رعاية مصاب
بمرض يحد من الحياة

أ
ت
ال� أحتاج معرفتها؟
ما الشياء ي
العملية
بعض النصائح
ّ
الكث� من المعلومات ت
ال� قد تحتاج إىل معرفتها لتستطيع القيام بالرعاية.
عندما يُصاب شخص ما بمرض يحد من الحياة ،فهناك ي
ي
ت
ت
ال� قد تساعد عىل ذلك.
بخ�اتهم ّ
مقدمي الرعاية الذين شاركوا ب
تم إعداد هذه المعلومات بمساعدة ّ
وتقدموا باق�احاتهم بشأن الطرق ي

التعرف عىل الخدمات
ّ

كمطالب بالحقوق
ُ

مقد ٌم للرعاية ،من المهم أن تشعر بأنه يمكنك أن
مهماً .ورغم توفّر
حيث أنك ّ
ب
يعت� الحصول عىل المساعدة والدعم شيئاً ّ
العديد من الخدمات المختلفة ت
تدافع عن حقوق الشخص الذي ترعاه وتطالب باحتياجاتهم.
ال� يمكن أن تساعدك ،إال أن
ي
ت
ً
مح�اً ومن المفيد أن تحصل عىل كل ما تستطيع الوصول إليه من
ا
أمر
يكون
قد
اتخاذها
عليك
ال�
يّ
معرفة الخطوة الالحقة ي
ت
الصحة.
ال� يعمل بها نظام
ّ
التحدث إليه معلومات عن الطريقة ي
لذا عليك بطلب المساعدة من شخص آخر يمكنك
ّ
آ
الصحية ومع الخرين من
يعت� الحديث مع فريق الرعاية
بالح�ة ،وقد يكون هذا الشخص طبيبك الخاص أو
ب
عندما تُصاب ي
ّ
ف
ف
ن
أهمية .كذلك طرح
بــك�ر
ي
الصحة .كما يمكنك االتصال ي
مختص آخر يعمل ي� مجال ّ
ّ
العامل� ي� مجال الرعاية بصورة منتظمة ذا ّ
أ
السئلة وتحديد ما تحتاج إليه سوف يساعدك عىل معرفة المزيد
جتاواي عىل الرقم  1800 422 737لطلب المشورة
وعىل التعاون مع بعضكم البعض.
“قد تجد صعوبة شديدة ف ي� التعامل مع الخدمات المختلفة
ن
منحت� الثقة ف ي� المطالبة بالحقوق .فال ترهب نظام
“المعرفة
لذا من المهم أن تحصل عىل كل ما يمكنك تلقيه من دعم
ي
آ
أ
ش
رصح للخرين بما تحتاجه”.
لمساعدتك عىل القيام بذلك”.
ّ
الصحة وال تخ� طرح السئلة .بل ّ

اس�اليا ت
ت
وتدعمهم
مقدمي الرعاية جميعهم
تقدر ّ
ال� ّ
ّ
ي

الملطّفة
الحصول عىل خدمات الرعاية ُ

أ
الم ي ن
صاب� بمرض يحد
المل ّطفة الشخاص ُ
تساعد خدمات الرعاية ُ
يعت�ون
من الحياة عىل أن يعيشوا حياتهم عىل أكمل وجه .وهم ب
مقدم الرعاية عضواً هاماً ف ي� فريق الرعاية كما أنهم عىل استعداد
ّ
ف
تز
ل�ويدك بالمعلومات الهامة لدعمك ،بما ي� ذلك رعاية إنتهاء الحياة.
ال� يمكن أن تساعدك �ف
ت
كما يمكنهم تقديم العديد من
ي
الخدمات ي
أ
التغ ّلب عىل أ
نفسية
العراض .فقد تكون تلك العراض
جسمانية أو ّ
ّ
اجتماعية .من المفيد أن تتعامل مع الرعاية من هذا
روحية أو
أو
ّ
ّ
النوع عىل أساس أنها رعاية خاصة بنوعية الحياة .للحصول عىل
المل ّطفة المتوفّرة
المزيد من المعلومات حول خدمات الرعاية ُ
ف ي� منطقتك ،أسأل طبيبك الخاص أو زر الموقع:
www.palliativecare.org.au/directory-of-services

المالية
معلومات عن محل العمل والنواحي
ّ

من المهم عرض ظروفك عىل صاحب العمل الخاص بك ومناقشة
تغي�ات الزمة .فقد تحتاج إىل مزيد من المرونة ف ي� ساعات العمل
أية ي
ض
أو أجازة منه .كما أنه من ال�وري أن تعرف حقوقك كمو ّظف،
ت
وال� يمكن أن تجدها عىل موقعناwww.carersnsw.org.au :
ي
المالية.
مقدمي الرعاية للصعوبات
يتعرض بعض ّ
ّ
من الممكن أن ّ
ت
ز
اليفاء بال�امات الرعاية والقيام بالعمل
فقد يكون من الصعب إ
المدفوع أ
الجر ف ي� ذات الوقت ،وما يزيد عىل ذلك؛ التكاليف
والعاقة ت
وال� قد تصل إىل مبالغ طائلة.
ضافية الالزمة للمرض إ
إال ّ
ي
ت
المال من خالل السن�لنك أو
يمكن
الحصول عىل الدعم ي
أ
المؤسسات الخرى .للمزيد من المعلومات ،زر الموقع:
ّ
www.carergateway.gov.au/financial-help

االستعداد للمستقبل

استعدادك بقدر إالمكان لما قد يحدث ودرايتك به يساعدك عىل تال� ي ز
ك�
ف
تقدم له الرعاية ف� تلك ت
الف�ة الحرجة.
ي� مساندة الشخص الذي ّ
ي
الصحية مساعدتك عىل االستعداد كما يمكنهم
ويمكن لفريق الرعاية
ّ
طرح الخيارات المتاحة لرعاية انتهاء الحياة.
ف
عند التخطيط للرعاية ،يجب أن تُؤخذ رغباتك أيضاً � االعتبار.
فإذا اتفقت ٌكل من رغبتك ورغبة الشخص الذي تقدم ي له الرعاية �ف
ّ
ْ
ي
نز
أن تكون الرعاية بالم�ل إىل الوفاة ،ستحتاج إىل شبكة فعا ّلة تساعدك
عىل ذلك .وقد تشمل هذه الشبكة أصدقاءاً وأقارباً وطبيب العائلة
وممرضات المنطقة والخدمات أ
الخرى ت
تقدم الرعاية نز
الم� ّلية.
ال� ّ
تقدم له الرعاية يُدعى تخطيط الرعاية
معرفة رغبات الشخص الذي ّ
يقل الضغط النفس والقلق الناش َئ ي�ن
المسبق ،والذي بشأنه قد ّ
ُ
ي
بالنابة عنهم .وتبدأ عملية التخطيط بمناقشة
من اتخاذ القرارات إ
واضحة ورصيحة حول خيارات العالج والرعاية المتاحة للشخص.
وقد تتضمن ي ن
تعي� شخص بديل إلتخاذ القرارات وتعبئة استمارة
المسبقة .للمزيد من المعلومات ،زر الموقع:
التوجيهات ُ
www.advancecareplanning.org.au

بمقدمي الخدمات لمناقشة ما
“اتّصل ّ
يمكنك الحصول عليه من مساعدة عىل
مواجهة الظروف ن ز
بالم�ل وما يمكن القيام
به إذا لم تعد قادر ًا عىل تقديم الرعاية”.

المزيد من المعلومات

•  يك�ر هلب – توفّر العديد من المعلومات
لمقدمي الرعاية ألشخاص قاربت
المختلفة ّ
ف
حياتهم عىل االنتهاء ،بما ي� ذلك نصائح عن
كيفية االعتناء الجسدي بشخص نز
بالم�ل،
ّ
كيفية تقديم
حول
معلومات
م
تقد
كما ّ
ّ
ت
النتهاء –
الرعاية عند اق�اب الحياة من إ
www.carerhelp.com.au

مقدمي الرعاية عىل
•  يك�ر جتاواي – تساعد ّ
تقدم لهم
الحصول عىل المعلومات ،كما ّ
المشورة والدعم –  1800 422 737أو
www.carergateway.gov.au

•  يك�رز نيو ساوث ويلز – توفّر المعلومات
لمقدمي الرعاية –
والدعم ّ
www.carersnsw.org.au

تحدث مع طبيبك الخاص
• ّ

ف
ف
بخ�اتهم
تتقدم هيئة
مقدمي الرعاية الذين ساهموا ي� إعداد هذه المعلومات بالمشاركة ب
مقدمي الرعاية ي� آنيو ساوث ويلز بالشكر للعديد من ّ
ّ
ّ
ت
مقدمي الرعاية.
من
خرين
ال
منفعة
أجل
من
احاتهم
واق�
ّ

Arabic

