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سبة  وعصيًبا  حزيًنا وقًتا يكون قد ذلك أن نتفهم ونحن .حالًيا ضاراالحت مرحلة في صديقك أو قريبك أن التمريض وطاقم األطباء يعتقد  بالن
اظ  لهم الراحة من ممكٍن قدٍر أقصى توفير في تنحصر الرئيسية أولوياتنا فإن لذا لك؛ ى  والحف رامتهم  عل دادك  آ دعم  وإم ساندة  بال در  والم  ق

  .المستطاع
 

ك  بالعناية تتعلق قرارات أي الموظفون معك سيناقش د  صديقك  وأ بقريب تيعابك  من  للتأآ ذلك،  الخاصة  لألسباب  اس صفة  وسيحرصون  ب  ب
  .قريبك راحة على للحفاظ ضرورية تغييرات أي سيجرون آما صديقك أو قريبك حالة على االطمئنان على دورية

 
سارات  أي طرح  في التردد عدم يرجى د  مخاوف  أو استف راودك  ق ذلك  ويرجى  .ت ا  آ ا  إعالمن د  آنت  عّم شارآة  تري ر  بصورة  الم  في  أآب
  .المثال سبيل على بالفم والعناية التنظيف في المشارآة مثل صديقك، أو قريبك رعاية

 
 

  األخيرة اللحظات اقتراب عند
  
  .ما شخٍص احتضار عند تحدث قد التي التغّيرات بعض استيعاب على النشرة هذه تساعدك قد
 

ادة  في تكون أنها إال التغّيرات، تلك صعوبة من الرغم ىوعل .المرء احتضار عند الجسم داخل بعينها تغّيرات تحدث ا  جزًءا  الع  من  طبيعًي
شأن  مخاوف أو استفسارات أي لديك آانت وإذا .المختلفة الجسم أجهزة عمل يتدهور حيث للوفاة؛ الجسم استعداد ك  ب رات،  تل  فيرجى  التغّي
  .علينا طرحها في التردد عدم

 
ؤ  في  صعوبة هناك تكون قد اة  عد بمو التنّب ا؛  شخصٍ  وف وافي  حيث  م ة  ت ة  بصورة  األشخاص  بعض  المني ذار،  سابق  دون مفاجئ ا  إن  بينم

  :الوفاة موعد اقتراب مع التالية األعراض تظهر قد ذلك، ومع .أسابيع أو أيام عدة مدار على بطيئة بصورة اآلخر البعض حالة تتدهور
 
 األدوية وتناول البلع وصعوبة الشهية فقدان 
 الشديد عفوالض اإلجهاد 
 الضحل التنفس أو الصاخب آالتنفس التنفس، نمط في تغّير 
 البشرة ولون الجسم حرارة درجة تغّير 
 الهيجان أو/و االرتباك 
 
 

  األدوية وتناول البلع وصعوبة الشهية فقدان
  
ة  تكون  ثّم ومن .الشراب أو الطعام تناول في الشهية أو الرغبة صديقك أو قريبك يفقد قد م  رعاي ذه  في  الف ة  ه ة  ذات المرحل  قصوى؛  أهمي

  .ومريًحا رطًبا فمه على للمحافظة صديقك أو لقريبك المنتظمة الرعاية سنوفر لذلك،
 

ك  يستمر أن الممكن فمن آمن، بشكٍل والشراب الطعام تناول مواصلة صديقك أو قريبك بوسع آان وإذا رة  ألطول  ذل ة  فت  آانت  وإذا .ممكن
ة  اختصاصي  إلى التحدث فيرجى البلع، ىعل بقدرته تتعلق مخاوف أي لديك ل  الخاص،  الصحية  الرعاي راد  أحد  مث اقم  أف  أو التمريض  ط

  .األطباء
 

ة  األطباء سيحدد لذا الفم؛ طريق عن األدوية تناول على قادًرا يعود ال وربما ي  األدوي زال  ال الت ا  ضرورية،  ت ررون  وربم  عن  التوقف  يق
  .األخرى األدوية بعض إعطاء

 
  .األمر لزم إذا الراحة على تساعد التي األدوية بعض ونيصف قد آما
  

د؛  أسفل  توضع رفيعة إبرة خالل من األدوية تناول فبإمكانه االبتالع، في صعوبة من يعاني صديقك أو قريبك آان وإذا ي  إذ الجل ك  ُيغن  ذل
  .المتكرر الحقن عن

  



 
  الشديد والضعف اإلجهاد

  
ى  ميًال أآثر األرجح على صديقك أو قريبك يصبح الوقت، مرور مع وم  إل ا  الن ستيقظ  وحينم ل  يكون  ي درة  أق ى  ق ا  .معك  التحدث  عل  وربم
ى  ساعات  لعدة الوعّي فقدان عليه يبدو ام  وحت رة؛  آل  في  أي ر  م ا  غي د  أنن ه  نعتق ى  أن رغم  عل ذين  األشخاص  أن من  ال ا  يحتضرون  ال  ربم

ه  آان لو آما صديقك أو قريبك إلى تحدث لذلك، .السماع على قادرين يزالون ال لكنهم التحدث، على قادرين غير يكونون  سماعك،  بإمكان
  .يديه إمساك خالل من إراحته في ترغب ولعلك

 
 

  التنفس نمط على الطارئة التغّيرات
  

راب  ومع  .قليًال أسرع أو ضحًال أو أبطأ تنفسه يكون فقد صديقك؛ أو قريبك تنفس نمط في تغّيرات حدوث تالحظ ربما  من  األشخاص  اقت
  .األآسجين إلى حاجته تقل وربما الجسم نشاط يقل حياتهم، نهاية

 
رازات  من  مجموعة تكّون إلى الغالب في ذلك ويرجع .صاخًبا التنفس يكون األحيان، بعض وفي ة  اإلف ق  الصدر  في  الطبيعي  والتي  والحل
  .عالالس طريق عن منها التخلص على يقوى ال بحيث للغاية ضعيًفا صديقك أو قريبك يكون

  
  .األدوية بعض نمنحه ربما أو ذلك على التغّلب في وضعيته تغيير يساعد أن أحياًنا الممكن ومن

 
 

  البشرة ولون الجسم حرارة درجة تغّير
  
 هيدي  في ببرودة تشعر أن يمكن آما .البرودة أو االحمرار أحياًنا عليهم يبدو وقد صديقك، أو قريبك جسم حرارة درجة في تغّيًرا تالحظ قد

  .الملمس رطبة بشرته تكون قد أو وقدميه،
 

  .متبّدل لون ذات أو شاحبة تكون قد حيث بشرته؛ لون يتغّير وربما
 

  .طبيعية التغّيرات تلك جميع بأن العلم ينبغي
 
 

  الهيجان أو/و االرتباك
  
شعر  صديقك  أو قريبك  تجد  قد اك  ي ة  في  أو باالرتب ا  وهو  هيجان،  حال ًرا  يكون  أن يمكن  م ا  .امؤلمً  أم ة  المكوث  يكون  وأحياًن  أو بالغرف

  .باالرتياح إحساسه على باعًثا أمًرا بيديه اإلمساك
 

َرض،  لهذا سبب وجود من التأآد على الموظفون وسيعمل .الهيجان أو االرتباك لهذا أسباب عدة هناك يكون وربما ل  الَع م  مث  األرق أو األل
  .الحالة لعالج الالزمة اإلجراءات اذواتخ التبّول، أو الجسم وضع تغيير إلى الحاجة أو
 
 

  لك المقدم الدعم
  

ا  ذلك أن ندرك آما معها، التأقلم عليك يصعب بحيث لك بالنسبة مؤلًما البدنية التغّيرات تلك آل وقع يكون أن يمكن ا  يكون  ربم ا  وقًت  حزيًن
  .األطباء أو التمريض طاقم أفراد أحد ىإل التحدث فيرجى شيء، أي بشأن مخاوف أي راودتك إذا ولذا، .لك بالنسبة وعصيًبا

 
  .الحّساس التوقيت ذلك في صديقك أو قريبك زيارة من تمنعك خاطئ فعل بأي اإلتيان أو التحدث بشأن مخاوف ألي تسمح أّال ونرجو

  
  .آافًيا أمًرا شيء بأي التحدث عدم مع بجواره المكوث يكون ما غالًبا

  
  .بأس فال سبب، ألي رهبجوا المكوث تستطيع لن أنك وجدت وإذا

  



 
ى  التحدث  يكون ما وآثيًرا .طبيعّي أمٌر وهذا .باالرتياح شعور يراودك حتى أو الرعب، أو بالقلق تشعر ربما الوفاة، لحظة اقتراب معو  إل

  .مفيًدا أمًرا ومخاوف مشاعر من يخالجك ما أو بخاطرك يجول ما بشأن األشخاص أحد
 

 يريدون التي األمور ذآر المفيد من أنه يرون األشخاص فبعض مختلفة؛ أساليب بعدة يحدث أن ويمكن لغايةل صعًبا الوداع يكون ما ودائًما
اة  حدثت وإذا .اإلطالق على شيء أي لذآر داٍع أي اآلخر البعض يرى ال بينما صديقهم، أو قريبهم إلى ذآرها ك،  في  الوف  أمرٌ  وهو  غياب
  .ارتأيتها التي بالطريقة – ذآره أردت آخر شيء ألي ذآرك إلى باإلضافة – الفقيد ودعت قد أنك معرفة الجيد فمن محتمل،

 
ه  تذآر يرجى لكن الوقت، طوال آخر شخص أي أو أنت موجوًدا تظل أن المهم من بأنه تشعر ربما م  من  أن ذلك  المه رات  بعض  أخذ  آ  فت

  .النوم من قسط أخذ ومحاولة والشراب الطعام وتناول الراحة
 

المنزل  أو بالمستشفى ذلك آان سواء الوقت، ذلك وخالل أوى  أو ب ة  بم ة،  دور بأحد  أو المحتضرين  رعاي د  الرعاي  االتصال  في  ترغب  فق
سعد  آما الوضع على تأقلمك آيفية بمعرفة مهتًما يكون حيث والمساندة؛ الدعم ناشًدا الدينية طائفتك عن بممثل ة  إليك  باالستماع  سي  ومعرف

ة  للخدمة أيًضا يمكن المستشفى، وفي .والمساندة الدعم منحك عن فضًال صديقك، أو قريبك نع له ترويها التي القصص ساعدك  أن الديني  ت
  .المعتقد أو بالديانة تتعلق أخرى احتياجات أي جانب إلى أعاله ورد فيما

  
  

  األنسجة أو باألعضاء التبرع
  
ان  صديقك أو قريبك بأن تعلم آنت إذا رع  في  يرغب  آ ان  أو بأعضائه  التب سجالً  آ سجل  ُم رعين،  ب ا  فيرجى  المتب اقش  آيّ  إعالمن ذا  نن  ه

  .باألعضاء التبرع مسألة عن الموظفين أحد يسأل قد الحاالت، بعض وفي .األمر
 
 

  الدعم من المزيد
  
ت إذا ي ترغب آن ى الحصول ف د عل ن المزي ات م دعم المعلوم شأن وال ا ب دث م ب يح اة عق ك وف د صديقك، أو قريب شرت فق سة ن  مؤس
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ق  أعضاء  أحد  من  تطلب أن يرجى ".ما شخٍص وفاة عند واألصدقاء لألقارب ائم  الفري ى  الق ة  عل ى  الحصول  صديقك  أو قريبك  رعاي  عل
  .الكتيب هذا من نسخة
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  المالحظات صفحات
  

  .طرحها تود قد التي األسئلة أو المهمة الهاتف موأرقا األسماء لكتابة التالية المساحة استخدام يمكنك
  
 

  طرحها تود التي المهمة األسئلة
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