
 
 

What is TOP 5? 

TOP 5 is a tool to enable staff to 
work with carers to tap into their 
knowledge and expertise of the 

person who has become the 
patient. 

The primary carer’s knowledge of 
the patient, especially in relation to 

communication and behaviour, 
can be the key to assisting staff 
when managing the care of the 

patient, understanding their needs 
and providing reassurance in an 

unfamiliar environment. 

TOP 5 promotes talking with the 
carer at the start of an admission 
and can benefit the patient, carer 

and staff to effectively manage the 
patient. 

 

Identifying TOP 5 
strategies 

The following questions are 
about the person that you 

care for and will assist us in 
personalising the care. 

• Are there 
things/situations that 

may cause distress? e.g. 
colours, topics, the gender 

of staff. 

• If unsettled, are there 
words or actions that will 
help settle and calm? e.g. 

listening to music, 
relocation, reading and 

lighting. 

• Are there any repetitive 
questions or reoccurring 

issues that may need 
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 مقّدم الرعایة؟ من ھو

"مقّدم الرعایة" ھو أحد أفراد العائلة أو صدیق 
أو جار یقّدم الدعم لشخص آخر ضعیف أو 

 مسٍن أو معوٍق أو مصاٍب بمرض مزمن.
وھو یقوم بذلك بصورة منتظمة ومستمرة بدون 

 أجر باستثناء المعاش أو إعانة مقّدم الرعایة. 
 یمكن أن یكون مقّدمو الرعایة من أیة سن أو

 خلفیة ثقافیة أو لغویة.
ومقّدم الرعایة الرئیسي ھو الشخص الذي 

یتحّمل أكبر قدر من مسؤولیة تقدیم الرعایة 
 للشخص الذي یحتاج للدعم.

  ما الذي یفعلھ مقّدم الرعایة؟

یساعد بعض مقّدمي الرعایة بأنشطة الحیاة 
الیومیة مثل إطعام الشخص أو تحمیمھ أو 

 أو إعطائھ أدویتھ.إلباسھ ثیابھ أو ھندمتھ 
وقد یساعد مقّدمو الرعایة أیضاً بالدعم 

االجتماعي والمواصالت والمواعید الطبیة 
 واتخاذ القرارات والدعم العاطفي.

TOP 5  5(أعلى (
 معلومات لمقّدمي الرعایة

 المستشفى 

على تقدیم رعایة  TOP 5تساعد 
مصّممة بصورة فردیة للمرضى 

الذین یعانون من مشاكل في 
 الذاكرة والتفكیر 

 

شكراً لمشاركة 
 معلوماتك معنا.

 TOP 5نستخدم 
لمساعدتنا على تحسین 
الرعایة الفردیة المقّدمة 

 للمرضى.

 وحدة دعمتوّد مفوضیة التفّوق السریري التقّدم بشكر 
، مقاطعة الصحة المحلیة في الساحل األوسطالرعایة، 

 TOPلضم مفھومھا وموادھا لزیادة المشاركة في مبادرة 
. وتوّد مفوضیة التفّوق السریري أیضاً التنویھ بالدعم من 5

 ..HCFمؤسسة البحوث الصحیة والطبیة في 

 للمزید من المعلومات اتصل بـ:

 Local Facility/District Contact 
Details 

Facility 
Logo 
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ّمما یقولھ مقّدمو  الرعایة:   
"من المھم أن یخبر الموظفون الوالد أن وجبة طعامھ قد 

وصلت وأنھم یأملون أن یستمتع بھا  إذا تركوا صینیة  -
األكل ومشوا فإنھ لن یدرك أنھا لھ."  

ْبراد  مقّدم رعایة للوالد -  
 

قال الموظف:  
"كان بوب یصبح مھتاجاً كل صباح في الساعة  4,30  .

أتى أحد األصدقاء للزیارة وقال إن بوب كان في الماضي 
مدیراً لمحطة شاحنات وإنھ كان على الشاحنات الخروج 

منھا في موعد أقصاه الساعة  4,30 صباحاً. قل لھ   "یا 
بوب، لقد انطلقت كل الشاحنات"  وبذلك سیھدأ!"  

 

ّمما یقولھ مقّدمو  الرعایة:   
"یجب أن یعرف الموظفون أنھ إذا بدأت زوجتي بالتمتمة 

والتكلّم مع نفسھا فمعنى ذلك أنھا قلقة  كل ما تحتاجھ ھ - و 
كالم ھادئ مطْمئن من الموظفین مثل:  ” ال بأس یا بریل، 

أنت في أمان. إننا نھتم بك".    
ركس  مقّدم - رعایة لزوجتھ   

 

ما الذي سیحصل؟  

سیتحّدث أحد الموظفین من الخدمة معك عند إدخال 
المریض إلى المستشفى. وسیكون قد تحّدد أن 

المریض یعاني من مشاكل في التفكیر أو الذاكرة.   
 

سیتحدث أحد الموظفین معك عن  TOP 5 ویشرح  
كیف یمكن أن تساعدك في رعایة المریض. وھو 

سیسألك عن  أھم خمسة أشیاء یجب أن یعرفھا 
الموظفون للتواصل مع المریض وطمأنتھ.  

 
 
 
 
.  

 

سیتم ضم ھذه المعلومات (التي یُشار إلیھا أیضاً 
بكلمة إستراتیجیات) إلى المالحظات الموجودة عن 

المریض لكي یتمّكن جمیع الموظفین القائمین 
برعایتھ من االّطالع على ھذه المعلومات لدعم 

المریض وتوفیر أفضل رعایة لھ.   
 

تحدید إستراتیجیات  TOP 5  

األسئلة التالیة ھي عن ا لشخص الذي تتولى رعایتھ 
وستساعدنا على جعل رعایتھ فردیة . 

ھل ھناك أشیاء/حاالت قد تسبّب لھ الضیق؟  •
مثل األل وان أو المواضیع أو جنس الموظفین . 

إذا كان غیر ھادئ، ھل ھناك كلمات أو أفعال  •
ستساعد على تھدئتھ؟  مثل سماع الموسیقى 

وتغییر المكان والقراءة واإلضاءة . 

ھل ھناك  • أسئلة تكراریة أو أمور متكّررة قد 
تحتاج لردود محّددة؟ ما ھو الرد المفّضل؟   

ھل ھناك شخص قد یمكن استدعاؤه؟ • یمكن  
أن یكون ذلك إنساناً أو حیواناً منزلیاً  . 

ھل ھناك إشارات تبیّن أنھ بحاجة لشيٍء ما؟ •  
مثالً التململ كإشارة إلى أنھ یرید الذھاب إلى 

دورة المیاه . 

 

ما ھي  TOP 5  ؟

 TOP 5 أداة على الكومبیوتر تمّكن الموظفین من 
العمل مع مقّدمي الرعایة لالستفادة من معرفتھم 

وخبرتھم بالشخص الذي أصبح المریض .  
 

إن معرفة مقّدم الرعایة الرئیسي بالمریض، خاصة 
من حیث التواصل  والتصرفات، یمكن أن تشّكل 

أساس مساعدة الموظفین عند إدارة رعایة 
المریض، عن طریق فھمھم الحتیاجاتھ وطمأنتھ 

في بیئة غیر مألوفة لھ . 
 

تشّجع  TOP 5  على التحّدث مع مقّدم الرعایة في
بدایة إدخال المریض ویمكن أن تفید المریض 

ومقّدم  الرعایة والموظفین على إدارة حالة  
المری ض بطریقة فعّالة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ھذه 

المعلومات 
تسّمى  

 


