الرعاية ال ُملّطفة هي
شﺄن الجميﻊ.
ﺧطﻂ مقدما .ال تنتﻈر حتى يتدهور
المرض لتبدأ في التحدث عما يهمك.

تحدث إلى طبيب األسرة أو عﻀو هيﺌة
التمريﺾ أو أي شخص في فريﻖ
الرعاية الصحية لديك لمزيد من
الـمعلومات.
تعرف على المزيد من المعلومات من ﺧﻼل
زيارة هﺬه المواقﻊ اﻹلكترونية:

• تع ّرف على اﻹجراءات الطبية المختلفة.
ما يمكنهم وما ال يمكنهم فعله.

• فكر في ما هو مهم بالنسبة لك.
• تع ّرف على صانع القرار البديل ).(SDM
شخص مستعد وقادر على التحدث نيابة عنك
إذا لم تستطع ذلك.
• تحدّث عن رغباتك مع صانع القرار البديل
 SDMوالعائلة واألصدقاء وفريق الرعاية
الصحية.
• سجل أمنياتك.

Central West Palliative Care Network
cwpcn.ca
Mississauga Halton
Palliative Care Network
mhpcn.net
Speak Up Ontario
speakupontario.ca

لست وحدك

Supporting palliative needs
every step of the way.

هل أنت أو أي شخص مقرب منك يعاني من
مرض ﺧطير؟

هل أنت أو شخص قريب منك
يعاني من:
سرطان
فشل القلب االحتقاني
مرض االنسداد الرئوي المزمن ،انتفاخ
الرئة ،أمراض الرئة
فشل كلوي
فشل/تليف كبدي
األمراض العصبية
العته أو الخرف
الوهن والهشاشة
األعراض التي تجعل من الصعب القيام
باألشياء التي تريد القيام بها

هل تحتاج إلى مساعدة في التحدث حول
ما هو مهم بالنسبة لك ومعرفة ما يمكن
توقعه؟
إذا أجبت بـ “نعم” على أي من هذه
األسئلة ،فقد تستفيد
من العناية ال ُملّطفة.

ما هي الرعاية ال ُملَ ِطفَة؟

إنه نوع من الرعاية يساعد على تحسين نوعية حياتك أو
العيش بشكل أفضل عندما يكون لديك مرض خطير .ذلك
قد يجعلك أكثر راحة من خالل تقديم الدعم لك
ولعائلتك .فاألمر ال يقتصر على الموت.

ما هي أهداف العناية ال ُملّطفة؟

لمساعدتك في التحدث عن أمنياتك واتخاذ خيارات حول
صحتك.
للمساعدة في التخلص من أعراضك مثل األلم وضيق
التنفس وغير ذلك.
لتوصيلك بالمعلومات والخدمات التي قد تحتاجها اآلن
أو في المستقبل ،مثل الرعاية المنزلية أو ودور العجزة.

متى تكون العناية ال ُملّطفة ضرورية؟

في أي وقت  -في أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل
المرض الخطير .يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع
العالجات األخرى المستخدمة للسيطرة على مرضك .كما
يمكن أن تساعدك والمقربون منك عند القرب من
نهاية الحياة وبعد الوفاة (الفجيعة(.

من يمكنه تقديم العناية ال ُملّطفة؟

أي شخص  -أطباء األسرة ،والممرضات ،ومقدمي الرعاية
المنزلية ،والمتخصصين ،واألخصائيين االجتماعيين،
والقساوسة ورجال الدين والمتطوعين .حقا ،يمكن ألي
شخص ممن يهتمون بك أن يكون جز ًءا من فريق الرعاية
ال ُملّطفة الخاص بك.

أين يمكنك الحصول على العناية ال ُملّطفة؟

في أي مكان -وقد تشمل األماكن المنزل والعيادات
والمستشفيات ،ودورالرعاية طويلة المدى ودور المسنين
ودورالعجزة

