
التعامل مع االحتضار
ة معلومات للمر�� ���
� مايو�أ�ار ٢٠١٨

صدرت ��
ما هو؟

 يتضمن التعامل مع االحتضار التخط�ط الدقيق له.
، و�صفتك أحد أفراد األ�ة أو مقدم الرعا�ة س�كون عل�ك دعمه خالل هذە المرحلة. عند سؤالهم أجاب ام رغ�ات الشخص المحت��  من المهم اح��

. � السكن�ة �دً� من المس�ش�� � مرافق رعا�ة المسن��
� منازلهم أو ��

� الوفاة ��
� أنهم يرغبون �� الي��  معظم األس��

ماذا س�فعل الطب�ب العام؟
ات �� والرعا�ة المتخصصة، وس�قوم ب�جراء تغي��

�  سيواصل طب�ب الشخص المحت�� العام التحقق من احت�اجاته الصح�ة واألدو�ة والدعم الم��
ع� دعمه والرعا�ة المقدمة له حسب الحاجة.

قد يتحدث الطب�ب عن رغ�ات الشخص، واالحتضار، وما المتوقع أن �حدث.
و�تضمن ذلك:

� المس�ش��
له أو �� � � م��

� الوفاة ��
  • إن �ان الشخص يرغب ��

• ما المتوقع أن �حدث أثناء االحتضار   
� �ه إذا تضايق • ك�ف تعت��

• ك�ف ستعرف م�� تو�� الشخص فعال
• ما يتوجب ع�� الق�ام �ه �عد الوفاة (ال تحتاج إ� استدعاء ع��ة اإلسعاف)

� االتصال �ه لالس�شارة أو الدعم إن لم أ�ن ع� علم �ما أفعل • من �مكن��
ل. سوف �ساعدك طب�ب الشخص ع� معرفة الم��د عن � � الم��

� السكن�ة، وكذلك �� � العد�د من مرافق رعا�ة المسن��
 يتم توف�� الرعا�ة التلط�ف�ة ��

� ذلك:
إجراءات الرعا�ة التلط�ف�ة، �ما ��

• طرق التعامل مع أي أعراض جسد�ة
� قد �حتاجها المحت�� • األدو�ة ال��

� الح�اة اليوم�ة
• خدمات الدعم للمساعدة ��

• متخذو القرارات الذين �مكنهم الت�ف ن�ا�ة عن المحت��
� معرفة ما �مكنهم وما ال � نيو ساوث و�لز. ت�يح هذە الخطة للمسعف��

 قد ��مل طب��ه العام خطة الرعا�ة التلط�ف�ة الخاصة �س�ارات اإلسعاف ��
�مكنهم الق�ام �ه إذا تم استدعاؤهم.

� أن أقوم �ه؟   
 ماذا �مكن��

� حال احتجت
 تحدث مع الشخص المحت�� عن رغ�اته وتعرف ع� ما هو مطلوب منك ق�ل وفاته و�عدها. اسأل طب��ك عمن �مكنك االتصال �ه ��

� أي مرحلة.
إ� دعم أو نص�حة ��

� إذا �ان المحت�� �حاجة إ� دعم ع� مدار الساعة. قد �حتاج مقدمو الرعا�ة إ� إعطاء  رشح أفراد العائلة أو األصدقاء أو مقد�� الرعا�ة المتاح��
المحت�� الدواء إذا شعر �أعراض مزعجة.
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� حالة استدعاء س�ارة إسعاف.
� متناول ال�د ��

تأ�د من أن خطة الرعا�ة الملطفة، إن وجدت، ��

؟ � � �جب أن أطرحها ع� طبي��
ما األسئلة ال��

ا للوفاة؟ ما المطلوب م�� الق�ام �ه استعداد�

 ما المتوقع أن �حدث أثناء االحتضار؟  

ك�ف سأعرف م�� تو�� الشخص فعال؟

ة؟     �من أتصل �عد وفاته م�ا��

ماذا ع� أن أقوم �ه �عد الوفاة؟

� أن اتصل إن لم أعرف ك�ف أت�ف؟ �من �مكن��



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا
ع� �شخ�ص من طب�بهم

و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص
لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة الطب�ة المستمرة.

دل�ل الموارد الصح�ة هو م�ادرة من
�
ش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

�
جنوب غرب س�د��

التعامل مع االحتضار

ما �� أنواع الدعم المتاحة؟
. �

� جنوب غرب س�د��
هناك مجموعة من الخدمات المتاحة لك ��

 PEACH ما و�قدم برنامج� ، �
� مختلف أنحاء جنوب غرب س�د��

�قدم ف��ق تم��ض الصحة المجتمع�ة واألول�ة خدمات رعا�ة تلط�ف�ة ��
ة. للنفاذ إ� هذە الخدمات ير��  � أ�ام ح�اتهم األخ��

ل�ة)، و�� مجموعات خدمات رعا�ة لألشخاص �� � (مجموعات الدعم للرعا�ة التلط�ف�ة الم��
swslhd.nsw.gov.au االتصال ع� الرقم ٥١١ ٤٥٥ ١٨٠٠ أو االطالع ع� الموقع

� للرعا�ة التلط�ف�ة وهو �شمل وحدات نزالء  � للرعا�ة التلط�ف�ة الدعم المتخصص للمر�� المحتاج��
تقدم خدمة جنوب غرب س�د��

� �عض الحاالت.
ل�ة �� � المس�شف�ات والع�ادات الملحقة بها. �ما وقد يتم ترت�ب ال��ارات الم��

• مس�ش�� �انكستاون: الهاتف: ٨٦٨٣ ٩٧٢٢

• مس�ش�� برا�سا�د: الهاتف: ٨٨٤٩ ٩٧٥٦

• مس�ش�� ل�ف��ول: الهاتف: ٩٨٠٣ ٨٧٣٨

 • مس�ش�� �ام�لتاون:    الهاتف: ٤٣٥٦ ٤٦٣٤

� معرفة الم��د؟  
 أين �مكن��

� قراءة الم��د حول التعامل مع االحتضار والعنا�ة التلط�ف�ة، فقد �ستف�د من قائمة الموارد التال�ة:
إذا كنت ترغب ��

للحصول ع� معلومات عامة حول الرعا�ة التلط�ف�ة
health.gov.au :ال�ة - م�شورات الرعا�ة التلط�ف�ة • وزارة الصحة والش�خوخة األس��

cancercouncil.com.au :نيو ساوث و�لز – فهم الرعا�ة التلط�ف�ة �
• مجلس م�افحة ال�طان ��

carersnsw.org.au  :ات المعلومات ��� - CarersNSW •
 caresearch.com.au  :المعرف�ة للرعا�ة التلط�ف�ة Caresearch ش�كة •

معلومات �عدة لغات عن دعم الرعا�ة التلط�ف�ة 
mhcs.health.nsw.gov.au :التواصل متعدد الثقافات عن الصحة  - الرعا�ة التلط�ف�ة •

للحصول ع� مورد رائع عن العواطف والروحان�ات
virtualhospice.ca :شأن الموت ومع�� الح�اة ؟� �

• العواطف والروحان�ة - ك�ف أتخ� عن قل��


