقدر نساعدكم في إجابته

مهم_األوكسيميتر_جهاز#
أهالينا_صحة#

:المراجع واللي يحب يقرا أكتر
https://www.nytimes.com/2020/05/10/opinion/coronavirus-elderly-pulse-oximeter.html

https://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_oximetry/
who_ps_pulse_oxymetry_tutorial2_advanced_en.pdf?ua=1

https://news.wbfo.org/post/coronavirus-faqs-whats-pulse-oximeter-it-good-idea-buy-one

https://www.cebm.net/covid-19/question-should-smartphone-apps-be-used-as-oximeters-answer-
no/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cebm.net%2Fcovid-19%2Fquestion-should-smartphone-apps-be-used-as-oximeters-answer-no%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RmUCtPbjayjsdnRMlqDg6rqXNlJYtafZTvwIXJB9BuXXeoxC-ONaqR_k&h=AT1lVLGcpl0XmKTtgCVkMN6vFR5VkozxptGPuBllbBEwWGgkDWL0_cpxcQL_DVIAjn5BH4b011xcKscA3Ez3CWBQNuigcnoXw4PZSIJuBd3u6_ys6DQplpfV3H0KxV-30NM6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cebm.net%2Fcovid-19%2Fquestion-should-smartphone-apps-be-used-as-oximeters-answer-no%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RmUCtPbjayjsdnRMlqDg6rqXNlJYtafZTvwIXJB9BuXXeoxC-ONaqR_k&h=AT1lVLGcpl0XmKTtgCVkMN6vFR5VkozxptGPuBllbBEwWGgkDWL0_cpxcQL_DVIAjn5BH4b011xcKscA3Ez3CWBQNuigcnoXw4PZSIJuBd3u6_ys6DQplpfV3H0KxV-30NM6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.wbfo.org%2Fpost%2Fcoronavirus-faqs-whats-pulse-oximeter-it-good-idea-buy-one%3Ffbclid%3DIwAR0AoVTtBvU_Gua17blkR-0YSFnZAuKHeZD2_Y5G_z2YUOt9DO0kC5TASsc&h=AT1-sfpTjfe6kFXrat9elfoxJOFiHc8BVy9dnKEhG1o2g4Xn3qW_6R82CIghxt6qpn04aAA5t7JyBgQmfIVqzN2pocrSbjsNYuodceHWKvYxdJJ8__4srGAmsXIfk-1o0XXb&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpatientsafety%2Fsafesurgery%2Fpulse_oximetry%2Fwho_ps_pulse_oxymetry_tutorial2_advanced_en.pdf%3Fua%3D1%26fbclid%3DIwAR1QR2goWDUmGrveBuLNLFpC568uPjyBwOqqEZVRGAi0OZoHAAftHkHN0ZU&h=AT1SR_cABMz5lR3a_MNAsM-4jYeaKjIgscLnXC0tjBZJ0NTCVZ5mw80TgFEi_51RJ0K4t_rN0e-BdR0dGaCKWW043AEkU93vHEnSiAgyLlraoWAeEVZrPaEIZz-lbTolygxs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpatientsafety%2Fsafesurgery%2Fpulse_oximetry%2Fwho_ps_pulse_oxymetry_tutorial2_advanced_en.pdf%3Fua%3D1%26fbclid%3DIwAR1QR2goWDUmGrveBuLNLFpC568uPjyBwOqqEZVRGAi0OZoHAAftHkHN0ZU&h=AT1SR_cABMz5lR3a_MNAsM-4jYeaKjIgscLnXC0tjBZJ0NTCVZ5mw80TgFEi_51RJ0K4t_rN0e-BdR0dGaCKWW043AEkU93vHEnSiAgyLlraoWAeEVZrPaEIZz-lbTolygxs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F05%2F10%2Fopinion%2Fcoronavirus-elderly-pulse-oximeter.html%3Ffbclid%3DIwAR3glOSsNbCrccpZOiy0vZhKPgUfrIOTsc8apjV9KeNdSksJmveYgQNZGeQ&h=AT2UDl9ysIvckKliohjPepUcvrx0cPoft3CEve4lXqq5TJSJP1KHdO1zb-mtdZscRjzDXe6pbcCyxET6zVHi16X1_n4a7beIt3zCnS5SMxscxmSceWKv_alSc5J_D0S4NI4c&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KpItT-YwssQ3JwiOAPxYJXZgPpREtqNB6fGeHE_ArRD4-NkjIqgbFVyREfXzE7-mTyQgtjHke1H53N6VgvPpOIKPu3UzR2gPDxa5qhMTdD3nFDgCtRdLqPxRKRd-S38uQBOdKg3TOtYIpwlJixXhcp07nXcjxjGw-XMYFuUYcqkdvkCIBgny7Hg
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZX-X4N4Bd5HTea4vlPEvJcshNuA0Q6qYLcO5HRoH9WvDROWxQNs6BnVbd07c_XzbSy67GEK9Z_77dF7h5ULpSwrcWMfnbgjta3MZ7cXXBQWgsysJG-ccwzhSKwgs26ncO__ejGk8PASEN8lI5UunO89ed19Ck5tYp6NdbM2AqcRtg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%87%D9%85?__eep__=6&__cft__[0]=AZX-X4N4Bd5HTea4vlPEvJcshNuA0Q6qYLcO5HRoH9WvDROWxQNs6BnVbd07c_XzbSy67GEK9Z_77dF7h5ULpSwrcWMfnbgjta3MZ7cXXBQWgsysJG-ccwzhSKwgs26ncO__ejGk8PASEN8lI5UunO89ed19Ck5tYp6NdbM2AqcRtg&__tn__=*NK-R
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في معلومة مهمة نحب نوضحها لكل اللي له عالقة برعاية كبار السن وهي إن مناعتهم ممكن تكون أضعف
نسبياً وبالتالي أعراض المرض العادية ممكن ما تظهرش عندهم خالص زي الكحة مثال و ده بيخلينا ننتيه أكتر
ألي أعراض ممكن تظهر عندهم حتى لو بسيطة من وجهة نظرنا أو بنعتبرها عادية زي درجة الوعي وانتظام

.النوم وطبيعة اإلخراج والشهية والهضم ونبلغ بيها الدكتور
الدكاترة الحظوا إن. وعشان نوضح خطورة الموضوع ده أكتر هنقول مثال حي للوضع الحالي مع فيروس كورونا

أعراض كورونا عند كبار السن مختلفة تماماً يعني مافيش كحة وال حرارة وال نفس قصير حتى في الحاالت
:الشديدة اللي اتنقلت المستشفى لكن األعراض كانت مختلفة زي

ضعف وهمدان وخمول وتعب- 
قلة كالم ومالحظة تغير عام في الحالة المعتادة- 
فقدان شهية وصعوبة بلع وآالم في البلع- 
صعوبة إدراك وتشتت واضطراب في الوعي و هذيان- 
فقدان اتزان وإغماء وممكن تؤدي للوقوع- 
قيء وغثيان- 
انخفاض في الضغط- 
آالم في البطن- 
إسهال- 
فقد حاستي الشم والتذوق- 

... طبعاً كلنا هنقول إن دي أعراض بتحصل بشكل دوري متكرر 
طب خلينا نقسمهم ألعراض طارئة زي انخفاض الضغط والقيء واإلسهال ولخبطة الوعي الشديدة ودي أعراض

غالباً واضحة وممكن نتحرك على أساسها اننا نكلم الدكتور ونتحرى الموضوع
وفي أعراض بتحصل بشكل دوري وتعتبر عادية وبنعتبرها تغيير في المزاج ودي فعالً بتيجي أيام بتحصل بس

استمرارها ليومين هنا ده الزم يخلينا نتحرك ونشوف المشكلةفين 
ممكن نحكي لبعض عن تجارب شخصية في النقطة دي ألنها أكيد ممكن تفيدنا كلنا وباختصار هنحكيلكوا عن

موقفين حصلوا معانا بشكل شخصي
في يوم الوالد كان ماعندوش شهية خالص ونايم كتير بنسأله ليه قال في ألم في صدره بس كان شكله

قلنا لالطمئنان وعشان نخرجه ناخده طوارئ نشوف في ايه... طبيعي جداً ومافيش مشكلة غير شوية وجع 
فوجئنا انها جلطة في القلب وبعد ساعات كان في الرعاية بين الحياة والموت والحمد هلل ربنا نجاه بفضله

وكرمه 
القصة التانية لوالدتي حصل عندها اضطراب في الوعي وده مش معتاد ليها فا اخدناها المستشفى القينا

نقص حاد في األمالح ومشاكل في الكلى ودخلت الرعاية واتعملها نقل دم بالرغم من ان اضطراب الوعي ده
كنا شايفينه مثالً بسبب قلة النوم مش أكتر

....الخالصة 
األعراض ألي مرض عند كبار السن ممكن تكون مختلفة تماماً فا ما نستهونش بأي عرض عندهم والزم

نراقبهم كويس ونسأل الدكتور فوراً لو الحظنا أي تغيير وربنا يباركلنا فيهم جميعاً وينعم عليهم بالصحة والعافية



مختلفة_تكون_ممكن_السن_كبار_عند_األعراض#
أهالينا_صحة#

:المراجع ولو حد يحب يقرا أكتر
https://khn.org/news/seniors-with-covid-19-show-unusual-symptoms-doctors-say/

https://www.ucsfhealth.org/education/faq-coronavirus-and-older-adult-patients

https://khn.org/news/seniors-with-covid-19-show-unusual-symptoms-doctors-say/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ucsfhealth.org%2Feducation%2Ffaq-coronavirus-and-older-adult-patients%3Ffbclid%3DIwAR2YBY8EtMJfrv0mYaEe2CbAOlXB71zEYPWjVxBI9AZRo3mfdciF5vJ8ANs&h=AT2RIKHoMWlFamdogMhfY4lGM9Tyxoue-kWf8XTLdy47x4COmFpVkhfflQY6ASTiaG01OVd5nEZ03IZG3zkFouXSC1e4c2PXkpeFlE4y0YSIIDSseMHEwYCNQLU3D-8rGq2T&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1JxE_wfBXTssrI9ZSVUN8VeL0xSaV-Y2mGJsESU6ZkthbxLPFuyNXVE0vvSd97O7ENcDpsG795VQkFKY1sJ7lx3hzfuLFfR2CbTB6HwfZx6X3cgVVtgkuUp-zWhDFkYlWvZrUySxC7St8bnPBvTt8J56ZcEj03uXAn2mFUlbcm7MPDqk82PVBx3Q
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZXwEiTNOGxNpwgQhlykLfRM8LyNIPOXh-KiHiv2n0v_nSc5AFANk7XZsB7fVCC0UOximqwmAn8TfpOb5RgqVDSV-wHO5KeNJAD0tHWwlJqgFvRoAxAi2y-Ee4_iczpIp6J8aeBWicIaiCq6HURgm5bQziQTRCWhdszCYVm4I6OZbw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZXwEiTNOGxNpwgQhlykLfRM8LyNIPOXh-KiHiv2n0v_nSc5AFANk7XZsB7fVCC0UOximqwmAn8TfpOb5RgqVDSV-wHO5KeNJAD0tHWwlJqgFvRoAxAi2y-Ee4_iczpIp6J8aeBWicIaiCq6HURgm5bQziQTRCWhdszCYVm4I6OZbw&__tn__=*NK-R
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جهاز قياس الضغط ...
هل يفضل إن يكون عندنا في البيت؟

ينصح إن يكون متاح في البيت لمرضى الضغط كمتابعة ونبلغ الدكتور بالقرايات لكن ماينفعش نغير في العالج
.نهائي أو نوقفه بدون الرجوع للدكتور

طب إيه األنواع وآخد بالي من إيه لو حبيت أشتري؟
:نبدأ باألنواع

في كذا نوع في الزئبقي العادي القديم وبيحتاج معاه سماعة والحقيقة محتاج تدريب ومش أسهل حاجة في
وفي برضه اليدوي اللي بعداد وبرضه بيحتاج سماعة ومش سهل في االستخدام ومحتاج تدريب. االستخدام

زي الزئبقي
أنواع اللي بيتلبس في الصباع واللي بيتلبس في الرسغ زي 3وفي األجهزة الرقمية اللي بشاشة وفي منها 

الساعة ودول دقتهم سيئة وما بننصحش بيهم خالص 
وفي اللي ليه حزام بيتنفخ وبيركب في الدراع فوق الكوع وده األفضل واألدق في األجهزة االلكترونية واألسهل

في االستخدام واألنسب إن يكون معانا في البيت
وأخيراً في برامج على الموبايل بس برضه مش دقيقة وماينفعش نعتمد عليها نهائي لحد دلوقتي يمكن في

المستقبل يطوروها بس حالياً أل
:وآخد بالي من إيه وأنا بشتري

أهم نقطة مقاس الحزام الضاغط على اإليد ألن ده أهم حاجة فا الزم نكون عارفين محيط الدراع من فوق للي
هيستخدمه ونختار المناسب وبيكون مكتوب عليه أما األسعار فمتفاوتة ونصيحة ماتختارش أغلى حاجة ألنها
مش بالضرورة خالص انها أفضل لكن بيبقى فيها امكانيات تخزين وحاجات إضافية في الغالب ماتفرقش معانا

لكن نختار اللي يناسبنا واألهم نراجع بس Omronأما الماركات فا في ماركات كتير كويسة منهم . أساساً
.محيط اإليد ألنه أساسي

... طب سؤال مهم قبل ما أشتري أو حتى أطلب الصيدلية تقيس الضغط 
هو الجهاز الديجيتال ده ينفع كل المرضى؟

AF atrialفي أمراض ماينفعش قياس الضغط باألجهزة الديجيتال خالص زي اللي عندهم ذبذبة أذينية 
fibrillation  أو اللي عندهم عدم انتظام في ضربات القلبarrhythmias ألن الديجيتال مش هيقيس صح فا

الزم جهاز زئبقي واللي يقيس يكون متدرب عليه
أعمل إيه بقى وتنصحني بإيه عشان آخد قرايات دقيقة؟... ها جبت الجهاز 

الزم نعاير الجهاز عشان نتأكد من دقته واألفضل ناخد معانا الجهاز في الزيارة الدورية للدكتور ونطلب نتأكد من- 
دقته ونكرر الموضوع ده على األقل مرة في السنة

بناخد قرايتين واحدة الصبح وواحدة بالليل واألفضل نثبت الوقت - 



القراية ماتكونش واحنا لسه صاحيين من النوم يعني تكون بعد ما نصحى بحوالي نص ساعة وقبل القراية- 
مانكونش أكلنا أو أخدنا أي أدوية أو شربنا كافيين أوسجاير قبلها بنص ساعة على األقل ولو بنمارس رياضة

تكون بعد القياس مش قبله
الزم نكون قاعدين باسترخاء ونكون مفضيين المثانة ووقت القياس مانتكلمش والحزام اللي بيتلف على اإليد- 

نلفه بإحكام بحيث نقدر ندخل صباعين تحته والقياس ماينفعش فوق هدوم يعني الزم نرفع الكم ونخلي بالنا
ان الكم وهو متشمر مايبقاش زانق عشان القراية تبقى سليمة

يفضل نقيس قرايتين أو تالتة للقياس الواحد بين كل مرة والتانية من دقيقة لتالت دقايق ونسجل القرايات دي- 
ونبلغها للدكتور 

طب القراية الطبيعية المفروض تكون كام؟
بيكون الضغط الطبيعي مايجبش 60الزم تسأل الدكتور ألن كل حالة غير التانية بس عموماً لو سنك أقل من 

وبنأكد إرجع للدكتور األول.... طبيعي  150/90بيكون لحد  80أو ال  60لكن لو فوق ال  120/80يزيد عن 
...الخالصة 

أحيانا بيكون قياس ضغط الدم في البيت وتسجيل القرايات مفيد في قرار العالج اللي بياخده الطبيب ولو
هتشتري جهاز في البيت األفضل يكون ديجيتال والحزام اللي بيتنفخ بيتلف فوق الكوع وفي حاالت

مايناسبهاش الجهاز ده سواء جبت الجهاز أو طلبت حد من الصيدلية ييجي يقيس واعرف من الطبيب القراية
المفروض تكون في حدود كام وتتصرف ازاي لو كانت بره الحدود دي وفي حاجات مهم نراعيها عشان دقة

.القياس
الضغط_قياس#
أهالينا_صحة#

:المراجع واللي يحب يقرأ أكتر
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-
pressure/art-20047889#:~:text=The%20first%20measurement%20should%20be,the%20same
%20times%20each%20day.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-
readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home

https://health.clevelandclinic.org/buying-a-home-blood-pressure-monitor-6-things-you-need-to-
know/

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/tests/blood-pressure-
measuring-at-home

https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-to-monitor-and-lower-your-blood-pressure-at-
home

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/02/26/06/24/older-adults-and-hypertension

https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-to-monitor-and-lower-your-blood-pressure-at-home
https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-to-monitor-and-lower-your-blood-pressure-at-home
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/tests/blood-pressure-measuring-at-home
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/tests/blood-pressure-measuring-at-home
https://health.clevelandclinic.org/buying-a-home-blood-pressure-monitor-6-things-you-need-to-know/
https://health.clevelandclinic.org/buying-a-home-blood-pressure-monitor-6-things-you-need-to-know/
https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home
https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20047889#:~:text=The%20first%20measurement%20should%20be,the%20same%20times%20each%20day
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20047889#:~:text=The%20first%20measurement%20should%20be,the%20same%20times%20each%20day
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20047889#:~:text=The%20first%20measurement%20should%20be,the%20same%20times%20each%20day
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.acc.org%2Flatest-in-cardiology%2Farticles%2F2020%2F02%2F26%2F06%2F24%2Folder-adults-and-hypertension%3Ffbclid%3DIwAR3Q_DU_EDYvOEy2Nfe0FvAs6lqyGrEgNTyqkdhnHqAxKoMfuw5FcaTVj4Q&h=AT1tDeNUdGUBaFapUwb9ZdjKVUKmbASl46QhxRj5OXhx67y6IX0I1ITrfS3_ilxlPGXh8CzTE8t7O4FwIYVo_MyU_AfJxrEgNBYRMjDhrY70zUVIEW0LSi5wkFLUehdN_6Ld&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2pTiUAt3RKTfo8gEXoFnXoXTWTsVTydOaS9r9Oqe2cgvpJZEbg9AR2ktCKuZvN0LbsIMpOMP3fzpO785moiVYYG9dGqp8qul1orx4Ct_KPh7HfNF225oOVC6nA0nTkRTcthpaXe_SZEaPepWVBrP9YHJrp-rkIq2xb5uUouBtCWpogrtUY6kLpJA
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDWtjz5rphrW5quplrJ1nzGbnXpI1XtEs64p2PIgM29fhuCX3M01Gm75f93hsmd8Yaa97QQxQZzk3di3hAKv3AqCy_UbcDTozutcjRcwmWiPr2-qd85AWr45m1Py-KQMEQkBV0zleF6gKuBuLp8cai7KEY2mlZPkCEOciYD3cWVQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDWtjz5rphrW5quplrJ1nzGbnXpI1XtEs64p2PIgM29fhuCX3M01Gm75f93hsmd8Yaa97QQxQZzk3di3hAKv3AqCy_UbcDTozutcjRcwmWiPr2-qd85AWr45m1Py-KQMEQkBV0zleF6gKuBuLp8cai7KEY2mlZPkCEOciYD3cWVQ&__tn__=*NK-R
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في فرق كبير بين التباعد االجتماعي والعزلة. العزلة أثرها سيء جداً على كل الناس وباألخص كبار السن
ألنها بتسبب حزن وممكن تؤدي إلكتئاب وده بالتالي بيضعف المناعة جداً وعواقبه سيئة.

Video conferencingهنتكلم على حاجة بالرغم من بساطتها لكنها مؤثرة جداً وهي مكالمات الفيديو 
وهنشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان نخلي الموضوع سهل وبسيط على أهالينا

أوالً محتاجين نحس بأهمية الموضوع وتقريباً كلنا حسينا بيه بسبب العزل وأد إيه ده بيسبب وحدة وخنقة
والزم ندرك إن أهالينا لصعوبة الحركة وممارسة األنشطة اجتماعية يعتبروا في عزل دائم مش مؤقت زي الحالة

اللي احنا عايشينها حالياً فا ما تفتكرش إن مكالمة التليفون كفاية ألن التواصل بالفيديو مختلف تماماً وتأثيره
أكبر بكتير من المكالمة بالصوت بس

:طيب عشان نعمل ده محتاجين اآلتي
نوفرلهم انترنت بسرعة كويسة وممكن نبدأ بسرعة متوسطة ونقيم بعد كده اذا كنا محتاجين نزود الباقة دي- 

أل النت مهمة جداً في البيت... أو نقللها حسب االستخدام والتجربة وماتقولش هما مش محتاجين نت 
وممكن ماتبقاش متخيل احتياجهم ليها أوي دلوقتي لكن في تطبيقات كتير النت فيها أساسي مش بس

مكالمات الفيديو ولو إن مكالمات الفيديو طالما هتسعدهم وتطمنك عليهم فا ده كفاية الحقيقة
نختار الجهاز المناسب الستخدامه واالختيارات ياإما سمارت فون أو تابلت أو البتوب أو كمبيوتر أو لو مقدرتك- 

تسمح ممكن تجيب جهاز مخصص لده وفي أمثلة هتالقيها في المراجع بتاعة البوست ده 
بس خلينا نقول إن أفضل حل هو التابلت ألن شاشته كبيرة وواضحة ودي بتفرق معاهم كتير وممكن تشوف

تابلت قديم عندك تخصصه للغرض ده لو أمكن
ولو اخترت جهاز بيتشحن راعي إن الشاحن يكون سهل الوصول ليه وشحن الجهاز بالنسبة لهم

اختار البرنامج األسهل في االستخدام بالنسبة لهم مش اللي انت بتستخدمه أكتر ألان السهولة هنا بتفرق- 
Shortcutsجامد وجهزلهم الجهاز بالبرامج وحاول تختار أكبر خط لعرض الكتابة واختار اللغة األسهل ليهم وحط 

للبرنامج بحيث تسهل عليهم األمور ألقصى حد ونشيل كل البرامج اللي مش هيستخدموها عشان ما
.تطلعلهمش شاشات كتير غريبة تلخبطهم

:البرامج اللي ممكن نستخدمها كتير ودي األكثر شهرة بينها
وبعضها Appleوبيكون نازل أصالً على األجهزة بس بينفع بس بين أجهزة  FaceTimeبالنسبة لأليفون أو أيباد * 

ما ينفعش يكلم جهاز أندرويد
بالنسبة لألندرويد في برامج كتير جدا ً أشهرهم* 

Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Hangouts, and WhatsApp
برضه Appleوميزتهم إنهم ليهم نسخ ل 

وانت بتدربهم خليك صبور جداً جداً وشجعهم عشان مايحبطوش من الموضوع وماتلومهومهم على حاجة غلط- 
عملوها خالص نبههم بالراحة واديهم ثقة وكرر وعيد وزيد في الشرح كتير ألنهم بينسوا والموضوع ممكن يكون



صعب عليهم وخليهم يشغلوه لوحدهم وانت معاهم وممكن تكتب خطوات مبسطة ويا سالم لو نرسملهم
شكل مبسط للشاشة ونشاور بسهم على اللي المفروض يدوسوا عليه ونكتب ده في ورقة أو نوتة صغيرة

حفذهم مش... تكون قريبة منهم أو تكلمهم في التليفون تتابع معاهم الخطوات وهما بيشغلوا البرنامج 
تضايقهم

عودوا األطفال يكلموا كبار العيلة وشجعوهم على ده أوي وممكن تعلموهم يكلموهم فيديو لوحدهم حتى لو- 
انتو مش موجودين أو مشغولين ألن ده مفيد جداً لألطفال نفسهم وبينمي جواهم حاجات كتير مهمة لصحتهم
النفسية وحاولوا تعملوا زي شبكة للعيلة كلهم لو أمكن بحيث هما الكبار ممكن يتواصلوا مع بعض وده هيكون

جميل وبيفرق في حياتهم كتير وبيحسن نفسيتهم حتى لو اتخانقوا أحياناً ده مش بيبقى دايماً وحش ألنه
بيحرك المياه الراكدة في حياتهم

انتبهوا لوشوش األهالي وانتوا بتكلموهم كويس ألن في حاجات كتير ممكن تتعرف من الوش زي لو شاحب- 
أو شكله مرهق أو أي إشارة مهما كانت صغيرة مهمة فا الحظوهم كويس ألن ده جزء أساسي من رعايتهم

...الخالصة 
مكالمات الفيديو حل سهل وبسيط للتواصل والتقارب بيننا وبين أهالينا وممكن يقلل من إحساس العزلة

والوحدة اللي ممكن يحسوها وهما بعيد عننا
مؤثرة_الفيديو_مكالمات#
أهالينا_صحة#

:المراجع واللي يحب يقرأ أكتر
https://www.inquirer.com/health/coronavirus/seniors-video-calling-how-to-help-facetime-skype-
whatsapp-coronavirus-20200326.html

https://www.familymattershc.com/video-communication-devices-for-elderly/

https://www.thespectrum.com/story/life/features/mesquite/2018/04/10/simple-video-calling-
devices-tech-challenged-seniors/503816002/
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لى الرغم من بساطة الجهاز اللي بنتكلم عنه لكن فعالً بيسهل ويبسط طريقة طلب المساعدة ألهالينا منع
كبار السن أو اللي عندهم صعوبات في الحركة أو حتى ماعندهمش صعوبة بس بيحتاجوا مساعدة بالليل مثالً

وبيبقى مرهق ليهم انهم يقوموا من السرير أو ينادوا على مرافقيهم
:الجهاز ده هو الجرس الالسلكي وده الحقيقة فيه كذا ميزة

متوفر وموجود في محالت كتير زي محال ت مستلزمات الكهرباء وسعره رخيص نسبياً يعني هتالقيه أقل من- 
جنيه 100

سهل التركيب يعني هو عبارة عن زرار كبير وسهل االستخدام جداً والجرس اللي بيطلع الصوت وده بيركب- 
في أي كبس زي ما بتركب أي جهاز عندك وحتى بدون سلك عشان مايعملكش زحمة وأسالك في المكان

مداه حلو جداً فا حتى لو المسافة كبيرة في األغلب هيشتغل كويس وعن تجربة- 
صوته قوي وواضح وتقدر في أغلب األنواع المتاحة تختار بين أكتر من نغمة- 
لو محتاج ممكن تجيب أكتر من جرس من نفس النوع ولو ضغطت على أي زرار األجراس كلها هترن ودي- 

بتنفع جداً لو اللي بيقدم المساعدة ممكن يكون في أكتر من مكان وممكن مايسمعش الجرس في المكان ده
ولو إن هو برضه كحل للنقطة دي يقدر ياخده معاه ويركبه بسهولة لكن لو بيتحرك كتير بين أكتر من مكان بعاد

زائد إن لو في أكتر من حد ممكن يحتاج مساعدة ساعتها. عن بعض يبقى حل وجود أكتر من جرس أفضل
وجود أكتر من زرار بيكون مفيد جداً

يعني مش لو اللي محتاج مساعدة نادى أو حتى رن على الموبايل مش... طب السؤال اللي بيطرح نفسه 
هتبقى هي هي؟

اإلجابة أل مش هي هي ألسباب كتير وتعالى نمسكهم نقطة نقطة
وهنا في... لو اعتمدت إن الشخص ينادي عشان تسمعه تأكد إن في أحيان كتيرة ممكن ماتسمعوش فعالً - 

نقطة في غاية األهمية وبتفرق كتير جداً في إحساسهم باألمان وهي الهاجس الكبير عند اللي محتاج
مساعدة إنه يحاول ينادي ويطلب مساعدة وماحدش يسمعه ودي بتبقى مؤلمة جداً فا الزم نسهلهم النقطة

دي على أد ما نقدر وهتفرق في نفسيتهم كتير
يعني مش مشحون أو الرصيد خلص أو كان فاصل شحن عند اللي بيقدم... الموبايل دايماً ليه مشاكله - 

المساعدة أو الرنة صوتها مش قوي فا ماصحتهوش ده غير طبعاً إن لو اللي محتاج مساعدة كبير في السن
وكان نايم والمفروض يركز إنه يستخدم الموبايل ويطلب فا ده ممكن يكون صعب عليه فعالً 

...الخالصة 
الجرس الالسلكي وسيلة سهلة وبسيطة ورخيصة وبتسهل كتير طريقة طلب المساعدة من المرافقين

ألهالينا من كبار السن أو اللي عندهم صعوبة في الحركة وبتدي إحساس باألمان إن لو طلبوا مساعدة صوتهم
هيوصل بسهولة

أهالينا_صحة#
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كاميرات المراقبة أونالين
كتير ممكن يستبعدوا الموضوع شوية بس تعالوا ندرسه ونتكلم عن شوية تفاصيل فيه سوا

مين ممكن يحتاجه؟
لو أهلك من كبار السن عايشين لوحدهم أو معاهم مرافقين أو لو عايش معاهم بس بتبقى بره البيت كتير أو

لو بتسيب اوالدك مع مربية يبقى كاميرات المراقبة مفيدة جداً
....!!مش متخيل ممكن تحتاجها في إيه 

دي بتبقى زي حلقة وصل صوت وصورة بينك وبينهم ألنك ممكن تفتح كل فترة من على موبايلك تبص عليهم
وتطمن لحسن حد يكون وقع ال قدر هللا ومش عارف يوصل للموبايل أو شكله مش مظبوط أو مش بيتحرك

كويس أو نايم فا مافيش داعي تصحيه عشان تقوله ازيك أو كلمته ماردش على التليفون وهو مثالً بعيد في
دي أمثلة لإلطمئنان عليهم... المطبخ 

نيجي بقى ألمنهم ودي تشمل حاجات كتير يعني لو حد يحب يسرق بيفكر ألف مرة قبل ما يسرق بيت فيه
كاميرات ده لو حد من بره البيت لكن لو حد من جوه البيت جليسة أو ممرضة فا لألسف اللي هيسرق

هيسرق ونصيحة أساسية ما تستهونش بيها إنك تشيل الفلوس وأي حاجة قيمة من البيت خالص أأمن فا لما
هتتسرق هتيجي في حاجات بسيطة 

حاجة تالتة معاملة الجليسة أو المربية مع أهالينا بتنضبط أكتر لما بتبقى في كاميرات وبيبقى أسهل نعرف
الحقيقة وبتكون حماية للعاملين برضه ألن في بعض األحيان مع كبر السن ممكن الواحد ينسى كتير أو يتهيأله
حاجات مش مظبوطة زي مثالً لو جاتلك شكوى إن ماحدش قدملي أكل من الصبح مثالً أو ماخدتش أي أدوية

هتتأكد إزاي
طب التكلفة؟

جنيه مثالً يجيب حاجة معقولة 4000هي طبعاً تعتبر مكلفة نسبياً وبتختلف حسب عدد الكاميرات بس 
جنيه كمان 2500بالتركيب وبتبدأ من 

طب محتاج إيه عشان أركبها؟
...أوالً محتاج نت كويسة جداً ومحتاج تتكلم مع أهلك وتقنعهم بالموضوع وكل واحد ليه مدخل فا حاول تريحهم 
هما هيخافوا إن أي حد كده هيقدر يشوفهم فا طمنهم إن في كلمة سر أو لو مثالً في أماكن عايزين يكونوا

براحتهم فيها قولهم إنك هتظبط توجيه الكاميرات بالوضع اللي يريحهم ومش هتحط كاميرات في األماكن اللي
مش عايزينها ألنهم مهم جداً يتقبلوا الموضوع وغالباً بيكون في رفض أو مقاومة في األول بس بعد كده

بيستريحوا جداً للموضوع وبيحسوا بأمان أكتر
:نيجي بقى للنصايح في اختيار النظام والتركيب

النظام ده بالذات اختياراته كتير ومتنوعة فا الزم تختار اللي يناسبك بس هنقول نصائح رئيسية ممكن
:تساعدك

الزم يكون متاح المراقبة أونالين ودي أهم ميزة- 



في بتبقى كاميرا بس وبيركب فيها فالش ميموري بس دي مش هتغطي المكان ومش هتقعد تفرغ الفالش- 
متوصل بيه شاشة أو لو جنبه DVRالمعتاد إنك بتختار جهاز . ميموري كل شوية فا حقيقي مش عملية

للكاميرات Power supplyومعاهم باور  VGA or HDMIتليفزيون بيركب عليه بس إتأكد من تطابق الوصلة يعني 
Adaptersوالكاميرات واصلة للجهاز بكابالت ونصيحة هات باور منفصل كويس للكاميرات وماتمشيش مع حل ال 

المنفصلين لكل كاميرا ألنهم بيبوظوا 
عادي ولو إمكانياتك تسمح هات Ethernetبنكرر أهمية إن الجهاز يكون أونالين وبتوصله بالراوتر بكابل شبكات - 

UPS  عشان لو الكهرباء قطعت أو حد اللي قطعها يبقى التسجيل شغال ويكون الهارد ديسكHard Disk اللي
تيرا معقول عشان يسجل أسبوع مثالً بس طبعاً حسب عدد الكاميرات 1في الجهاز مساحته كويسة يعني 

بس دي بتبقى باشتراك Cloudودقتها لو كبير يبقى عدد أيام التخزين هتبقى أقل وفي أجهزة بتسجل على 
ولو النت قطع انت كده ضعت فا برضه مكلف ومش عملي

حدد عدد الكاميرات المطلوبة بحيث تغطي أماكن تواجدهم والطرقات ومدخل البيت من بره وجوه والمطبخ- 
وخلي بالك إن الجهاز بيختلف الموديل بتاعه حسب عدد الكاميرات والحد األقصى لعدد الكاميرات اللي تقدر

توصله بالجهاز مش هتعرف تغيره بعد كده فا حاول تختاره صح من األول
الجهاز والباور بتاع الكاميرات الزم يكون في أوضة مقفولة بالمفتاح طول ما إنت مش في البيت ووقت التركيب- 

ماحدش غريب يكون موجود يعني وال جليسة وال ممرضة نهائي واللي بيتواجدوا باستمرار ما يدخلوش األوضة
دي نهائي ألن لو حد عرف تفاصيل التركيب هيبقى سهل يتعامل معه ويسرق

اختار اللي يركب النظام بعناية ويفضل حد انت تعرفه أو عن طريق حد تعرفه أو شركة - 
HDكويسة وغالباً الموجود كله  resolutionالكاميرات أنواع كتير اختار بس اللي زاوية الرؤية كويسة وال - 

بس دي Hiddenاالختيارات الخاصة بتكون لو الكاميرا مخفية . وكويس وتكون فيها رؤية ليلية وأغلبهم برضه كده
والحقيقة في ميزة من وضوح الكاميرات ألنها بتبقى زي ردع كده خاصة لو في واحدة متركبة بره- بتبقى غالية 

والكالم ده حسب احتياجاتك PTZولو متحركة بنظام  outdoorوفي لو عايزها خارجية - باب الشقة أو البيت 
وإمكانياتك

عشان تسمعهم وده مفيد بس جربه واختار جودته كويس وإال هيبقى Mikeمتاح إن يكون مع الكاميرا مايك - 
وإن كان مش معتاد بس لو مظبوط هتبقى حركة speakerزي قلته وفي كمان ممكن يركب معاها سماعة 

 بس نصيحة لو ميزانيتك محدودة ماتزودش في إمكانيات مالهاش الزمة وخليك في األساسياتجامدة برضه 
بس إتأكد انها شغالة عندك ودي فعالً Motion sensingفي أجهزة بتدي إمكانية التسجيل لو في حركة فقط - 

بتوفر جامد في مساحة التسجيل ولما تيجي تشغل التسجيالت برضه هتوفرلك وقت
يعني مثالً في... فكر كويس وانت بتختار مكان الكاميرات بحيث مايبقاش في حاجة قدامها تمنع الرؤية - 

غلطة مشهورة إنك تحط الكاميرا ولو الباب مفتوح بوضع معين مش هتشوف حاجة غير الباب 
وجود الكاميرات مايغنيش أبداً عن إنك تشيل الحاجات القيمة من البيت ومهما خبيتها هيوصلولها غالباً - 

ياريت نتناقش مع بعض وكل واحد يحكي تجاربه عشان نفيد بعض
...الخالصة 

كاميرات المراقبة أونالين اختراع رائع هيطمنك على أهلك باستمرار وهيديهم هما كمان إحساس مريح باألمان
:المراجع واللي يحب يقرأ أكتر

https://homecareassistance.com/blog/video-elderly#:~:text=Benefits%20of%20Adding%20a
%20Monitoring,internet%20or%20your%20smart%20phone.

https://thedoctorweighsin.com/senior-care-when-its-time-to-install-a-security-camera-and-where-
to-start/
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