
In Our Own Voices Palliative Care Podcast Transcript 

        1 

Chapter 1 
 ]موسيقى[ 

مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج التسجيل الصوتي باللغة العربية. الفصل األول. مرحبًا  : 1[ المتحدثة 00:00:06]
لمقدمي الرعاية المتنوعين لغويًا وثقافيًا. أنت تستمع   Podcastوأهالً بكم في مشروع الرعاية التلطيفية، سلسلة من ال 

باللغة اإلنجليزية والصينية والهندية  Podcast للمجتمع الناطق باللغة العربية. كما سجلنا هذا ال Podcastإلى ال 
 New South Walesونرحب بمستمعينا عبر اإلنترنت. جميع هذه التسجيالت متاحة على موقع مقدمي الرعاية 

لمستمعينا اليوم، نأمل أن تجد هذه المحادثة عن الرعاية التلطيفية في اللغة العربية قيمة، ونرى كيف أنها قد تكون قادرة  
 مساعدتك كراعي لرعاية شخص من الذي يعانيه من نهاية مراحل الحياة. على

وقد تم هذا التسجيل بمساعدة أشخاص من المجتمع الناطق باللغة العربية، الذين استخدموا الرعاية التلطيفية. وسوف 
يهدف التسجيل إلى  يتبادلون خبراتهم وما وجدوه مفيًدا وما هي نصيحتهم لمقدمي الرعاية األخرين في وضعٍ مماثل.

إعطائك فهماً جيًدا للرعاية التلطيفية لك وللشخص الذي تهتم به. وستستمع أيًضا من األطباء والممرضين الذين سوف 
يقدمون معلومات عن الرعاية التلطيفية. نأمل أن تجد هذا مفيًدا، سواء كنت تقوم برعاية شخص اآلن أو ربما في  

 التلطيفية.المستقبل، ميرا، ممرضة الرعاية 

عندما يتم تشخيص شخص ما بمرض يحد من الحياة يمكن أن يكون ذلك خبًرا مؤلًما للغاية. في  [ ميرا: 00:01:39]
بعض العائالت العربية من الصعب جًدا التحدث بصراحة عن مرض عضال أو وفاة. كثيراً ما يتجنب الناس الحديث عن  

معرفة نوع المساعدة المتاحة. قال جميع مقدموا الرعاية الذين تحدثنا   ذلك حتى يفوت األوان. وكنتيجة لذلك يعاني دون
أنهم يتمنون لو كانوا يعرفون أكثر حول الرعاية التلطيفية قبل أن يجربوها بأنفسهم. عندها   Podcastإليهم خالل هذا ال 

لرعاية الصحية في  سيكونون أفضل استعداًدا. قد يكون مفهوم الرعاية التلطيفية غير موجود ضمن مصطلحات ا
المجتمعات العربية. أحيانًا يواجه الناس سوء فهم حول الرعاية التلطيفية ويعتقدون أنها مرتبطة بقرب نهاية الحياة، ولكن 

في وظيفتي أرى كل يوم أنها أكثر من ذلك بكثير، حيث يمكن مالحظة فوائد الرعاية التلطيفية والدعم قبل أن يتطور 
 هائية. المرض إلى مراحله الن

 جورج، خبرة مقدمي الرعاية: 1[ المتحدثة 00:03:22]

تجربتي الشخصية شفت الناس عندها خوف أو توجس من الحديث عن الموت بطريقة مباشرة، قد  [ جورج: 00:03:29]
 يكون ثقافيًا أو يعني بسبب المجتمع، يعني عادةً ما يعتبروه موضوع محرم. 

 لرعاية التلطيفيةميرا، ممرضة ا: 1[ المتحدث 00:03:47]

التحدث من خالل خبرتي وجدت أن األشخاص من خلفية عربية يخشون بشكل عام ميرا:  [00:03:51]

عن موضوع الموت بحد ذاته، قد يكون من غير المناسب ثقافيًا الخوض بهذا الحديث أو غالبًا ما يكون موضوًعا 
الموت خارج العائلة الصغيرة، غالبًا ما يكون هذا  محظورا. بعض العائالت العربية لديها تحفظات على الحديث عن

الموضوع محاًطا بالعديد من الطقوس والعادات، فمن غير المقبول مشاركة الغرباء به وعلى األرجح ستحصر األسرة 
م عن  التعامل مع هذه القضية داخلها. التقيُت بالعديد من األشخاص الذين أصيبوا بالصدمة وأبدوا انزعاجهم عند حديثي له
الرعاية التلطيفية، لكنهم أدركوا الحقًا مدى أهمية هذه المحادثة. آمل حقًا أن يساعدك هذا التسجيل كمقدم رعاية في  

الوصول إلى أطباءك وممرضاتك وأن تكون منفتًحا للحديث عن الرعاية التلطيفية. نريُد حقًا مساعدتك، عائلتك والشخص 
 ول على أفضل رعاية ودعم ممكنين لك.الذي تقوم برعايته حتى تتمكن من الحص

 ريما، تجربة مقدمي الرعاية.: 1[ المتحدثة 00:05:29]

وأصعب شيء كان شو بدي أسأل؟ ولمين أسأل؟ أطلب من الناس أنه يتعلموا من تجربتنا السابقة أنه  [ ريما: 00:05:35]
 هم اللي بيعتنوا فيهم.يطرحوا األسئلة قدر اإلمكان، ليفهموا كيف بدهم يعيشوا مرتاحين مع مرضا

 ليث خبرة مقدمي الرعاية. : 1[ المتحدثة 00:05:55]
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تعلمت كثير من تجربتي بإعداد المقابالت مع األشخاص اللي جربوا العناية الملطفة. علما إنه أني  [ ليث:  00:06:00]
ال أستطيع أن أحصي كم    شخصيا جربت الخدمة مع أحد أفراد عائلتي سابقا. واآلن كباحث ألجل إجراء هاي المحادثات

تعلمت وكم تمنيت إنه أنا كنت أعرف هاي المعلومات في السابق، وقت اللي كنت أنا محتاج شخصيًا لين أيش قد ما  
نعرف معلومات نكون خياراتنا أفضل. أنا سعيد إنه أنتو راح تكونون جزء من برنامج راح يساعد جاليتنا العربية.  

ذا التسجيل. اللي راح يجاوب على أسئلتكم ويبدد مخاوفكم ألنه من تجربتي الشخصية وأدعوكم أن تستفيدون من سماع ه
لو كان عندي المعرفة الكافية وقتها لكنت سألت األطباء والممرضات كتير أسئلة ما كانت تجي بخاطري واآلن بعد هاي  

 جيل ]موسيقى[. التجربة تشكلت عندي خبرة أكثر بهذا الموضوع وأتمنى أنتو تستفادون من هذا التس

لقد كنت تستمع إلى مشروع في صوتي وهو مشروع للرعاية التلطيفية. لقد وصلنا إلى نهاية  : 1[ المتحدثة 00:07:08]
الفصل األول. في الفصل التالي سوف نستكشف بالضبط ما هي الرعاية التلطيفية. التعريف الطبي، كيف يعرف أفراد 

سنسمع المزيد عن فريق الرعاية التلطيفية من األطباء والممرضات وكيف يمكنهم مساعدة  مجتمعنا الرعاية التلطيفية. 
 األسرة الناطقة باللغة العربية في خوض هذه الرحلة ]موسيقى[. 

[00:07:49] 
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Chapter 2 
 األول. مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج التسجيل الصوتي باللغة العربية. الفصل [ المحاورة: 00:00:00]

لمقدمي الرعاية المتنوعين لغويا وثقافيا. مرحبا   Podcastمرحبا وأهال بكم في مشروع الرعاية التلطيفية، سلسلة من ال 
بكم في الفصل الثاني. في هذا الفصل سوف نستكشف بالضبط ما هي الرعاية التلطيفية، كما سنستمع ضيوفنا يتحدثون 

ليهم إتخاذها خالل هذا الوقت، خاصة وأن التقاليد لعبت دورا مهما في حياتهم  عن بعض القرارات والخيارات التي كان ع
 األسرية. دعونا نبدأ باإلستماع من ممرضة من وحدة الرعاية التلطيفية شرح بالضبط ما هي الرعاية التلطيفية.

 ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية

ضل نوعية حياة ممكنة. يستفيد من الرعاية التلطيفية  تتمحور الرعاية التلطيفية حول تعزيز أف [ ميرا: 00:00:51]
األشخاص الذين يعانون من مرض عضال، وذلك من خالل تزويدهم بالرعاية الطبية التي تخفف األلم واألعراض  

والضغط الناجم عن مرضهم الخطير. يعمل على تقديم الرعاية التلطيفية فريق من المهنيين، الذين يوفرون دعما 
على تحسين نوعية حياة الشخص، من خالل تلبية إحتياجاته الجسدية، اإلجتماعية، العاطفية والروحية.  متخصصا يركز 

في الرعاية التلطيفية نعمل مع فريق كامل من األطباء المتخصصين، الممرضات، أخصائيي العالج الطبيعي والعالج 
وأخصائيي أمراض النطق وحتى المتطوعين. يبقى  الوظيفي، األخصائيين اإلجتماعيين، المستشارين، أخصائيي التغذية 

المريض هو وعائلته ممسكين بزمام اتخاذ القرار بخصوص صحتهم وعالجهم الطبي وعافيتهم. نأخذ بعين اإلعتبار  
اإلحتياجات الثقافية للفرد، حيث نسألك عن متطلباتك وتفضيالتك الثقافية، هذا هو الوقت المناسب إلعالمنا إذا كان لديك 

 طلبات خاصة، بحيث تكون الرعاية المنظمة، مناسبة ثقافيا أيضا.أي 

 بشيرخبرة القائمين بالرعاية. [ المحاورة: 00:01:45]

ليس لدي أي ندم ألننا كعائلة واألطباء المعالجين قدموا كل ما هو ممكن للحفاظ على راحة أمي.  [ بشير: 00:01:50]
لطيفية. شرح لنا أخصائي األورام ما هي الرعاية وما يمكن أن يوفروه لها قيل لنا من قِبل طبيب األورام عن الرعاية الت

 إلبقائها ُمرتاحةً في أيامها األخيرة.

 ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المحاورة: 00:02:49]

الحياة، في بعض العائالت العربية يسود االعتقاد يأن الرعاية التلطيفية تتعلق فقط برعاية نهاية [ ميرا:  00:02:53]
ويشعرون بضيق شديد عندما يتم اقتراح عليهم ألنهم يعتقدون أن الشخص على وشك الموت أو أن العد التنازلي لحياته  

سيبدأ لحظة قبولهم بالرعاية التلطيفية، وهذا يُجافي الحقيقة. الرعاية التلطيفية ال تعني فقدان األمل أو أنك استسلمت أو أن 
ضافة لذلك, إذا احتاج شخص ما إلى دخول المستشفى لتلقي الرعاية التلطيفية، فهذا ال يعني أنه  العائلة لم تعد تبالي. باإل

يحتضر وأن أيامه محدودة، فقد يكون بحاجة إلى التعامل مع أعراض المرض وتعديل األدوية فقط. وبعد إتمام ذلك, يمكنه  
الج آلالمه. ال تؤدي الرعاية التلطيفية إلى الموت  في معظم الحاالت العودة إلى المنزل وهو يعلم أنه يحصل على الع

لتسكين األلم أو لتخفيف ضيق   Morphineالُمبكر وهي ليست شكالً من أشكال القتل الرحيم. يمكن إعطاء أدوية مثل الـ 
داً، يساعد المرضى. األطباء ُمدربون تدريباً عالياً واألدوية مدروسة جي Morphineالتنفس. االستخدام الصحيح للـ  

 وهناك إرشادات صارمة حول كيفية استخدام األدوية لتخفيف انزعاج شخص ما بشكٍل صحيح. 

 فاطمة خبرة القائمين بالرعاية.[ المحاورة: 00:03:19]

بعد وفاة والدتي بسنوات لليوم، أبقى بفكر كيف صار هالشيء؟ وهل كان بإمكاني إياه بشيء  [ فاطمة: 00:03:23]
ما زالت بذهني ألنه بهذاك الوقت ما كنت أفهم أن الرعاية التلطيفية، العالجات، واألطباء كلهم   مختلف؟ كل هاي األسئلة

بيعملوا مع بعض لحتى يقدموا أفضل رعاية للشخص المريض. طبعاً لو كنت بأعرف هالشيء، كان بسهولة أعرف شو  
رضها. لو كنت أعرف هالشيء كنت حكيت  المطلوب مني. ككيرا لوالدتي كنت أقدر أميز كل ها العالمات خالل مراحل م 

مع األطباء عن كل اللي بخاطري. لكن بوقتها فكرت أنه هما شو بيعرفهم عاداتنا وتقاليدنا. كنت كثير مشؤومة لكن 
بالعكس هما بيعرفوا بثقافتنا أكثر من ما نتصور. أنا أشجعكم أنه تطرحوا كل أسئلتكم على األطباء والكادر التمريضي  

 عناية الملطفة.المختص بال

 مايا خبرة مقدمي الرعاية. [ المحاورة: 00:05:19]
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ما كنت أطيق أحكي معاه وعن حالته. بس الحظت أنه كان يريد يضل قريب مني ومن بناته. بس  [ مايا:  00:05:22]
ان وضعنا كثير  بوقتها بيتنا كان كثير ضيق ومفروش. فكان الوضع ما يساعد أنه نبقى بالبيت وحالته كانت كثير تعبانه. ك

 صعب. 

 ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية. [ المحاورة:00:07:23]

يمكنك بدأ الرعاية التلطيفية في أي مرحلة من مراحل مرضك، حتى منذ حصولك على التشخيص  [ ميرا: 00:07:26]
خيرة من العمر. في  وبدأ العالج. ليس عليك االنتظار حتى يصل مرضك إلى مرحلة متقدمة أو عندما تكون في األشهر األ

الواقع، كلما بدأت الرعاية التلطيفية مبكراً كان ذلك أفضل. عندما يتم إخبارك ألول مرة عن الرعاية التلطيفية، من الجيد 
معرفة المزيد عنها من مصدر موصى به. هناك الكثير من المعلومات المضللة خاصةً على اإلنترنت. من األفضل أن 

خاطرك إلى طبيبك أو إلى فريق الرعاية التلطيفية. ابحث واستطلع جيداً حتى تتمكن من مشاركة  توجه أي أسئلة قد تدور ب
 هذه المعلومات الصحيحة مع الشخص الذي تقوم على رعايته ومع عائلتك. 

 إلياس، خبرة مقدمي الرعاية. [ المحاورة: 00:08:32]

لم يتمكنوا من مساعدتي في أي شيء باستثناء  كنت أتحدث إلى أخوتي عن وضع والدي، لكنهم [ إلياس: 00:08:37]
الدعم العاطفي ألنهم كانوا يعيشون في الخارج. كان ال بأس بالنسبة لنا أن نتحدث عن هذه األشياء في مجتمعنا ألننا نعتقد  

 أن الحياة هي رحلة قصيرة وسوف تنتهي عند إرادة هللا. كان األمر صعبا لكنني تمكنت من خوضه بمساعدة الرعاية
التلطيفية وساندوني كثيرا في رحلتي للرعاية. كنت أنا من كان يتخذ كل القرارات في عائلتنا ألن أفراد عائلتي اآلخرين  

كانوا في الخارج وقد ساعدني الحصول على الدعم من الرعاية التلطيفية في هذا. أنصح اآلخرين أن يكونوا أقوياء  
ون فعله. أشكر هللا على إعطائي الفرصة لرعاية والدي الراحلين حتى  ويتحدثون بصراحة مع أحباءهم ويقرروا ما يحب 

 آخر يوم لهما. 

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المحاورة: 00:09:47]

يدرك العاملون الصحيون مدى صعوبة إجراء هذه المحادثات. نحن متواجدون لمساعدتك أنت  [ ميرا: 00:09:52]
خص الذي يتلقى العالج. يمكن ترتيب لقاء عائلي بواسطة فريق الرعاية التلطيفية. تعد  وعائلتك على فهم طريقة رعاية الش

اإلجتماعيات العائلية إحدى طرق تمكين األسرة ودعمها وتوفير فرصة لمشاركة وتوضيح أهداف الرعاية ومراحل 
 العالج ورغبات األشخاص. 

وهو مشروع للرعاية التلطيفية. لقد وصلنا إلى نهاية  لقد كنت تستمع إلى مشروع "في صوتي"، [ المحاورة: 00:10:39]
الفصل الثاني. في الفصل التالي، سوف نستكشف الرعاية التلطيفية وتأثيرات التقاليد الحضارية على كيفية استجابتنا  

 وكيف نتلقى دعم الرعاية التلطيفية. 

 

[00:11:22] 
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Chapter 3 
 مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج تسجيل صوتي عربي.   [00:00:03]

 أهال ومرحبا بكم في مشروع الرعاية التلطيفية. سلسلة من المدونات الصوتية لمقدمي الرعاية المتنوعين لغوياً وثقافياً.  

 ]معرفتي 

 موسيقى[ 

[00:00:22] 

يفية والتأثيرات الثقافية التي قد تؤثر على مرحبًا بك في الفصل الثالث. في هذا الفصل ، سوف نستكشف الرعاية التلط
 كيفية استجابتنا وكيف نتلقى دعم الرعاية التلطيفية. 

 ]خلفيه موسيقية[ 

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المقدمة: 00:00:46] 

يات  كممرض ممارس للرعاية التلطيفية، وكوني من خلفية عربية، فأنا أعرف بشكل مباشر التحد [ ميرا: 00:00:51]
والحواجز الثقافية التي يمكن أن تؤثر على نظرة العائالت إلى الرعاية التلطيفية والموت. تمتد جذور هذه المعتقدات 

والتقاليد الثقافية في بعض األحيان إلى آالف السنين. بعض هذه التقاليد رغم كونها ثقافية وتحتاج إلى أخذها في اإلعتبار،  
ستوى الدعم الذي قد ترغب األسرة في قبوله أو تلقيه. من المهم أن تخبر شخصا ما فور  قد تؤثر أحيانا على الرعاية وم

شعورك أن المعلومات المقدمة لك حول الرعاية التلطيفية تمثل تحديا كبيرا لك ولعائلتك. من المهم أن يتم توضيح هذه 
 المخاوف منذ البداية.

 ]موسيقى خلفية[ 

 مين بالرعاية. أسد، خبرة قائ[ المقدمة: 00:01:59]

بصراحة أفراد عائلتي لم يتحدثوا عن العناية الملّطفة أو الموت بصورة عامة، حيث أنه من غير  [ أسد: 00:02:04]
المحبذ الكالم بهاي المواضيع، أو الكالم عن الموت بثقافتنا الشرقية، وأنا كنت متخوف أيضا من الحديث بهكذا أمور مع  

أن أسأل ممرضة واإلجابة عن تساؤالتي، وإن هذه الخطوة أفادتني كثيرا ألفهم ما كان  عائلتي، لكن وجدت أّن بإمكاني  
يجري من أحداث سريعة حولي، لكني لم أخبر أفراد عائلتي. أنا كنت أتكلم مع الممرضة عن هذه األمور، ألنهم لن 

اء المساج ألقدام والدي في ذلك يتفهموا األمر، والممرضة كانت متفهمة جدا، حتى أنها رتبت مواعيد مع متطوعين إلجر
الوقت، وهذا أعطاني نوع من الراحة واالطمئنان ألن والدي كان يعاني كثيراً من األلم. والمساج ساعده في التغلب على  

 هذا ولو جزء بسيط من هذا األلم وإشعاره بالراحة الجسدية والتخلص من األلم. 

 يفية.ميرا، ممرضة الرعاية التلط[ المقدمة: 00:03:26]

لنتحدث عن الخرافة القائلة بأن الرعاية التلطيفية تسرع الموت. أظهرت الدراسات أن األشخاص  [ ميرا: 00:03:31]
الحاصلين على الرعاية التلطيفية من الذين يعانون من مرض متقدم قد تحسنت لديهم نوعية الحياة بل ثبت أنهم يعيشون 

ون من نفس المرض المتقدم دون تلقي الرعاية التلطيفية. سبب اعتقاد الناس في الواقع مدة أطول من األشخاص الذين يعان
بهذه الخرافة، هو أنه في كثير من الحاالت ينتظر الناس حتى فوات األوان لقبول الرعاية التلطيفية. ومن قبيل الصدفة 

بب عالج الرعاية التلطيفية.  ألنهم انتظروا طويالً، يموت الشخص بعد فترة وجيزة وتعتقد األسرة أن كل شيء كان بس
تذكر, يتم استخدام األدوية للمساعدة في تقليل األلم والمعاناة أثناء رحلة المريض، وصوالً إلى مراحله األخيرة بصورة 

طبيعية. بغض النظر عن خلفيتك الثقافية أن ال تعاني من األلم وال تشكو من الضيق خالل هذه المراحل األخيرة أمٌر مهم  
 هو حق لكل مريض. للجميع و

 فادية، خبرة مقدمي الرعاية. [ المقدمة: 00:05:05]
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لم أسمع كثير عن الرعاية التلطيفية من قبل. المجتمع والناس يتكلمون عن أن الدواء يجعل المريض  [ فادية: 00:05:11]
. اآلن فهمت أن  يموت قبل أوانه. كنت خائفة جداً ال أعرف من أصدق. سألت الممرضة وشرحت لي كل شيء بالتفصيل

 الدواء الذي يعطونه ال يجعل الشخص يموت قبل أوانه.

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المقدمة: 00:05:39]

عادةً ما يتم إشراك المتخصصين في الرعاية التلطيفية عندما يكون لدى الشخص أعراض معقدة. الرعاية [ ميرا: 06:12]
وال ترتبط بإيقاف العالج أو التوقف عن تناول الطعام والشراب، إنها تمنح الشخص التلطيفية ال تعني تخليك عن الحياة، 

فرصة للتركيز على راحته دون ألم والحفاظ على ما هو أكثر أهمية بالنسبة له وما يجلب له أكبر قدر من السعادة. 
الشخص غير قادر على تناول يستطيع األشخاص مواصلة العالج طالما يساعدهم ولم يتم إيقاف الطعام، إال إذا كان 

الطعام. عندما تتدهور حالة األشخاص الذين يعانون من أمراض متقدمة، من الشائع أن يقل الشعور بالجوع وبالعطش، 
ألن الجسم يدرك إنه يقترب من النهاية. الناس الذين يتوقفون عن األكل يموتون من مرضهم وليس من الجوع. غالبًا ما  

ائبًا في مراحل نهاية العمر، لذا ال يوصى عادةً بالتغذية لمنع الجوع ما لم يرغب المريض يكون الشعور بالجوع غ
بالطعام. قد يكون من الصعب أحيانًا فهم ذلك بالنسبة للعائالت التي تعتقد أن القائم بالرعاية يجب أن يطبخ ويقدم وجبات  

عندما يكون الشخص في مرحلة االحتضار. يمكن أن غذائية حتى النهاية, لكن الغذاء له معنى مختلف بالنسبة للجسم 
يتسبب إطعام شخص ليس لديه شهية بمزيد من الضرر ويزيد أعراضه سوًءا. يحتاج الناس إلى القليل من الطعام خالل  

 فترات عدم النشاط مع تقدم مرضهم، حيث يحتاجون فقط إلى ما يكفي للحفاظ على أجسامهم. 

 مايا، خبرة مقدمي الرعاية. : 2[ المتحدث 00:08:00]

كان والدي يكره طعام المستشفى، وكان قلقي هو أنه يفقد الوزن. بصفتي ابنته كنت أتحمل مسؤولية [ مايا:  00:08:06]
إطعامه حساء دجاج على الطريقة المنزلية بالطريقة التي كانت جدتي تصنعها. أتاحت الممرضات لنا الدخول إلى  

مطبخ، لكي يمكننا تسخينه بالمايكرويف. بمجرد أن يحصل على بضع مالعق لم يعد يريد ذلك. كنت قلقة للغاية ألنه لم  ال
يكن يأكل، استمرت أختي وأعمامي وعماتي في القول إنها عالمة سيئة ويجب أن أجبره على تناول الطعام. أكدت لي  

بار الجسم على تناول الطعام إذا لم يكن يرغب بذلك. كان لديه  الممرضة أنه في بعض األحيان يكون من األفضل عدم إج
سوائل تذهب إلى جسمه من خالل الجهاز ولكن لم أستطع أن أرى ذلك كان كافياً. مع كل المسؤوليات التي كانت على  

لبيت لتغذيته. هذا عاتقي، ألنني اإلبنة الكبرى، لقد شعرت أنني أخدلته, ألنني لم أتمكن من أعطائه طعامنا التقليدي من ا
 تحدياً عاطفياً كبيراً بالنسبة لي. 

 هيلدا، خبرة مقدمي الرعاية. [ المقدمة: 00:09:24]

الحديث عن الموت هو موضوع جداً حساس بالنسبة لثقافتنا العربية ألن بعض الناس تتكلم عن هذا [ هيلدا: 00:09:28]
م أقوى من باقي الناس وباقي المجتمع. العناية الملطفة إذا الموضوع بصراحة أكثر, ألنه عندهم إيمان ومعتقدات تجعله

شافوهم هما محتاجيها لكثير من الناس، خاصة الناس اللي هم مثالً، يعني اللي كانوا بالمستشفى أو اللي هم بالبيت، فأني  
أيضاً مرضاهم. ويقدرون  دائماً أنصحهم أنه يستفادون من العناية الملطفة ألنه راح تساعدهم أكيد كثير بحياتهم، وتساعد 

 أيضاً الدعم اللي يتقدم لهم. 

 أسد، خبرة قائمين بالرعاية. [ المقدمة: 00:10:26]

كنت قادراً على مناقشة احتياجات والدتي مع أفراد عائلتي. في مجتمعي أعتقد أنه ليس من الشائع [ أسد: 00:10:30]
نتحدث عن ذلك مع أفراد عائلتنا األكبر سناً. في مجتمعي الرجل يأخذ الحديث عن هذه األمور بصراحة، ولكننا يمكن أن 

القرار في عائلته. عندما كانت أمي مريضة، لم أتصل بأخي في أمريكا، ألنني لم أرد أن أزعجه. أخي وصل إلى أستراليا 
 بيوم قبل وفاة والدتي.

 إلى بناء الشجاعة للحديث عن هذا الموضوع.في المجتمع العربي من المحرمات أن نتحدث عن الموت، ولكننا نحتاج 

لقد كنت تستمع إلى مشروع "في صوتي" وهو مشروع للرعاية التلطيفية. لقد وصلنا إلى نهاية   [ المقدمة:00:11:19]
الفصل الثالث. سنناقش في الفصل التالي كيفية عمل الرعاية التلطيفية ومن ينظم الرعاية التلطيفية والخيارات والخدمات 

 مختلفة المقدمة من خالل برنامج الرعاية التلطيفية. ال

 ]موسيقى[ 
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Chapter 4 
 ]خلفيه موسيقية[

 مقدمة: مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج تسجيل صوتي عربي. [00:00:02]

ن لغويًا ، وهي سلسلة من التدوينات الصوتية لمقدمي الرعاية المتنوعي The Palliative Care Projectأهالً ومرحبًا بكم في 
 وثقافيًا.

 ]خلفيه موسيقية[

[ مرحبًا بكم في الفصل الرابع. سنناقش في هذا الفصل كيفية عمل الرعاية التلطيفية ، ومن ينظم الرعاية التلطيفية 00:00:23]
 والخيارات والخدمات المختلفة المقدمة من خالل الرعاية التلطيفية لمقدمي الرعاية.

 ]خلفيه موسيقية[ 

بالنسبة إلنا احنا جربنا العناية الملطفة، ألنه عندما قرر الطبيب اللي كان يعالج حماتي الراحلة أنه  أسد:  [00:00:48]
يوقف العالج مع المرض من السرطان ألنه كانت تاخذ هي األدوية، وبأن األدوية ما كانت تعطي نتيجة ألنه بقت حالتها  

لطفة. بالبداية انصدمنا وما كنا نعرف شنو هي العناية الملطفة، وما  تسوء يوم بعد يوم، فقرر الطبيب أنه نجرب العناية الم
نعرف شنو نسّوي، وأيضا ما كنا متوقعين بأنه راح يتوقف العالج بأي نتيجة بأنه حتى سيطر عن المرض. فإجت لينا  

الطبيبة كانت كثير حبابة  طبيبة من العناية الملطفة إلى البيت وشرحت إلنا شنو هي العناية الملطفة وشنو اللي راح يصير. 
ألنه شافت الوضعية ألنه هي عندها خبرة بهاي األمور،    -- وكانت دائما تحب تساعدنا، وكان عندها حب المعاونة وتريد 

ألنه تعرف أنه احنا راح نفقد المريض من عائلتنا اللي هو حماتي، وشرحت لنا شلون راح نساعدها، وأكيد بعد ما شرحت  
، ساعدتها لحماتي بكثير من هاي األمور وخففت عنها العبء الكثير، حتى حماتي هللا يرحمها ما  أّن هاي كل ها األمور

 كان عندها أي مخاوف من الرعاية الملطفة، كل اللي أرادته أنه نكون هي قريبة بأيامها األخيرة. 

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المقدمة: 00:02:28]

 ]موسيقى خلفية[ 

عندما يلتقي أخصائي الرعاية التلطيفية ألول مرة بالشخص المريض والعائلة، فسوف يزودك ا: [ مير00:02:32]
بمعلومات عن المرض والعالج الموصوف لك، سيحتاج إلى وقت كاٍف إلخبارك بمزيد من التفاصيل حول المراحل 

معلومات حول كيفية مساعدة  المختلفة للرعاية التلطيفية وكيف سيؤثر المرض على المريض باإلضافة إلى تزويدك ب
األسرة خالل هذه المراحل. سوف يسألك عما إذا كان لديك أي رغبات خاصة بشأن طريقة الرعاية التلطيفية التي تود  

الحصول عليها. تختلف خدمات الرعاية التلطيفية من مكان إلى آخر ولكن عادةً ما يكون هناك فريق من المهنيين الطبيين 
حية المساعدة قد يكون مقرهم في المستشفى أو خارجه. يمكن أن تختلف خطط عالج الرعاية  وإعطاء الرعاية الص

التلطيفية أيًضا من مريض آلخر وذلك ألن خطط العالج تستند إلى ظروف األفراد واحتياجاتهم. هذا هو السبب وراء  
المرضى اآلخرين. ما قد يكون خطة أو طلبنا من الناس عدم مقارنة خطط عالج الرعاية التلطيفية الخاصة بهم بتلك لدى 

 النهج المناسب لشخٍص ما, قد ال يكون النهج الصحيح بالنسبة لشخٍص آخر. 

 أسد، خبرة قائمين بالرعاية[ المقدمة: 00:03:21]

تعرفون اللي يعانون من األمراض المستعصية خصوًصا السرطان ويوصلون إلى المراحل النهائية  [ أسد: 00:03:25]
الكيماوي, يوصلون إلى مرحلة إنه بعد حتى العالج الكيماوي ما يفيد فلهذا سألت الطبيب شنو أفضل شيء   في العالج

نقدمه للوالد؟ قال لي أحسن شيء تأخذه بالبيت إلى أنه هللا يأخذ أمانته. فاللي بصراحة يعني اللي يخفف علي الحمل 
 طفة اللي ما عافوني إلى آخر يوم. ويخفف علي المعاناة هو بصراحة مشكورين فريق الرعاية المل

 منيرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المقدمة: 00:04:21]

تتوفر مستويات وأنواع مختلفة من الخدمات حسب كل منطقة. تتراوح هذه الخدمات من الخدمات  ميرا:  00:04:256]
ور مواعيد أطبائك وصوالً إلى الدعم المنزلية مثل االستحمام أو التنظيف مروراً بخدمات النقل التي تساعدك على حض

العاطفي ومنح القائم على الرعاية إستراحة وتسمى هذه الخدمات بخدمات الراحة. من المهم االطالع على ما هو متوفر  
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لك في موقعك ألن كل منطقة مختلفة تماماً. يمكن أن يكون دور القائم بالرعاية متعباً للغاية ويتطلب جهداً بدنياً، فلذا إن 
 االهتمام بالقائم على الرعاية ال تقل أهمية عن رعاية الشخص المريض. 

 جورج خبرة مقدمي الرعاية. [ المقدمة: 00:05:07]

كان من األسهل بكثير استحمام أمي على كرسي خاص ألنها ال تستطيع أن تقف وقتاً طويالً. لذا [ جورج: 00:05:11]
 ان الكرسي المتحرك رائعاً ومريحاً ألمي عندما نذهب للسوق.الكرسي يعني أنها تستطيع الجلوس لالستحمام. ك

 ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية. [ المقدمة: 00:06:10]

يمكن أن تساعد خدمات الرعاية االتلطيفية أيضاً في المعدات التي تساعد في تقديم الرعاية في  [ ميرا: 00:06:15]
المستشفى وأدوات الحمام وما إلى ذلك، سيساعدك ذلك على االعتناء  المنزل، أشياء مثل الكراسي المتحركة وسرير 

بالمريض الذي يتلقى العالج بأمان. في بعض األحيان يؤدي مجرد وجود قطعة من المعدات مثل سكة في الحمام أو مقعد  
لك حول أكثر   مرحاض مع رافعة إلى إحداث فرق كبير، في هذه الحالة سيكون المعالج الوظيفي جاهزاً لتقديم النصح

 األشياء التي يمكن أن تساعدك.

 كريم خبرة مقدمي الرعاية. [ المقدمة: 00:06:44]

والدي كان دائماً متشنج وأقدامه كانت ترتعش بعد االستلقاء على الفراش لفترة طويلة. العناية  [ كريم: 00:06:48]
أنا شخصياً أكيد ألخذ فترة من الراحة ولو لمدة  الُملطفة أرسلت متطوع لي ليقدم لوالدي تدليك ألقدامه، وهذا ساعدني 

ساعة من الزمن، وكذلك ساعد والدي كثيراً في النوم أفضل. لم أكن أعلم أن هكذا خدمات تُقدم عن طريق الرعاية الُملطفة 
عن إال بعد اكتشاف ذلك عن تجربة فعلية، حيث كان باعتقادي أنها فقط في المستشفى تقدم هكذا خدمات، وهي عبارة 

إعطاء حقن وعالجات ُمسكنة للسيطرة على األلم. أريد من الجميع أن يكونون لديهم كامل المعرفة عن ما تقدمه لهم  
 العناية الُملطفة.

لقد كنت تستمع إلى مشروع "في صوتي"، وهو مشروع للرعاية التلطيفية. لقد وصلنا إلى نهاية  [ المقدمة: 00:08:47]
لي سوف نستكشف اتخاذ القرارات خالل مرحلة الرعاية التلطيفية، وسنكتشف أيضاً ما يُشار  الفصل الرابع. في الفصل التا

 إليه بالتخطيط الُمسبق.
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Chapter 5 
[00:00:01] 

 الحوار: مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج تسجيل صوتي عربي.

ات الصوتية لمقدمي الرعاية ، وهي سلسلة من التدوين The Palliative Care Projectأهالً ومرحبًا بكم في 
 المتنوعين لغويًا وثقافيًا. 

مرحبًا بكم في الفصل الخامس. في هذا الفصل سوف نستكشف عملية اتخاذ القرار خالل مرحلة الرعاية التلطيفية. سوف   
تشرح ما نعنيه  نستكشف أيًضا ما يشار إليه بالتخطيط للمستقبل. لنبدأ باالستماع إلى ممرضة من وحدة الرعاية التلطيفية 

 بالتخطيط المسبق.

  ميرا ممرضة رعاية ملطفة.

يحترم نهج الرعاية التلطيفية خيارات الشخص المصاب بمرض عضال وعائلتهم بشأن رعايته،  [ ميرا: 00:00:54]
ويعني ذلك أن اتخاذ القرارات يجب أن يتم بناًء على ما هو في مصلحة المريض، مع مراعاة رغباته بخصوص طريقة  

ايته. عادةً ما يكون المريض هو من يتخذ القرارات طالما يستطيع ذلك. ولكن مع تقدم حالته قد يحتاج إلى شخص آخر  رع
لمساعدته على اتخاذ هذه القرارات. في بعض العائالت العربية، قد يتولى مهمة اتخاذ القرار فرد معين في األسرة. من  

رعايته مبكراً وهو في حال جيدة من أجل معرفة رأيه حول طريقة اتخاذ  المهم مناقشة هذا األمر مع الشخص الذي تقوم ب 
القرارات. إذا كان يفضل قيام الطبيب بالتحدث مع فرد معين في األسرة فيجب عليه إخبار الطبيب بذلك الشخص الذي 

 يمكنه اتخاذ القرارات نيابةً عنه. 

 أسد، خبرة قائمين بالرعاية. [ المحاورة: 00:02:16]

والدي طلب منهم أن يتحدثوا معي بدل من أن يتحدثوا معه. كانوا يسألوني كثير من األسئلة عن [ أسد: 00:02:20]
 رغبات والدي وكانوا كثيراً لطفاء وطيبين. وكانوا يعطوني كثير نصائح حتى أكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح.

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية. [ المحاورة:00:02:43]

قد تتضمن بعض األسئلة التي يطرحها فريق الرعاية التلطيفية، ما هو المهم بالنسبة لك في هذه  [ ميرا:  00:02:48]
المرحلة من حياتك؟ هل تشعر بألم؟ من هو فرد العائلة الذي تفضل أن تحدث إليه عن حالتك عندما ال تكون قادراً على 

مراحل الحياة األخيرة: المنزل، المستشفى، دار العجزة؟ التحدث بسبب مرضك؟ أين تريد أن تحصل على الرعاية في 
سنحتاج أيضاً إلى معرفة رغبات الشخص عندما تسوء حالته، سوف يستعرضون أهداف الرعاية ويعلمونك بالخيارات  

 المتاحة.

 فادية خبرة مقدمي الرعاية. [ المحاورة: 00:03:36]

مقدار األلم اللي كان يعاني منه، هم ما كانوا يريدوه يحس  األطباء والممرضات سألوا زوجي عن[ فادية: 00:03:41]
 باأللم وأكدوا لنا أن الدواء راح يقلل األلم كثير. 

 كريم خبرة مقدمي الرعاية. [ المحاورة: 00:03:57]

خيرة إنه  وناقش فيا أنا موضوع أنه كان في أيامها األ  --سألنا الدكتور بعد ما اجتمع بيا وبالعائلة أنه[ كريم: 00:04:00]
شنو تحبون إنه مثال العناية الملطفة تقدم لكم بالبيت وال تحبون بالمستشفى. فاحنا أكيد فضلنا المستشفى ألنه المستشفى بيها  

المعدات وبيها الخدمات وبيها الدكاترة وبيها أيضاً الممرضات, فأكيد راح يعتنون بيها أكثر وأكيد هذا الشيء ساعدها 
 بأيامها األخيرة. 

 عبد هللا خبرة مقدمي الرعاية.[ المحاورة: 00:04:45]

كثير من المرضى عندهم عزة نفس ويفضلون أن ما يتعذبون أو يعذبون أسرهم معاهم ويتمنون   [ عبد هللا: 00:04:50]ن
 ينامون وما يصحون من نومتهم.
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 ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المحاورة: 00:05:03]

لرعاية التلطيفية بخبرة كبيرة في مساعدة العائالت على مناقشة وتحديد خياراتهم  تتمتع فرق ا[ ميرا: 00:05:08]
ورغباتهم. يمكننا إجراء هذه المناقشات على انفراد مع المريض أو يمكننا تضمين العائلة في هذه المناقشات. نهدف دائماً  

القرارات التي تساعده في مواصلة العالج  إلى تحديد ما يناسب المريض وتلبية رغباته ومتطلباته ومساعدته على اتخاذ 
الذي يخلصه من األلم وعدم الراحة أو اإلجهاد. يشعر الناس أحياناً بواجب اإلستمرار في محاولة إطالة عمر الشخص  
ألنهم يعتبرون رعايته مسؤولية على عاتقهم. نقوم كفريق بمساعدة العائلة على تحديد ماهو األفضل ألحباءهم وماهي  

لمرضى ورغباتهم واحتياجاتهم. تحدث إلى فريق الرعاية التلطيفية إذا كنت تشعر بأن هذا الموضوع يشكل خيارات ا
 تحديا بالنسبة لك.

 رغيد الميسر الناطق باللغة العربية.[ المحاورة: 00:06:26]

والدينا قدر المستطاع حتى  في مجتمعاتنا العربية نعتبر العناية بكبار السن فضيلة ونريد الحفاظ على [ رغيد: 00:06:32]
إذ دعا ذالك إلى تدخل قبي صعب، ما يجعلهم يعانون من األلم. نحن ال نفكر بشيء من غير الحفاظ عليهم. أود أن أقول 

 لهؤالء الناس : "دعوا والديكم يرحلون بسالم وبشكل طبيعي". 

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المحاورة: 00:07:00]

: قد يكون اتخاذ القرار معقدا في بعض األحيان إذا كانت العائلة الممتدة حاضرة فيه وال يتفقون جميعا  [ ميرا00:07:05]
على مسار عالج واحد. على سبيل المثال، إذا كان الشخص بحاجة إلى المورفين لتخفيف اآلالم، يعتقد كثير من الناس من  

ي وفاة المريض بشكل أسرع ويمكن أن يتسبب ذلك في نزاع داخل األسرة.  ثقافات مختلفة أن المورفين سوف يتسبب ف 
هناك ارشادات واضحة حول كيفية استخدام األدوية مثل المواد األفيونية بشكل صحيح. ليس هدفنا تخدير أي شخص أو 

 التعجيل بانتهاء حياته. 

 عبد هللا، خبرة مقدمي الرعاية. [ المحاورة: 00:07:57]

صراحة كان وجود شخص من العناية الملطفة معي كل شيء ضروري. ساعدني كثير وخفف  هللا: [ عبد 00:08:02]
معاناتي كثيرا. اآلن أحتاج أوقاتي الخاصة لممارسة حياتي, يعني كوقت النوم واألكل والعناية الشخصية. صراحة، الواحد  

خص آخر يقدم المساعدة فكرة كل شيء  يتعب إذا كان لوحده أو يجوز ما يتحمل من كثرة الضغط. هأنا أشوف وجود ش
 ضرورية.

 ميرا، ممرضة الرعاية التلطيفية.[ المحاورة: 00:08:41]

في بعض األحيان، قد اليكون المريض أو القائم برعايته هو صاحب القرار. في بعض الثقافات، قد  [ ميرا:  00:08:45]
بتنا كفريق في معرفة كيف يمكننا دعم األسرة والقائم  يكون أحد أفراد األسرة اآلخرين هو من يتخذ القرارات. تتمثل رغ

على الرعاية في اتخاذ هذه القرارات الصعبة، مع مراعاة مصلحة المريض. يًمكن أن تكون هذه الظروف ُمرهقة للغاية  
 بالنسبة للقائم على الرعاية ونريد أن نقدم له الدعم لمساندته أثناء هذه الرحلة.

 ج خبرة مقدمي الرعاية.جور[ المحاورة: 00:09:30]

التخطيط للمستقبل ولذلك أخبرني أحد األصدقاء إنني بحاجة للحصول على ما يسمونه توكيٌل [ جورج: 00:09:34]
رسمي وفعلت ذلك، ولكن بعد ذلك عندما مرضت أمي حقاً ولم تكن قادرة على اتخاذ قرارات بشأن صحتها بمفردها ألنها  

ه يمكنني التدخل واتخاذ القرارات لها بما أني ابنها، لكنهم قالوا لي أنني بحاجة إلى كانت تدخل في غيبوبة، اعتقدت أن
وصاية دائمة. لم أكن أعرف أنهما شيئان مختلفان. كان التوكيل الرسمي للقرار المالي، ولكن لقرارتها الصحية كان 

 الوصاية. أتمنى لو كنت أعرف ذلك مسبقاً. 

 الرعاية التلطيفية. ميرا ممرضة[ المحاورة: 00:10:19]

يمكن استطالع رغبات األشخاص من خالل عملية تُسمى التخطيط الُمسبق. يمكن لفريق الرعاية [ ميرا: 00:10:24]
التلطيفية إجراء مناقشات مع المريض حول أشياء مثل من يرغبون في اتخاذ قرارات بشأن رعايتهم الصحية إذا لم يعد  

كنك أن تطلب من فريق الرعاية التلطيفية الحصول على مزيد من المعلومات حول ذلك. بإمكانهم اتخاذ هذه القرارات. يم
قد يفكرون أيضاً في عمل وصية. بالنسبة لبعض الثقافات, ال تعتبر الوصايا مهمة، ولكن بموجب القانون األسترالي فإنها  
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لمساعدتك في إعدادها بلغتك   Internetتجعل األمر أسهل بكثير على األسرة بعد وفاة شخص ما. توجد موارد عبر الـ 
 Advanced Care Planning Australiaمن خالل منظمة تُسمى 

لقد كنت تستمع إلى مشروع "في صوتي"، وهو مشروع للرعاية التلطيفية. لقد وصلنا إلى نهاية الفصل الخامس. في  
 لديه أو يحتاج إلى الرعاية التلطيفية. الفصل التالي سننظر ونستمع إلى كيفية تلقي المساعدة إذا كنت تعتني بشخص

[00:11:57]  
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Chapter 6 
 ]موسيقى[ 

 المتحدث األول: مشروع الرعاية التلطيفية. برنامج تسجيل صوتي عربي.  [00:00:03]

، وهي سلسلة من التدوينات الصوتية لمقدمي الرعاية   The Palliative Care Projectأهالً ومرحبًا بكم في  
 ا وثقافيًا. المتنوعين لغويً 

الفصل السادس من هنا؟ لقد وصلنا إلى نهاية تسجيل الرعاية التلطيفية ، ونأمل أن يكون هذا البودكاست مفيًدا لك، ونأمل  
أن نتمكن من االستفادة من بعض النصائح واالقتراحات التي قدمها متحدثونا. ال تخف من بدء محادثة مع أحبائك، إذا 

إننا نوصيك بالتحدث إلى فريق الرعاية التلطيفية وعائلتك. نحن نعلم أن هذا وقت صعب  كنت بحاجة إلى أي مساعدة ف
بالنسبة لك ولكن ال يمكننا التقليل من أهمية إجراء محادثة مع فريق الرعاية التلطيفية الخاص بك، حتى يتمكنوا من تقديم  

ذوي الخبرة في توفير الرعاية لألسر من مختلف  الدعم المناسب لك. بغض النظر عن خلفيتك الثقافية والتقليدية هم من 
 الخلفيات الثقافية. ميرا ممرضة الرعاية التلطيفية.

ونشجعك على التواصل والتحدث مع فريق الرعاية  Podcastنشكرك على االستماع إلى هذا ال [ ميرا: 00:01:25]
فك ال سيما إذا كانت الثقافة والتقاليد تلعبان دوًرا التلطيفية. الفريق موجود للمساعدة في اإلجابة على أي من أسئلتك ومخاو

مهًما في الطريقة التي تتلقى بها العالج والرعاية الصحية. نحن متواجدون لمساعدتك أنت والمريض حتى يتعايش مع  
المرض وهو مرتاح وبدون ألم. كما ينصب التركيز بشكل أكبر على مساعدة األسرة على قضاء وقت ممتع مع الشخص 

 مصاب بمرض عضال أثناء اقترابه من أخر مراحل حياته. ال

 رغيد، الميسر الناطق باللغة العربية.: 1[ المتحدثة 00:02:24]

تعلمت كثير من تجربتي بإعداد المقابالت مع األشخاص اللي جربوا العناية الملطفة. علًما أنه أنا  [ رغيد: 00:02:30]
ابقًا. واآلن كباحث ألجل إجراء هذه المحادثات ال أستطيع أن أحصي كم  شخصياً جربت الخدمة مع أحد أفراد عائلتي س

تعلمت وكم تمنيت أنه أني كنت أعرف هاي المعلومات في السابق، وقت اللي كنت أني محتاجها شخصيًا. ألنه إيش قد ما  
جاليتنا العربية،   نعرف معلومات تكون خياراتنا أفضل، أنا سعيد ألنه أنتو راح تكونون جزء من برنامج راح يساعد 

وأدعوكم أن تستفيدوا من سماع هذا التسجيل اللي راح يجاوب على أسئلتكم ويبدد مخاوفكم، ألنه من تجربتي الشخصية لو 
كان عندي المعرفة الكافية وقتها لكنت سألت األطباء كثير أسئلة ما كانت تجي بخاطري، واآلن بعد هاي التجربة تشكلت  

 وضوع، وأتمنى أن أنتم تستفادون من هذا التسجيل.عندي خبرة أكثر بهذا الم

 ]موسيقى[ 

 إلياس، خبرة مقدمي الرعاية. : 1[ المتحدثة 00:03:42]

يعني أصعب شي شفته بهذا الموضوع أنه من بكون متابع وضعية مريض أنه تالقيت بعض  [ إلياس: 00:03:47]
تحكي بهاي األشياء قدام مثال أهل البيت أو واحد من الصعوبات مثال يعني تكون نوعا ما سرية وخصوصية، فما تقدر 

البيت، فلهذا أنه يكون أفضل شي أنه تحكي مع العناية الملطفة ألنه هم عندهم ناس وعندهم أطباء فهم يقدموا لك 
االستشارة الضرورية، وأعتقد أنه يكون الحكي أكثر مرونة، وماكو خجل أو بعض األشياء ممكن الواحد ما يفصح عنها،  

 يكون التواصل مع األطباء، مع العناية الملطفة أفضل بكثير. 

 أسد، خبرة قائمين بالرعاية. : 1[ المتحدثة 00:04:45]

لو رجع بّي الزمن أن أكون مع والدي بأيام مرضه األخيرة، كنت راح أبحث أكثر عن العناية  [ أسد: 00:04:50]
هومي عن هاي الخدمة، وعّما كنت أنا وعائلتي وأصدقائي نفكر  الملطفة باللغة العربية، ألنه تعلمت كثير أمور غيرت مف

 به سابقا. 

 ريما، تجربة مقدمي الرعاية.: 1[ المتحدثة 00:05:15]

هناك العديد من األشياء يمكننا القيام بها كثيرا، في اإلنترنت هناك معلومات كثيرة، ولكن ليست [ ريما: 00:05:21]
 بالوصول إلى مقدمي الرعاية والمهنيين للحصول على المعلومات الصحيحة والمفصلة.دائما صحيحة. أنصحكم دائما 
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 ]موسيقى[ 

شكرا على االستماع إلى برنامج الرعاية التلطيفية. محادثة حول الرعاية التلطيفية للمجتمعات  : 1[ المتحدثة 00:05:45]
الصحة وبرعاية من قبل مقدمي الرعاية  New South Walesالمتنوعة ثقافيا ولغويا. تم تمويل المشروع من قبل 

New South Wales. 

 ]موسيقى[ 

[ كما أننا نود أن نشكر كالفاري للرعاية الصّحية كوجرا، مجلس المجتمعات المتعددة الثقافات في الوارا 00:06:04]   
. شكراً جزيالً  New South Walesومجلس التعاونيّة للخدمات االجتماعية العرقيّة ومجلس الطوائف العرقيّة في 

أيضاً للمهنييّن الصحييّن المتحّدثين والضيوف الذين انضّموا إلينا في المحادثات اليوم. سوف تجد أسمائهم وملفاتهم 
الشخصيّة على الموقع، وأهم من ذلك العديد من مقدمي الرعاية الذين تحّدثوا معنا وتبادلوا خبراتهم حتى يتمكن مقّدمو 

هم المزيد عن الرعاية التلطيفيّة. وشكراً جزيال أيضاً للمهنييّن الصحييّن والضيوف المتحدثين الذين  الرعاية اآلخرين من ف 
انضموا إلينا. واألهم من ذلك العديد من مقدمي الرعاية الذين تحّدثوا معنا وتبادلوا خبراتهم حتى يتمّكن مقّدمو الرعاية  

 اآلخرين من فهم المزيد عن الرعاية التلطيفيّة.

. ونشكر  New South Walesوقد صمم هذا المورد بدعم من مجلس الطوائف العرقية في   [ 00:06:52  ]  
ECC New South Wales   وعّمالهم والباحثين ثنائي اللغة عن تعاونهم وشراكتهم في هذا المورد. لمزيد من

على الموقع   New South Walesالمعلومات يرجى االتصال بمقدمي الرعاية 
www.careinnewsouthwales.org.au   ما بين   1800422737أو االتصال ببوابة مقدمي الرعاية على الرقم

م بعد الظهر. لقد كنت تستمع إلى محادثة حول الرعاية  5:00ص حتى  8:00يومّي اإلثنين والجمعة من الساعة 
علومات حول هذا التسجيل أو غيرها من المواد  التلطيفيّة للمجتمعات المتنّوعة ثقافيّاً ولغويّاً في استراليا. لمزيد من الم

 .New South Walesيرجى االتصال بمقدمي الّرعاية  

 ]موسيقى[ 

 ]صمت[ 

[00:08:16] 


