
ماهي؟
الفجيعة هي المشاعر التي تصيبنا لدى وفاة أحد أفراد األسرة أو صديق مقرب. وقد تحتاج إلى الدعم واإلرشاد إذا توفى شخص تعرفه.

فالتعامل مع الموت يمكن أن يكون وقتًا عصيبًا ومجهًدا. الحزن الذي تشعر به طبيعي ولكنه قد يؤثر على صحتك وحياتك اليومية. من الشائع أن تحتاج إلى وقت 
للتعامل مع مشاعرك، وهناك خدمات لمساعدتك.

ماالذيسيقومبهطبيبيالعاماآلن؟
سيتحدث معك طبيبك عن مشاعرك، إن كنت تواجه صعوبة في النوم وإذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي.

سيقوم طبيبك العام أيضاً:
بالتحدث معك عن الحزن وردود الفعل الطبيعية له	 
بمنحك الدعم للمساعدة في الخطوات العملية التالية مثل ترتيبات ومستندات الجنازة	 
بالتحدث معك عن األدوية إذا كنت تعاني من ضيق حاد	 
بمساعدتك بشأن أي احتياجات ثقافية أو دينية أو روحية	 
بساعدة أقاربك وأصدقائك المقربين في الوصول إلى خدمات الدعم	 

ماالذيسيقومبهطبيبيالعامفيالمستقبل؟
ستحتاج إلى مراجعة طبيبك العام بانتظام للتحدث عن مشاعرك ومجابهتك لألمر.

سيتم مراجعة أي دواء تم إعطاؤه لك خالل هذه الفحوصات. قد يمنحك طبيبك العام أيًضا إحالة لإلرشاد إذا لم تكن قد راجعت أخصائيا نفسيا بعد.

ماذابوسعيأنأفعل؟
إن التعامل مع وفاة شخص عزيز أمر عصيب. ليست هناك طريقة صحيحة للتعامل مع الحزن،  وسيتطلب األمر وقتا.  اسمح لنفسك أن تشعر بالحزن، وتحدث 

عن مشاعرك مع األصدقاء المقربين وأفراد العائلة. سيساعدك الحفاظ على الروتين على تخطي األيام الصعبة. كما وسوف يساعدك الحفاظ على صحتك وعلى 
نشاطك بالتحسن أيضا. حاول أن تنام لمدة ثماني ساعات كل ليلة وتناول نظاًما غذائيًا صحيًا وتجنب الكحول والمخدرات. 

اقبل الدعم وأخبر طبيبك إذا كنت تعاني. قد يفيدك اإلرشاد، ولكنك قد ترغب في االنتظار بعض الوقت قبل التحدث إلى أخصائي نفسي.

الفجيعة والحزن والخسارة

نشرةمعلوماتعنالحالةالصحية
نسخةُمحّدثةفيمايو/أيار2020

منيستطيعمساعدتيإذالمأستطعمجابهةالوضع؟

كممنالوقتسيستغرقاألمرحتىأشعربالتحسن؟

ماذايجبأنأقولهألسرتيوأصدقائي؟

هلاحتاجإلىاألدوية؟

ماذابوسعيأنأفعلإنلمأستطعالخلودإلىالنوم؟

ماذاأفعلإذالمأشعربالتحسن؟

مااألسئلةالتييمكنأنأطرحهاعلىطبيبي؟



  
 

 
 
 

 
 
 

الفجيعة والحزن والخسارة

ماهيأنواعالدعمالمتاحةلي؟
الدعموجهالوجه

 تقدم خدمات إرشاد الحزانى التابعة للخدمات الصحية المحلية لجنوب غرب سيدني اإلرشاد لألسر واألصدقاء المقربين ممن يعيشون في المنطقة. 
الهاتف: 8678 9616.

تقدم مستشفى سيدني لألطفال المشورة آلباء وأشقاء وأجداد األطفال الذين توفوا في مستشفى سيدني لألطفال أو من كانوا معروفين لخدمة الرعاية التلطيفية. 
الهاتف: 1726 9382.

تقدم مستشفى األطفال في ويستميد المشورة الجماعية والفردية ألفراد أسرة أي طفل معروف للخدمة. الهاتف: 0000 9845.
تقدم عيادة الدعم المتكامل بعد فقدان الرضيع االستشارة لآلباء بعد والدة جنين ميت أو وفاة طفل حديث الوالدة. الهاتف: 6677 9515.

إذا تم اإلبالغ عن الوفاة إلى الطبيب الشرعي، فهناك خدمات إرشاد متاحة عبر محكمة الطب الشرعي. تحدث مع طبيبك العام عن اإلحالة.
يمكن لمقدمي الرعاية النفاذ إلى اإلرشاد والمساعدة المهنية قصيرة األجل للتعامل مع قضايا مثل اإلجهاد والخسارة والحزن من خالل برنامج اإلرشاد الوطني 

لمقدمي الرعاية. الهاتف: 636 242 1800.

الدعمالهاتفي:
خدمةنيوساوثويلز- تقديم الدعم لألشخاص الذين فقدوا أحد أفراد األسرة أو صديق مقرب: الهاتف 88 77 13 	 

)على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع(
مركزرعايةالمفجوعين - اإلرشاد والمجموعات لألطفال: الهاتف 3330 9869	 
دعمالمفجوعينالتابعلمؤسسةمرضىاللوكيميا: الهاتف: 2222 9902	 
اليفالين:   الهاتف 14 11 13 )على مدار الساعة(   	 
الجمعيةالوطنيةللفَقْدوالفجيعة: الهاتف 1527 8230	 
األصدقاءالرحيمونفينيوساوثويلز: الهاتف 2355 9290	 
العزاء - دعم األرامل: الهاتف 2820 9519	 
فريقالصحةالنفسيةالمتعددثقافيا - مرشدين يتحدثون اللغتين: الهاتف 3800 9840	 
خدمةرعايةالحزانىفيالمرتفعاتالجنوبية: الهاتف: 1701 4862	 
مؤسسةالسعيللحياة - اعتكاف للمفجوعين: الهاتف 488 941 1300	 
الكانتين - إرشاد فردي وجماعي: الهاتف: 833 226 1800.	 
beyondblue: الهاتف 636 224 1300	 

دعمخاص
تحدث مع طبيبك العام عن اإلحالة إلى أخصائي نفسي أو مرشد خاص.

أينيمكننيمعرفةالمزيد؟
 	 mhcs.health.nsw.gov.au :وزارةالصحةفينيوساوثويلز- الدليل العملي للتعامل مع الفجيعة
 برنامجنيوساوثويلزلرعايةاألطفالالتلطيفية- معلومات للمرضى واألسر والمهنيين الصحيين الذين يقومون برعاية طفل 	 

 caresearch.com.au :يعاني من مرض عضال
 	 sands.org.au :ساندزأستراليا- الدعم لدى اإلجهاض ووالدة الجنين ميتاً ووفيات األطفال حديثي الوالدة
 	 grief.org.au:المركزاألستراليللحزنوالفجيعة
 	 nalag.org.au:الجمعيةالوطنيةللفقدوالحزن
 	 humanservices.gov.au :وزارةالخدماتاالجتماعية- كيف تتصرف بعد وفاة أحد
 	 swslhd.nsw.gov.au :المنطقةالصحيةالمحليةلجنوبغربسيدني

فهم الحزن 	 
التعايش مع المناسبات السنوية واالحتفاالت الدينية والمناسبات الخاصة	 
األطفال والحزن - معلومات لمقدمي الرعاية	 

الدعملدىالطوارئ 

 للحصولعلىالدعم
 فيالحاالتالطارئة

اتصلبخطالصحةالعقلية
علىالرقم

1800 011 511

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص من طبيبهم.  
وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية 

الطبية المستمرة.

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 
األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في 

غرب سيدني والممارسين العمومين المحليين.

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/bereavement/8885/ahs-8885-eng.pdf/at_download/file
https://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/3339/Default.aspx
http://www.sands.org.au/
http://www.sands.org.au/
https://www.grief.org.au/
http://nalag.org.au/
https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/what-do-following-death
http://swslhd.nsw.gov.au
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf

