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ثالثةً من كّل خمسِة أشخاٍص مصابين بالزهايمر أوأحد األمراض المتَِّصلة به 
يصبحون في ِعداد المفقودين، ويحصل ذلك عادةً دون سابِق إنذار. إّن الحفاظ 
على التوازن بين االستقالليّة والسالمة أمٌر حّساس. مع أّن إضاعة الطريق أمٌر 
ُمقِلق ويمكن أن يكون خطيًرا، إالّ إّن وجود برنامج لألمان ربّما يقلّل من وقت 
البحث عن شخٍص مصاٍب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به عند إضاعته 

الطريق، ويقلّل من األذى المحتَمل أيًضا. 

يمكن أن يتضّمن برنامج األمان هذا استخدام أجهزةٍ تحّدد الموقع، والتسجيل في 
أحد السجالت مثل ®MedicAlert® Safely Home، أو في سجّل األشخاص 

الُمستَضعَفين الَمدعوم ِمن قِبَل خدمة الُشرطة المحليّة في منطقتك أو ُشرطة 
.OPP أونتاريو اإلقليميّة

هناك مزايا ومساوئ لألجهزة التي تحّدد الموقع. يعتقد بعض الناس أّن استخدام 
مي الّرعاية راحة  جهاٍز كهذا يزيد من الُحريّة الشخصيّة واألمان ويُعطي ُمقَّدِ

البال. أما البعض اآلخر فيشعر أنّها تخترق الخصوصيّة الفرديّة.

إّن استخدام جهاٍز لتحديد الموقع ال يُغني عن حاجة التفقّد المستمّر للّشخص 
الُمصاب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به. 

َص حديثًا بإصابته بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به  من المهّم لَمن ُشّخِ
أن يناقش الموضوع في أسرع وقٍت ممكن مع األشخاص المهّمين في حياته. 

إّن القيام بنقاٍش مفتوحٍ مع كّل َمن يهّمه األمر سيساعد في اتّخاذ القرارات. إّن 
جمعيّة الزهايمر المحليّة في منطقتك توفّر الّدعم أيًضا. 

إّن أجهزة تحديد المواقع تحقّق هدفين:  

تحديد موقع الّشخص الذي أضاع طريقه. . 1
تقديم استقالليٍّة أكبر للّشخص الذي يرغب في الخروج وحده، . 2

ويُحتََمل أن يضيع طريقه.
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أنواع األجهزة
التكنولوجيا الجديدة تأتي إلى الّسوق بصورةٍ يوميّة. 

الطُّرق المستخدمة لتحديد الموقع تختلف باختالف الجهاز:
مي الّرعاية باستقبالهم اتّصاالً أو إنذاًرا، ثّم البدء بالبحث. • بعضها يعتمد على ُمقّدِ
بعضها يستخدم الحاسوب، أو الهاتف، أو الهاتف الجّوال، أو موّظف مركز االتّصال، أو االتّصال بالشُّرطة مباشرةً. •
بعضها يُرسل إنذاًرا عند اختراِق حاجٍز ما )“سياج جغرافي” geo-fence، محّدد سلفًا وقابل للتعديل(.  •

تطبيقاتهالحدود التي يقتصر عليهاخصائص عاّمةنوع الجهاز

نظام التموضع 
GPS العالمي

يستخدم موجات الراديو الُمرَسلَة  •
من األقمار الّصناعيّة للُمستَقبِالت 
اإللكترونيّة لتحديد موقع الّشخص 
الحاِمل للجهاز إلى بُعد عّدة أمتار.

يعتمد على طاقة البّطاريّة، ولكن  •
يمكن أن يستخدم طاقة التيّار 

المترّدد، أو الحاسوب، أو اتّصال 
اإلنترنت، أو خدمة الهاتف المعتاد، 
أو خدمة الهاتف الخلوّي، باإلضافة 

إلى عاملي مراكز االتّصاالت. 

معنّي لالستخدام في األماكن  •
المفتوحة. 

ال يستطيع تحديد المكان دقيقًا. •
لن يعمل تحت الجسور، أو في  •

المباني، أو تحت مستوى األرض، 
أو في الماء.

إّن إشارات األقمار الصناعيّة  •
تتداخل بسهولة مع التداخالت 

الكهربائيّة، أو األدغال الكثيفة، أو 
المباني العالية. 

يُـثَــبَُّت في بعض أنواع السيّارات. •
البعض منها يستخدم الخرائط  •

الموجودة على اإلنترنت للّسماح 
بالتّتبّع.

بعضها يسمح للُمستخِدم بتحديد  •
الحدود اآلمنة.

نظام التموضع العالمي الُمساعد  •
A-GPS، يستخدم خادًما حاسوبيًّا 

ُمساِعًدا )برج إرساٍل خلوّي( 
للتقليل من زمن تحديد الموقع.
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تطبيقاتهالحدود التي يقتصر عليهاخصائص عاّمةنوع الجهاز

تردّد موجات 
الراديو )RF، أو 

تضمين التردّد، أو 
التعقّب والتردّد(

ينقل موجات الراديو لتحديد الموقع  •
الّدقيق للّشخص.

يعتمد على طاقة البّطاريّة التي  •
تدوم لمّدة 45 يوًما. 

تُستَخَدُم ُمستقبِالٌت متعّددة لتحديد  •
الموقع الّدقيق لإلرسال. 

يعمل في المناطق الُمشجرة، وفي  •
المباني.

يصبح اإلرسال أكثر قّوة كلّما  •
اقترب الُمستقبِل من الجهاز.

اإلرسال الُمخصَّص للجهاز هو  •
ترّدد راديو فريد من نوعه وخاّص 

بالجهاز نفسه )وبالتالي لحامل 
الجهاز(. 

يمكن أن يكون النطاق محدوًدا لما  •
يقّل عن 5 كيلومترات.

• Project Lifesaver® 
برنامٌج مدعوٌم من قِبَل ُشرطة 

أونتاريو اإلقليميّة OPP، وعدد من 
خدمات الشُّرطة اإلقليميّة. 

سواٌر يرتديه الشخص الذي يُحتََمل  •
أن يضيع طريقه.
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كيفيّة اختيار الجهاز
خذ التالي بعين االعتبار عند اتّخاذك قرار نوع الجهاز الذي سياُلئم حاجاتك أكثر من غيره:

أين سيُستخّدم الجهاز؟

ooداخل المباني  o في مكاٍن خاّص بالرعاية   o في منزلك 

ooأماكن متعّددة  o  خارج المباني 

أين المكان الُمحتََمل أن يتّم فيه البحث؟

ooفي المدينة  o خارج المباني   o داخل المبنى 

ooمكاٍن مفتوح  o مكاٍن مليٍء باألشجار   o المناطق الريفيّة 

ooقرب الماء

تطبيقاتهالحدود التي يقتصر عليهاخصائص عاّمةنوع الجهاز

يمكن للمستخدمين تفعيل نظام  •الهاتف الخلوّي
تحديد الموقع باالتصال بـ911.

الهاتف الخلوّي يسمح للتواصل بين  •
الجهتين. 

يعتمد على الشخص الحامل للهاتف  •
الخلوّي ومعرفته لكيفيّة ووقت 

استخدامه.
يعتمد على وجود إرساٍل للهاتف  •

الخلوّي.
متوفّر فقط لألنواع الحديثة من  •

الهواتف الخلويّة.

تكنولوجيّات أحدث كاآلي باد،  •
واآلي فون، والهواتف الذكيّة. 
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ما األجهزة األنسب لهذه الّظروف؟

ما مدى حريّة الحركة التي سيسمح بها الجهاز؟

عند الحاجة، هل سيتمّكن الّشخص الُمصاب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به من استخدام الجهاز؟

من سيقوم بالمراقبة أو تحديد الموقع؟

ooم الّرعاية ُمقّدِ oo العائلة 

ooوكالة/منّظمة خارجيّة

أمور معيّنة يجب أخذها بعين االعتبار
للّشخص الذي ربّما يضيع طريقه:

ooهل يجب أن يكون الجهاز ملتصقًا بالّشخص المصاب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به أو محموالً من قِبَله؟

ooهل سيستطيع الّشخص تحّمل َحْمل الجهاز أو ارتدائه؟

ooهل شكل التكنولوجيا مهّمة؟ على سبيل المثال: الحجم- الوزن- المظهر؟

ooهل وجود زّر “المساعدة/االتّصال” مفيد؟

ooهل على الّشخص تحديد موقعه؟

مي الّرعاية: ِلُمقدِّ

ooم الّرعاية- الوكالة- مركز االتّصال- الشُّرطة؟ َمن يتوّجب عليه تحديد موقع الّشخص أو تتبّعه؟ على سبيل المثال: ُمقّدِ

ooهل وجود تواصل متبادل مع الّشخص الذي أضاع طريقه أمٌر ضرورّي؟

ooما سهولة الحفاظ على الجهاز؟ على سبيل المثال: التنظيف- شحن البّطاريّة؟
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ooهل يقتضي الجهاز مهاراٍت أو معرفّة أو تدريبًا خاّصا الستخدامه؟

ooم الّرعاية معرفة المنطقة؟ هل وجود خارطٍة ما أمٌر ضرورّي؟ هل على ُمقّدِ

ooهل النظام َمِرٌن تجاه االحتياجات المتغيّرة؟ على سبيل المثال: الذّهاب في إجازة؟

أمور تخّص خدمات وتقنيّات األجهزة:

ooما مدى إمكانيّة االعتماد على هذه التكنولوجيا؟ هل تّم اختبارها من قِبَل جهٍة معروفة؟

ooهل هذا الجهاز مؤيَّد/مدعوم من قِبَل الشُّرطة؟

ooهل سيعمل الجهاز إن كان

o مغموًرا في الماء؟

o خارج نطاٍق معيّن؟

o بعيًدا عن منطقٍة تّم تحديدها مسبقًا أو خارج مبنًى ما؟

ooهل سيعطي هذا الجهاز إنذاًرا عندما

o يقوم الشخص بإزالة الجهاز؟

o يقع؟

o يكون قريبًا من الماء؟

o عندما يكون مغموًرا في الماء؟

o يكون خارج نطاٍق معيّن؟

o يكون بعيًدا عن منطقة تّم تحديدها مسبقًا أو خارج مبنًى ما؟



األجهزة التي تحّدد الموقع - 7

ooهل هذا الجهاز يتضّمن

o ا لحالة الذُّعر؟ زرًّ

o االتّصال بين جهتين؟

ooَرة؟ هل الجهاز سلعة ُمعّمِ

ooهل يحتاج الجهاز إلى ُمعّدات أخرى كالحاسوب، أو اإلنترنت، أو الهاتف الخلوّي ليعمل؟

ooهل من الّسهل إزالة الجهاز وضياعه أو نسيانه من قِبَل الّشخص؟

ooهل هناك فترة تجريبيّة للجهاز؟

ooما مّدة فترة الّضمان؟

ooما األشياء التي يشملها الّضمان؟

ooهل هناك سياسة تجاريّة للتحديث بناًء على الحاجات المتغيّرة أو توفّر تكنولوجيا جديدة؟

ooهل هناك وحدة “ُمْقِرَضة” يمكن توفّرها بصورةٍ سريعة عند الحاجة؟

ooهل الجهاز مقبول للّشخص الذي يحمله/يرتديه؟



أمور ماليّة:

ooما تكلفة الجهاز؟

ooهل توجد رسوٌم تشغيليّة مستمّرة كرسوم الخدمات الشهريّة أو تكاليف تصليحيّة للجهاز؟

ooهل هناك تكلفة الستبدال البّطاريّات؟

ooهل ستتم تغطية تكاليف الجهاز من قبل أّي مصدٍر للّدعم؟ على سبيل المثال: شركة تأمين صّحي- أندية خدمات/أعمال خيريّة- برامج اجتماعيّة حكوميّة؟
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