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ترحب منظمـة الصـحة العـا$يـة بطلبات احلـصـول على اإلذن باستنسـاخ أو ترجـمة منشـوراتهـا جزئيـاً أو
Vـنظمـة الصـحـة العـا$يـةx كليـاً. وتوجـه الطلـبـات واالسـتـفـسـارات في هذا الصـدد إلى مكتب ا$طبـوعـات
إقليـم شــرق ا$تـــوسطV القـــاهرةV الذي يـســره أن يقـــدم أحــدث ا$عـلومــات عن أي تـغــيـــيــرات تطـرأ على

النصوصV وعن اخلطط اخلاصة بالطبعات اجلديدةV وعن الترجمات والطبعات ا$كررة ا$توافرة.
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جميع احلقوق محفوظة

قْـصَـدُ بهـا إن التـسـمـيـات ا$سـتـخـدمة فـي هذه ا$نشـورةV وطريقـة عـرض ا$ادة التي تشـتـمل عليـهـاV ال يُ
Vأو مـقاطعة Vبشأن الوضع القانوني ألي قطر Vمطلقا التـعبير عن أي رأي ألمانة منـظمة الصحة العا$يـة
أو مدينةV أو منطقـةV أو لسلطات أيٍّ منهاV أو بشأن حـدود أيٍّ منها أو تخومـها. و�ثل اخلطوط ا$نقطة

على اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد حولها بعد اتفاق كامل.
ثم إن ذكـر شـركـات بعـينهـاV أو منتـوجـات جـهـة صـانعـة مـعـينةV ال يـقـصد بـه أن منظمـة الصـحـة العـا$يـة
تخصهـا بالتزكية أو التوصيـةV تفضيًال لها على مـا لم يرد ذكره من الشركات أو ا$نتوجات ذات الطبـيعة

ا$ماثلة.
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إن كـتـيب مـقـدم الرعـاية مـصـمم $سـاعـدة ا$ـرضىV وأفـراد األسـرةV ومـقـدمي
الرعـاية اجملـتـمــعـيQ في تقـد¥ الرعـاية ا$نـزليـة للعلل الوخـيـمـة الـطويلة األمـد.
Vبعلل طويلة األمـد Qوالرعـاية ا$نزليـة هي األفـضل بالنسـبـة لكثـيـر من ا$صـاب
xن فيـهم أولئك الذين توشك حيـاتهم على االنتهـاء.  يجب أوال تقيـيم ومعـاجلة
Qالصـحي Qمن قـبل أحد العامل Vجمـيع ا$رضى الذين تتم رعايتهم في ا$نزل
V والذي ســيـسـاعــد مـزودي الرعــاية في تقـد¥ رعــاية منزليــة عـاليــة اجلـودة V

وضمان تناول األدوية بصورة صحيحة. 
هذا الكتيب يشرح كيفية: 

١. التعامل مع أعراض محددة.
٢. تقد¥ الرعاية في ا$نزل للمرضى احملتضرين وطريحي الفراش.

٣. اتخـــاذ القــرار فــيـــمــا يتـــعلق xتى تـطلب ا$ســـاعــدة من أحـــد ا$رافق
الصحية. 

يجب أن يعطى هذا الـكتيب للـمريض أو مـقـدم الرعـاية V ويتم شـرح محـتـوياته
من قبل ا$مرضة أو العامل اجملتمعي. 

يغطي القـسم األول من الكتـيب طرق منع وقـوع ا$شكالت V ويجب اتبـاعـه في
جـميع ا$رضى. ويشـرح القسم الـثاني كـيفـية مـعاجلـة األعراض احملـددة التي

قد حتدث.
طالع الرسم واقــرأ النص V أو اطلب من أحـد أن يقـرأه لـك. إذا وجـدت شـيـئـا
غـيــر واضح في هذا الكتــيبV اطلب ا$زيد من اإليضــاح من العـامل الـصـحي.

في حالة وجود مشكالت غير مشروحة في هذا الكتيبV اطلب ا$ساعدة. 
W�uÝu*« …d?OD)«  öJA*« s� Í_ W³4M�UÐ
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¿ يجب أن يـتم تنظـيف الفم واألسـنان بعــد الوجـــبــات. »كن $ـقــدم الرعـــاية أن يســاعـــد عند
الضرورة. 

¿ اســتــخــدم فــرشــاة أو عـصــا لـألسنان لفــرك األسنانV والـلســانV واللثــة بلطـف إلزالة بقــايا
الطعام.

عصا لتنظيف األسنان وفرشاة أسنان 

¿ حمّم يوميا بالصابون وا$اء.
¿ اضمن اخلصوصية أثناء االستحمام.

حمّم ا$ريض في السرير إذا كان (كانت) غير قادر
على االستحمام بنفسه 

Vكن للمريض (ا$ريضة) أن يغسل أعضاءه التناسلية كلما كان قادرا على ذلك. وعندما يتعذر ذاك« ¿
يجب على ا$ريض اختيار مقدم الرعاية الذي يساعده في ذلك. 

¿ اغسل مالبس ا$ريض وفراشه بصورة متكررة.
¿ جفف اجللد بلطف بفوطة رخوة بعد احلمام.

ال تستسلم أبداً
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¿ زيّت اجللد باستخدام كر¥V زيت للجسمV الالنولV Q أو زيت نباتي.
¿ استخدم مـالءات بالستيكية حتت مالءات السـرير للمحافظة على السرير جافا في حـالة فقد

التحكم في البول أو البراز.
 .Qبالفازل Qوالكاحل VQوا$رفق Vوالفخذين V دلّك الظهر ¿

¿ إذا كـان هناك تسرب للبـول أو البـرازV احمِ اجللد بتطبـيق الفازلQ حـول األعـضاء التناسليـة
والباحة ا$ستقيمية. 

¿ ادعم ا$ريض فـوق الوعـاء عنـد التـبـول أو التـبـرز V بحـيث تتـجنب تلطـيخ السـرير أو إصـابة
ا$ريض.

¿ افرد الفرش بصورة منتظمة حتت أشعة الشمس. 
¿ يجب احملـــافظة علـى األظافــر والشــعـــر قــصــيــرة V إذ »ـكن لألظافــر الـطويلة أن حتـــتــجــز

اجلراثيم وتضر اجللد.

مقدمة الرعاية تقلم أظافر مريضة 

ال تستسلم أبداً
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¿ إذا كان ذلك ²كناV ساعد ا$ريض طريح الفراش على اجللوس على كرسي من آن آلخر.
¿ ارفع ا$ريض لتغيير وضعيته في السرير _ ال تسحبهV إذ أن ذلك يؤدي لتمزق اجللد.

¿ شجع ا$ريض على حتريك جسمه (جسمها) في السرير كلما أمكن ذلك. 
¿ غيّر وضعيـة ا$ريض في السرير كثيرا- إن أمكن كل ساعة أو ساعتVQ باسـتخدام مخدات

أو وسائد لتثبيت الوضعية. 
¿ حافظ على نظافة وجفاف الفُرُش. 

¿ ابحث عن �زقات اجللد (تغير اللون) على الظهرV والكتفV Q والفخذين يوميا. 
¿ ضع مادة رخوة إضافية حتت ا$ريض V مثل فوطة قطنية رخوة. 

بدّل وضعية ا$ريض 
 Qفي الفراش كل ساعت

نقاط اجلسم األقرب احتماال
 ألن يصاب ا$ريض فيها 

بقرح الفراش

ال تستسلم أبداً
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بسبب فترات اخلمول الطويلة وعدم ²ارسة التمرينات الرياضيةV قد يعاني ا$ريض من تيبس

ا$فاصل والتعب العضلي.
¿ شجّع ا$ريض على النهوض من السرير إن أمكن.

¿ شجّع ا$ريض على التحرك في السرير.
¿ دلّك ا$ريض بالفازلQ أو الزيت بصفة منتظمة.

VQوالركـبت VQوسـاعد في حتـريك الكاحل Vيومـيا على األقل Qشجّع ²ـارسة التمـرينات مرت ¿
.(Qعلى اجلانب) والرقبة VQوالكتف VQوا$رفق VQوالرسغ Vوالفخذين

¿ أمسك الطرف فوق وحتت ا$رفق أثناء حتريكهV ادعم أكبر قدر ²كن من وزنه.
¿ اثنV وافـردV وحـرّك ا$فـاصل إلى أبعـد حـدودها الـطبـيـعـيـة. كن لطيـفـا وحـرّك ببطء دون أن

تسبب للمريض أ$ا.
¿ شِّد ا$فاصل بإمساكها كما هو مبQ أعالهV مع تطبيق ضغط قوي وثابت.

¿ مرµن الرسغQ: اثن الرسغQ بلطف وببطء دون أن حتدث أ$ا. إذا أردت الشدV طبق الضغط
رويدا رويدا. كرر التمرين مرات عديدة. 

¿ مرّن ا$رفقQ: ارفع الذراعQ بلطف ألعلى وأسفل. كرر التمرين مرات عديدة.
 

ال تستسلم أبداً
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¿ مـرّن الكتـفQ: ارفع الذراع بلطف لألعلـى V واجعل الـيد فـوق الرأس وخلفـهـا. حـرّك الذراع
من جانب آلخر . كرر التمرين مرات عديدة. 

¿ مرّن الركبتQ : ارفع الركبة بلطف لألعلى وللجانب. كرر التمرين مرات عديدة.
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¿ قدّم ا$شروبات كثيرا.
¿ شجع تناول الفواكهV واخلضروات أو العصيدة (الثريد).

¿ شجع ²ارسة التمارين إن أمكن. 

U1—ö*« s& W1U3u$«

Vk-o بـيد للحشـرات ( مثـال: شبكةx النوم حتت نامـوسية (شـبكة مضادة للبـعوض) مـعاجلّة ¿
سمار تنت) .

¿ غلق النوافذ  في ا$ساء مبكرا.

ال تستسلم أبداً
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ينتقل فيروس العوز ا$ناعي البشري/ اإليدز عن طريق اخملالطة اللصيقة: 
¿ اجلماع اجلنسي غير احملمي مع شخص مصاب بالعدوى.

¿ من أم مصابة بالعدوى إلى طفلها أثناء احلملV أو الوالدةV أو اإلرضاع من الثدي.

¿ التماس ا$باشر مع الدم أو سوائل اجلسم اخلاصة بشخص مصاب بالعدوى.

كيف ينتقل فيروس العوز ا$ناعي البشري
    WWWWOOOO****MMMM''''««««    WWWW....————UUUULLLL****««««    oooo%%%%dddd////    ssss0000    ‰‰‰‰UUUUIIII,,,,----ôôôô««««

»كن أن ينتـقل فيـروس العوز ا$ناعي البـشري عن طريق اجلـماع اجلنسي غـير احملـمي مع  ¿
شخص مصاب بالعدوى.

¿ على أية حالV فحتى لو كنت إيجابيا لفيروس العوز ا$ناعي البشريV فال ضير من ²ارسة
اجلنس إذا كنت أنـت وزوجـتك توافـقـان على ذلك. تذكـر أن تسـتــخـدم العـازل الذكـري دائمـا

حتى ولو كان الزوجان كالهما إيجابيQ لفيروس العوز ا$ناعي البشري.

استخدم العازل الذكري دائماً 
¿ ناقش أمور اجلنس واستخدام العازل الذكري بصراحة مع زوجتك. 

¿ ال يجب إكراه أي من الزوجQ على فعل شيء ال يريده. 

ال تستسلم أبداً
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إذا كنت أنت أو زوجــتك إيجـابـيـا لفــيـروس العـوز ا$ـناعي البـشــريV فـإن ابنكـمـا الوليــد قـد  ¿

يصاب بالعدوى.
¿ ناقش قرار اإلجناب من عدمه مع زوجتك.

مقدم التوعية

¿ إذا كان من الصعب التحدث مع زوجتك وحدكماV انظر في طلب ا$ساعدة من مقدم التوعية.

¿ ≈–» U$ù« ÂbŽ  —dB«∫  اسأل عامال صحيا مدربا عن تنظيم األسرة. 

إإإإ–» qFH�UÐ ö�U?Š XMT Ë√ »U$ù« wð—dB∫ هناك أدوية »كن تناولها لتـقليل اختطار  ¿
انتقال فيروس العوز ا$ناعي البشري لطفلك. ناقشي ذلك مع عامل صحي مدرب.

¿ عليك تناول هذه األدوية قبل الوالدة: أثناء احلملV استمـرا في استخدام العازل الذكري في
كل مرة �ارسان فيها اجلنس  للوقاية من انتقال فيروس العوز ا$ناعي البشري.

»كن لألم ا$ـصـابة بعــدوى فـيــروس العـوز ا$ناعي الـبـشـري أن تـنقل الفـيــروس لطفلهــا من  ¿
خالل اإلرضاع بالثدي. ناقش خيارات إطعام الرضيع مع عامل صحي مدرب.

ال تستسلم أبداً
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 r*'« qz«u9Ë Âb$« l& ”UL'$«
¿ ال تتـشارك أي شيء حـاد »كنه ثقب اجللد ويتـماس مع الـدم مثل فـرشاة أسنانV مـوسى أو

إبرة.

إحذر األشياء احلادة
¿ نظف فــيض الدم وغـيــره من سـوائل اجلــسم V ارتد دائمــا قـفــازات أو أكـيـاس بالســتـيكـيـة

(كافيرا) حلماية يديك. 
¿ جتنـب التـــمــاس ا$ـبــاشـــر مـع اجلــروح ا$ـفــتـــوحـــة
للمـريض. وإذا حدث التـمـاس بالفعـل V اغتـسل على

الفور بالصابون وا$اء.
¿ حـــافـظ على جــــروح ا$رضى و  مـــقــــدمي الرعــــاية
مغطاة xادة بالستيكيةV مثل الكافيرا أو القفازات.
¿ افـصل غـسـيل ا$ريض عن بـقـيـة الغـسـيل إذا تلوث
بالدمV أو البرازV أو سوائل اجلسم األخرى. استمر
Vاشطف الدم Vأمسك بطرف غيـر ملوث Vفي الغسـل
أو اإلســهـالV أو ســوائل اجلــسم األخــرى با$اءV ثم

اغسل في ماء محتو على الصابون.
¿ اغـــسـل يديـك با$اء والـصـــابون بـعـــد الـتـــمــــاس مع

سوائل اجلسم أو الغسيل.
¿ تخلص من األشـيـاء ا$سـتـخـدمـة في التنظيفV مـثل
القطن ا$ـاص أو ورق احلـمــام V في وعــاء له غطاء.
وبـعـــــد ذلـكV احـــــرق أو ادفـن هذه الـقـــــمــــــامـــــة فـي

مرحاض.

نظف السوائل ا$راقة

ال تستسلم أبداً

غَطّ اجلـــروح

افصل الغسيل ا$لوث

اغسل يديك
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ارتد قفازات V أو كيسQ من البوليثيلQ (كافيرا)
عند تداول سوائل اجلسم أو تضميد اجلروح 

Èd:_« ÈË«bF$« ÀËb0 lM9 nO,
¿ استخدم ماء شرب مأمـون _ اشرب ا$اء ا$غلي أو الشاي كلما أمكن. احفظ ا$اء في وعاء

»نع التلوث ( استخدم حنفيةV ال تغمس يدك أو كوب مستعمل في ا$اء).
¿ تناول طعاما مطهيا جيدا. 

¿ اغسل الفواكه واخلضراوت جيدا جدا.
¿ جتنب األشخاص ا$صابQ بالبردV أو الهربس النطاقيV أو احلماق.

¿ اغــسل يديـك جــيـدا بـعــد اســتــخــدام دورة ا$يــاهV وقــبل إعــداد الطعــام V وبعــد الـعطس أو
السعالV وبعد $س األعضاء التناسليةV وبعد $س القمامة أو العمل في احلقول. 

¿ إذا أمكنV طبق مطهرا موضعيا على اجلروح بعد غسلها. 

ال تستسلم أبداً
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÷«d7ú$ w-öF$« dO6b'$«
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 Ê“u$« bI. dO6b+Ë ÂUF2ù«
¿ شجّع ا$ريض على األكلV لكن ال تستخدم القوة إذ أن ا$ريض قد ال يكون قادرا على تقبل

الطعام وقد يتقيأ .
¿ اعرض وجبات متواترة V صغيرةV من الطعام الذي يفضله ا$ريض. 

األطعمة ا$توافرة الشائعة 

¿ دع ا$ريض يختار األطعمة التي يرغب في تناولها من بQ ما هو متوافر.

Ê«b?I? ÀËb?Š X?EŠô «–≈ »—b?� w×?V q�U?Ž s� …b??ŽU?4*« VKÞ«

¨—«d?L²?ÝUÐ ÂUFÞ Í√ ‰ËUMð i?d¹ i¹d*« ÊUT «–≈ Ë√ Ê“uK� l¹d?Ý

ÆlK³�« vKŽ —œUB dOž ÊUT «–≈ Ë√

ال تستسلم أبداً



٢٢

©ÊUO;G$«® ¡wI$« w. W5<d6 dFA1 Ë√ i1d*« QOI'1 U&bM7
    :::: ققققييييءءءء لللل اااا ففففيييي     ةةةة     ررررغغغغبببب لللل اااا بببب $$$$ررررييييضضضض     اااا ششششععععرررر     إإإإذذذذاااا    

¿ ابحث عن األطعـمـة ا$تـوافـرة مـحليـا والتي يحـبهـا ا$ريض ( قـد تتـغـيـر األذواق مع ا$رض)
والتي تسبب قدرا أقل من الغثيان.

¿ اعرض أطعمة قليلة احلجم ومتواترة مثل البطاطس احملمرة.

أعط ا$ريض القليل من الطعام ليتناوله 

¿ اعـرض ا$شروبات التـي يحبـها ا$ـريض V مثل ا$اءV أو العـصـيرV أو الشـاي. اجـعله يتناول
ا$شروبات ببطء وبصورة أكثر تواترا. 

¿ هناك بعض ا$عاجلات احمللية الفعالة وا$أمونة مثل لعق الرماد من اخلشب.
¿ إذا أمكنV جتنب الروائح القوية والطهي بقرب ا$ريض.

s� d¦?T_ dL²4¹ Íc�« ¡wIK?� »—b� w×V q�UŽ s� …b?ŽU4*« VKÞ«

 ÆwMD³�« r�_« Ë√ ¨WKOKB WOLJÐ ‰u³²�« Ë√ ¨ÊU4K�« ·UHł Ë√ ¨bŠ«Ë Âu¹

ال تستسلم أبداً
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 lK5$« Èb$ r$_« Ë√ W*R*« rH$« Õd3 
إذا كــان ا$ـريض مــصـــابا بقـــرح في الفم V اطـلب ا$ســـاعــدة من أحـــد العــامـلQ في الرعـــاية

الصحية. وباإلضافة إلى ذلكV »كنك محاولة ما يلي: 
¿ جتنب األطعمة ا$فرطة احلرارة أو البرودة أو الكثيرة التوابل. 

¿ أزل قطع الـطعــام ا$ـلتــصـــقــة بالـفم بقطـعــة من القـطن ا$اصV أو الشـــاش V أو قطعـــة من
القماش الرخو ا$نقوعة في ماء ملحي.

¿ اشطف الـفم xاء ملحي مــخــفف (قــبــصــة إصــبع من ا$لـح في كــوب مـاء) بـعـد األكـل وعند
النومV أو بنصف ملعـقة شاي من مسـحوق اخلبـيز ( بيكربونات الصـوديوم) في كوز من ا$اء

حلQ ٥٠٠ مل) إذا كانت هناك لطخ بيضا في الفم (السالق/ ا$بيضات).
¿ استخدم فرشاة أو عود أسنان رخوة إلزالة البقايا.

¿ كلما أمكنV امزج حبتQ من األسبرين في ا$اء واشطف الفم حتى أربع مرات يوميا.

امزج حبتQ من األسبرين في كوب من ا$اء 
واشطف الفم باحمللول الناجت 

¿ أعط أطعـمة رخوةV مـثل احلليب الباردV العـصيـدةV البطاطسV أو العسل V بناء علـى ما يرى
ا$ريض أنه مناسب.

¿ إذا أمكنV جتنب الروائح القوية والطهي بقرب ا$ريض. 

ال تستسلم أبداً
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WÐU?−?²Ý« „UM?¼ sJð r� «–≈ »—b?� w×� q�U?Ž s� …b?ŽU?�*« VKÞ«

Ë√ ¨W?×z«d�« t¹d?+ r, Ë√ ¨ W1b?²?�� Õd?/  b?łË Ë√ ¨w�eM*« Ãö?FK�

ÆlK³�« w, WÐuF� Ë√ ¡UCOÐ aD�

 rH!« ·UH"

¿ أعط رشفات متواترة من الشراب.

¿ رطBب الفم با?اء بصورة منتظمة.
¿ دع ا?ريض Uص الفواكه مثل األناناس I أو البرتقالI أو ثمرة اآلالم.

 ÆU1b²�� rH�« ·UHł ÊU+ «–≈ »—b� w×� q�UŽ s� …bŽU�*« VKÞ«

ال تستسلم أبداً
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 ©„U#$ù«® “d%&!« W'uF(
¿ أجر فحص االنحشار ا?ستقيمي (ارتد قفازات دائما).

حتقق من وجود 
انحشار مستقيمي   

¿ شجّع على احلركة وlارسة التمرينات إن أمكن.
¿ استـخدم عالجـا عشبـيا محليـا: على سبيل ا?ثـالI اسحق بعض بذور الببـو اجملففـة وامزج

نصف ملعقة شاي منها في ا?اء I وأعطها للمريض ليشربها.

احصل على بعض بذور الببو 
جففها واسحقها 

امزجها با?اء I وأعطها ليشربها ا?ريض
¿ تناول ملء ملعقة طعام من الزيت النباتي قبل اإلفطار.

¿ إذا كـان البـراز صـلبـا ولن يخـرجI اجلـس في حـوض مليء با?اءI أو ضع الـفـازل� أو ا?اء
احملـتــوي على الصــابون بلطـف في ا?سـتــقـيم. Uـكن ?قـدم الـرعـاية أن يســاعـد I تـذكـر أن

ترتدي القفازات دائما.

U�bMŽ “d³²�« WÐuF� Ë√ r�ú� »—b� w×� q�UŽ s� …bŽU�*« VKÞ«

ÆUFH½ WO�eM*«  U'UF*« Íb& ô

ال تستسلم أبداً
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‰UN)ù« 
?ساعدة شخص يعاني من هذه ا?شكلةI افعل ما يلي: 

¿ أعط ا?ريض مشروبات كثيرة بكميات قليلة: 
- ماء

- حساء األرز 
- أنواع احلساء األخرى 

- العصائد 
¿ شجع ا?ريض على تناول ا?شروبات أعاله بقدر ما يستطيع .

أعط ا?ريض مشروبات كثيرة 

¿ جتنب ا?شروبات السكرية ا?ركزة والكحول.
¿ اصنع محلول تعويض السوائل عن طريق الفم وأعطه كشراب بصورة متواترة. 

ال تستسلم أبداً

كوب واحد

١ لتر
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¿ شجع ا?ريض على االستمرار في تناول الطعام.
العناية بالباحة  ا?ستقيمية: 

¿ بعد أن يتبرز ا?ريضI نظBف الباحة  ا?ستقيمية بورق احلمام أو منديل ورقي ناعم.
¿ اغسل الباحة ا?ستقيمية عند الضرورةI با?اء والصابون.

¿ إذا شعر ا?ريض باأللم أثناء التبرزI طبق الفازل� حول الباحة ا?ستقيمية.

 ∫wK¹ U2 Í√ ÀËbŠ W�UŠ w, »—b� w×� q�UŽ s� …bŽU�*« VKÞ«

 vLŠ l� ¡w/ ≠

 “«d³�« w, Âœ ≠

 ÂU¹√ µ s� d¦+_ ‰UNÝù« dL²Ý« «–≈ ≠

 UM¼Ë d¦+√ i¹d*« `³�√ «–≈ ≠

 WOLOI²�*« WŠU³�« ‰uŠ ‚eL²� bKł błË «–≈ ≠

ال تستسلم أبداً
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 Ÿ«bB!« Ë√ r!_« vK+ …dDO#!«
األلم شائع وUكن تفريجه: 

I لأللم اخلـفـيـف في البـالغ�- اسـتـخـدم الـبـاراسـيـتـامـول (بانادول) حـبــت� كل ٤ سـاعـات ¿
واألسبرين أو اإليبوبروف� بالليل.

Iلأللم الذي يعاود الظهور بصورة مـنتظمة بعد تناول اجلرعات ا?نتظمة من الباراسـيتامول ¿
أضف األسـبـرين أو اإليبـوبروف� فـيـمـا ب� جـرعـات البـاراسيـتـامـول I وأعط األسـبـرين أو

اإليبوبروف� بالليل.

W³?łË ‰ËUMð bFÐ Ë√  U³łu�« b?FÐ r�_«  UMJ�� lOL?ł ¡UDŽ≈ V−¹ ∫WEŠö�

ÆWHOHš

ال تستسلم أبداً

٢ باراسيتامول في
الصباح الباكر

٢ باراسيتامول في
منتصف الصباح

٢ باراسيتامول في
منتصف ما بعد

٢ باراسيتامول في
ا?ساء

٢ باراسيتامول
ليالً

٢ أسبرين في
الصباح الباكر

٢ أسبرين في
منتصف الصباح

٢ أسبرين في
منتصف ما بعد

٢ أسبرين٢ أسبرين في ا?ساء
ليالً
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¿ اإلضـافـة إلى إعطاء الدواءI فـإن التـحـدث إلى ا?رضى وتشـغـيل مـوسـيـقى هادئة Uكن أن
يساعدهم على االسترخاء.

Iإذا التـصـقت الضـمـادة باجلـرح Iجتنب األشـيـاء التي تزيد األلم سـوءا; على سـبـيل ا?ثـال ¿
انقعها في ماء نظيف قبل إزالتها.

¿ حرّك ا?ريض بعناية. 

Ê≈ ÆW?�U??šË d?¦?+_« r�ú?� »—b?� w×?� q�U??Ž s� …b?ŽU??�*« VKÞ«

 ÆWMJ2 r�_« vKŽ …dDO��«

ال تستسلم أبداً
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ÍuLH!« 5,—u*« 
إن ا?ورف� الفمـوي مسكن قـوي لأللم . إذا وصف لك ا?ورف� الفمـويI اتبع هذه التعليـمات.

يجب أن يؤخذ ا?ورف� الفموي: 
¿ من قبل الشخص ا?ريض.

¿ عن طريق الفم.
¿ بالسـاعــة ( بصـورة منتظمــة باالسـتـعـانة بـالشـمس/ القـمـرI أو الـراديو (اإلذاعـة) كل ٤

ساعات تقريبا).
 W,u(u*« W+d'« ‰ËUM- V./

 

ال تستسلم أبداً

بدون اإلبرةI اسحب اجلرعة ا?وصوفة
لك من ا?ورف� في محقنة 

صُب ا?ورف� في كوب صغير 

صُب اجلزء ا?تبقي من ا?ورف� إلى الزجاجة  ألق السائل من احملقنة إلى الفم 
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¿ تناول اجلـرعــات بصـورة منتظمــة I كل ٤ سـاعـات خـالل الـنهـار I مع جـرعـة مــزدوجـة عند
اخللود إلى النوم. 

¿ أعط جرعة إضافية إذا رجع األلم قبل حلول موعد اجلرعة التالية. 
¿ ال توقف تناول ا?ورف� فجأة.

 ∫UN! WDO#' ‰uK1Ë Àb% b2 w&!« WO%3U'« —U4ü«
¿¿¿¿    ااااللللغغغغثثثثيييياااانننن:::: غالبا يزول بعد أيام قليلة من بداية تناول ا?ورف� الفموي I وعادة ال يعود ثانية.
¿¿¿¿    ااااإلإلإلإلممممسسسسااااكككك:::: يحدث دائما. أعط دائمـا معاجلات واقية مـحلية مثل بذور الببو اجملـففة أو مل�

مثل السنامكي بالليل (انظر أعاله).
ال تعط ا?لينات مطلقـا إذا كان ا?ريض مـصابا باإلسهـال . سيـساعد ا?ورف� في التـقليل من

اإلسهال. 
¿ ققققدددد    ييييححححددددثثثث    ججججففففاااافففف    ااااللللففففمممم::::    أعط رشفات من ا?اء (انظر أعاله).

¿ ااااللللننننععععااااسسسس:::: قد يحدث في األيام القليلة األولى بعد بداية تناول ا?ورف� الفمويI لكن ال توقف
ا?ورف� إذ أن النعـاس غــالبـا مـا يزول. إذا اسـتـمـر النعـاس ألكـثـر من بـضـعـة أيامI تناول

نصف اجلرعة. 

 ∫ «–≈ w×B�« q�UF�« mKÐ√

 ÆWO,U{ù« WŽd'« XODŽ√ «–≈ Ë√ «¡uÝ r�_« œ«œ“« ¿
 ÆWŽd'« qOKI²�  —dD{« «–≈ Ë√ ”UFM�« lł— ¿

ال تستسلم أبداً
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 ©W/bK'« WJ(«® Ò„U(« bK'«
احلكة اجللدية شائعة للغاية. وقد تكون ناجتة عن العداوى أو استجابة اجلسم للمورف�.

Uكنك مساعدة ا?ريض على احلصول على بعض التفريج £حاولة أي lا يلي: 
¿ تبريد اجللد أو التهوية عليه. 

¿ جتنب احلرارة وا?اء احلار على اجللد.
¿ جتنب الهرش I والذي يسبب ا?زيد من احلكة والعدوى أحيانا.

ال تهرش

¿ قلّم أظافر األصابع وحافظ على نظافتها لتجنب العدوى.
¿ استخدم مالبس باردة منقوعة في ا?اء.

¿ طبق كـــرUا مــائيـــا I أو الفــازل� عـلى اجلــزء احلــاك مـن اجلــسم بعـــد أخــذ حــمــام وقـــبل
التجفيف.

¿ ضع ملء ملعقة واحدة من الزيت النباتي في ٥ لترات من ا?اء عند حتميم ا?ريض.
¿ دلّك اجللد احلاك باخليار أو أكياس الشـاي الرطبة (أو أوراق الشاي ا?وضوعة على قطعة

قماش نظيفة وا?نقوعة في ماء حار).

ال تستسلم أبداً



٣٣

 أوراق الشاي ا?نقوعة في ا?اء احلار جيدة للحكة 

Ë√ WJ(«  d??L??²??Ý« «–≈ »—b??� w×??� q�U??Ž s� …b??ŽU?�?*« VKÞ«

 Æ…b²L*« W¹bK'« ÈË«bF�« Ë√ W*R*«  UDHMK�
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‘«dH!« Õd2 W'UF$
Uكنك عمل ما يلي لتلطيف ألم قرح الفراش وتسريع عملية االلتئام : 

¿ للقرح الصغيرةI نظف بلطف £اء ملحي واتركه ليجف.
¿ للقرح غير العميقة I دع اجلرح معرضا للهواء. 

¿ لأللمI أعط مسكنات األلم مثل الباراسيتامول أو األسبرين بصورة منتظمة.
¿ للقرح العـميقة أو الكبـيرةI نظف بلطف يوميا £اء ملحي I امـأل باحة قرحة الفـراش بعسل

نقي أو بلب الببو الناضج I وغطّ بضمادة خفيفة نظيفة لتشجيع االلتئام.

قد يساعد تطبيق 
لب الببو الناضج 

¿ للقـرح الدامـيـة أو الكريهـة الرائحـةI ضع من حبـوب ا?تـرديازول (فـالجـيل) ا?سـحوقـة I مـا
يكفي لتغطية الباحة.

ا?عاجلة بالعسل 

Ë√ bK'« Êu� w, d?O?Gð Í_ »—b?� w×?� q�U?Ž s� …b?ŽU?�*« VKÞ«

 Æ«¡uÝ ‘«dH�« Õd/ W�UŠ œU¹œ“«
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fHM&!« W'uF(Ë ‰UF#!«
للسـعـال البسـيطI قـد تسـاعد ا?عـاجلـات ا?لطفـة احملليـة مثل العـسل والليـمـون. اصنع عـصيـر

ليمون- ليمونادة محالة بالعسل.
¿ استخدم ا?عاجلات احمللية I مثل البخار 

مع ا?نثول أو أوراق اليوكاليبتوس.

العسل والليمون 
باإلضافة إلى العالج ا?عطى 

من قبل العامل الصحي: 
¿ سـاعـد ا?ـريض على اجللوس بوضـعــيـة جتـعل التـنفس سـهـال; عـادة يـكون اجللوس هو

األفضل.
¿ قد يساعد ا?يل قليال لألمام مع إسناد الذراع� على منضدة. 

¿ استخدم حشايا إضافية أو تدعيما للظهر. 
¿ افتح النوافذ للسماح بدخول الهواء النقي.

¿ إذا كان اجلو حاراU Iكنك التهوية بجريدة أو قطعة قماش نظيفة. 
¿ أعط ا?ريض ا?اء بصورة منتظمة ( يساعد على ترقيق البلغم). 

s� w½U?F¹ i¹d*« ÊU?+ «–≈ »—b?� w×� q�U?Ž s� …b?ŽU?�*« VKÞ«
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 rGK%!« s$ Êu$Q*« hK5&!«Ë ¡«b/ù«
¿ تعامل مع البلغم بعناية لتجنب نشر العدوى.

¿ استخدم للبلغم علبة من الصفيح بها رماد أو رملI ثم غطها.

استخدم علبة من الصفيح للبصق وغطها 

¿ أفرغ احلاوية في مرحاض واغسل £طهر مثل JIK أو أومو I أو نظف با?اء ا?غلي. 
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‚«uH!« W'UF$
قد يصيب الفواق بالضيق ; عالج ا?شكلة £حاولة ما يلي: 

¿ اشرب ماء باردا بسرعة.
¿ تناول بسرعة ملعقتي شاي lلوءت� بالسكر. 

¿ افـرك بقطعـة قـمـاش نظيـفـة داخل أعـلى الفم _ حتـسس للخلف I حـيث يـصـبح أعلى الفم
رخوا.

¿ تنفس في كيس من الورقI توقف عندما تشعر بعدم االرتياح.
¿ أوقف تنفسك I توقف عندما تشعر بعدم االرتياح.

¿ شد ركبتيك إلى صدرك ومِل إلى األمام (اضغط الصدر)
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·ËU<«Ë oKI!« nOH5- w, …b+U#*«
¿ خذ وقتا في االستماع إلى ا?ريض.

¿ ناقش ا?شكلة بثقة.

خذ وقتا في االستماع إلى ا?ريض

¿ قد يساعد توفير موسيقى هادئة أو التدليك في استرخاء الشخص.
¿ صلوا معا إذا طلب منك ذلك. 

UM¹e??Š i¹d*« ÊU??+ «–≈ »—b??� w×??� q�U??Ž s� …b??ŽU?�?*« VKÞ«
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 ÂuM!« W'uF(

¿ استمع خملاوف ا?ريض I والتي قد تبقيه مستيقظا. 
¿ قلل الضوضاء كلما أمكن ذلك.

¿ ال تعط ا?ريض شايا أو قهوة قوية في وقت متأخر من ا?ساء. 
¿ أعط معاجلة لأللم إن وجد.
¿ أعط شرابا مريحا بالليل.
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قد يظهر ا6رضى ا6صابون بالتخليط العالمات

 التالية: 
¿ النسيان.

¿ فقد التركيز.
¿ صعوبة في التحدث أو التفكير.

¿ سلوك غير مقبول مثل اخلروج عريانا 
واستخدام ألفاظ نابية. 

سسسسللللووووكككك    غغغغييييرررر    ممممققققببببوووولللل    
¿ احتـفظ با6ريض في بيـئة مـألوفة له إلى أقـصى

حد dكن.
¿ اترك األشـياء في نفس أمـاكنهـا- بحيث يسـهل

الوصول إليها ورؤيتها.
¿ حـــافظ على qـط زمني مـــألوف ألداء األعــمـــال

اليومية.
¿ أبعد األشياء اخلطرة.

¿ حتــدث بجــمل بـســيطةx وجــه حــديثـك لشــخص
واحد في كل مرة.

¿ قلل مـصـادر الضـوضاء األخـرى ( مـثل التلفـاز
والراديو).

أبعد األشياء اخلطرة 
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¿ تأكد من وجود مقدم للرعاية مألوف وموثوق به للعناية با6ريض.
¿ حتكم في الدواء أكثر بالتدريج.

¿ زود ا6ريض بسبل الراحة. 
¿ جتنب اجملابهات (اجلدال).

¿ ال تقل أو تفعل أشياء تضايق ا6ريض فقد يكون ال يزال قادرا على الفهم. 
¿ استخدم وسائل لطيفة للتذكير با6كان والوقت. 

¨ «b¹b?ł UDOKð «c¼ ÊU� «–≈ »—b?� w×� q�U?Ž s� …bŽU?�*« VKÞ«
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ال تستسلم أبداً
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¿ السل مرض تسببه اجلراثيم. وينتشر بسهولة أكبر عندما يصيب رئتي ا6ريض (الصدر).
¿ قد يصاب مرضى السل بالعديد من األعراض اخملـتلفة x وأكثرها تواترا السعال 6دة تزيد

على ٢-٣ أسابيع .
¿ ينتشر السل إلى اآلخرين عندما يسعل أو يعطس ا6صاب بالسل.

¿ من ا6هم 6ريـض السل أن يتناول جـمــيع  األدوية بصـورة منـتظمـةx حـسب اجلــدول احملـدد
لكامل فترة العالج ا6وصوف. وإذا لم يحدث ذلكx يصبح ا6رض متعذر البرء.

 ∫o%d. s& q*#« —UA"/« lM,« ¿
- التأكد من أن ا6رضى يتناولون جميع األدوية وأنهم شفوا من السل.

- التأكد من أن يقوم ا6رضى بتغطية الفم واألنف أثناء السعال أو العطس. 
¿ كمقدم للرعاية تدعم معاجلة السلx ستقوم: 

- بالتواصل مع العامل الصحي ا6سؤول عن معاجلة السل.
- وفر الدعمx والنصح x والتشجيع التي يحتاجها ا6ريض إلكمال ا6عاجلة.

ويشمل ذلك: 
- ششششااااههههدددد ا6ريض وهو يتناول أدوية السل الصحيحة في كل مرة. 

- ضضضضعععع عالمة على بطاقة معاجلة السل في كل مرة يتناول فيها ا6ريض أدوية السل.
- ششششججججّّّّعععع ا6ريض على االستمرار في معاجلة السل.
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- تتتتأأأأككككدددد    من أن هناك دائما إمداد من األدوية ا6توفرة للمريض. 
- أأأأححححلللل    ا6ريض إلـى ا6رفق الصــحـي إذا حــدثت مــشـكالت. وإذا أمكنx خُــذ ا6ـريض إلى
ا6ركـــز الصــحي. وإذا لـم يكن ا6ريض قـــادراx رتّب ألخــذ عـــينة من الـبلغم إلى ا6ـركــز

الصحي. 
- تتتتأأأأككككدددد من ذهاب ا6ريض إلى ا6رفق الصحي عندما يحل موعد فحص ا6تابعة للبلغم. 

¿ قد يكون ألدوية السل تأثيـرات جانبية . ناقش التـأثيرات اجلانبية بحـيث �كن للمريض أن
يخبرك إذا ظهرت هذه العالمات: 

- إذا كـان الشخص يشـعـر بالغثـيان وليـست لديه رغـبة في األكلx طـمئنه وحـاول إعطائه
األدوية مع الطعام أو العصيدة. 

- إذا حتـول لـون البـول إلى البــرتقـالي/ األحــمـرx طمــئن ا6ريض بأن هذا تأثـيـر طبـيــعي
للدواء. وال حاجة لفعل أي شيء حياله. 

تذكر أن عليك أن تساعد في جتنب انتشار السل إلى أفراد األسرة واجملتمع اآلخرين.

w5 r(QÐ i¹d*« V?O�√ «–≈ »—b?� w×?� q�U?Ž s� …b?ŽU?�*« VKÞ«
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„UN/ù«
اإلنهاك هو التعب الشديد الذي يصيب مقدم الرعايةx و�كن أن يسبب: 

¿ الهيـوجيةx قـلة النومx التعبx نقص التـركيزx االخـدرار االنفعاليx فـقدان السـعادةx معـاقرة
الكحول أو تعاطي اخملدرات.

 ∫Ê√ pOK&
¿ تناقش هذه ا6شكلة مع اآلخرين: مقدمي الرعايةx أفراد األسرةx واألصدقاء.

¿ تقسم مهام الرعاية إلى أجزاء �كن تدبيرها ( األفعال الصغيرة للرعاية).
¿ جتد شخصا �كن أن يحل محلك بصورة منتظمة لفترة من الزمن.

xزيارة األصـدقـاء xمـثل ا6شـاركــة في ا6ناسـبـات االجـتـمـاعــيـة x تفـعل شـيــئـا خـارج ا6نزل ¿
اخلروج للتنزه.

¿ العناية بصحتك الشخصية واحلصول على قسط من الراحة. 
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¿ كن عـلى علم بـأن ا6ريض قـــد �ر بـعــدد مـن ردود األفــعـــال مـن الغـــضب x واخلـــوفx إلى

احلزن والتقبل.
¿ تعلّم أن تستمعx مظهرا تفهمك وإحساسك ¨ا �ر به ا6ريض.

¿ كن حسـاسا- فقد يفكـر ا6ريض بفقدانه الوشيـك ألفراد األسرة واألصدقـاء وقد يرغب في
التحدث عن ذلك. 

¿ استمع خملاوفه x شاوره وأعطه الدعم العاطفي عند احلاجة. 
¿ شجّع بقية أفراد األسرة ومقدمي الرعاية اجملتمعي© على فعل الشيء نفسه. 

¿ ناقش األمور ا6قلقة مثل الوصايةx ورعاية األطفالx ورسوم ا6دارسx وتكاليف الدفن.
¿ رتّب للدعم الـروحي إذا طلب منك ذلك (احـتـرم رغــبـة ومـعـتـقـدات الشـخـص حـتى ولو كـان

مرتدا).
¿ ال تأخذ متعلقات ا6ريض 6صلحتك الشخصية.

صلوا معا إن طلب منك ذلك 

اطلب مشورة مقدمي الرعاية ومحبي ا6ريض 
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احلِداد هو العملية الطبيعية لتقبل حالة وفاة شخص مهم : 
¿ قد تستغرق العملية شهورا أو سنوات.

¿ قـد تتضـمن أحـداثا دينيـة أو مجـرد البـقاء مـع األصدقـاء وأفـراد األسرة 6شـاركـة ا6شاعـر
ا6تعلقة بالفقد. 

¿ من ا6هم جدا أن تعبر عن حزنك. إن الشعور باحلزن جزء من مواصلة احلياة.

قد يسبب احلزن أعراضا بدنية أو استجابات انفعالية: 
¿ ألم أو انزعاج ا6عدة.

¿ فقد الشهية. 
¿ اضطرابات النوم.

¿ التعب وفقد احليوية.

¿ تفاقم العلل األخرى.
¿ القلق أو الذعر.

¿ االكتئاب أو التفكير باالنتحار.

Êe(« l, g%UF"#«
xوهناك العـديد من الطرق للتـعـايش مع األلم xمن الطبـيـعي أن نشعـر باحلـزن عند وفاة عـزيز

فقد ترغب في: 
¿ ااااللللببببححححثثثث    ععععنننن    أأأأششششخخخخااااصصصص    ممممههههمممم©©©©:::: اعثر على أقارب أو أصدقـاء �كنهم تفهم مشاعرك. انضم

إلى جماعات ا6ساندة مع آخرين لديهم نفس ظروف الوفاة. 
ّرررر    ععععنننن    ممممششششااااععععرررركككك:::: أخبر اآلخرين ¨ا تستشعره.  ¿ ععععببببّّّ
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¿ ااااللللررررععععااااييييةةةة    ببببصصصصــــححححتتتتكككك.... يجب أن حتـافظ على صحـتكx وكل جيـدا واحصل على قـسط وفيـر من
الراحةx x واحرص على عدم االعتماد على أية أدوية أو كحوليات للتعامل مع احلزن.

¿ تتتتققققببببلللل    أأأأنننن    ااااحلحلحلحلييييااااةةةة    خخخخللللققققتتتت    للللتتتتححححييييااااههههاااا
¿ الالالالتتتتققققمممم    ببببأأأأييييــــةةةة    تتتتغغغغــــييييــــررررااااتتتت    ججججــــــــووووههههررررييييةةةة. انتظر قـل البـدء بـإتخـاذ أية خـطوات للتــغـيــيـر مــثل تغــيـيــر
السكنx أو الزواج مرة أخرىx أو تغيير العـملx أو إجناب طفل آخرx وذلك حتى يتسنى لك

الوقت الكاف للتكيف مع من فقدت.
¿ ككككنننن    صصصصببببوووورررراااا.... وقد يتطلب هذا شهورا أو سنوات

¿ ااااططططللللبببب    اااا6666سسسســــااااععععــــددددةةةة    ععععنننندددد    ااااللللضضضضــــررررووووررررةةةة.... إن التـمـاس ا6سـاعـدة عن احلـزن هو نقطة قـوة وليـست
ضعفا.

q)I"**« v#≈ dE/«
xسوف تتعـايش مع احلزن بالدعم والصبر واجملـهود. فسوف يقل اإلحـساس باأللم مع الوقت

ولن تبقى سوى الذكريات الهامة التي شاركت من فقدت فيها.

ال تستسلم أبداً
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كُن رحيماx وكن مستعدا للتحدث عن مخاوف ا6ريض (انظر "توفير الدعم العاطفي " أعاله).

وفر التواصل البدنيx مثل اإلمساك باليدين. 
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¿ حتدث مع العامل الصحي عند إيقاف بعض ا6عاجلات.

¿ استمر في إعطاء مسكنات األلم. تأكد من السيطرة على األلم حتى إذا كان ا6ريض فاقدا
للوعي.

¿ عالج احلمى.
¿ عالج األعراض لتفريج ا6عاناة ; بدواء لإلسهال أو ا6ضادات احليوية. 
¿ استمر في إعطاء عالج السل لتجنب انتشار ا6رض إلى أفراد األسرة.

¿ رط±ب الشفت© والفم والعين©.
¿ احفظ ا6ريض نظيفا وجافا.

¿ اع² باجللد x وقلّب ا6ريض كل ساعت© أو بصورة أكثر تواترا.
¿ ال باس من تناول قدر قليل من الطعام قبيل الوفاة.
¿ استدع أحد القادة الديني© إذا طلب ا6ريض ذلك.

إذا كان ا6ريض ا6شرف على ا6وت طفال: 
¿ كن مستعدا للحديث واإلجابة عن األسئلة. 

¿ ساعد الطفل على الشعور بأنه محبوب وبأنه ليس وحيدا.
¿ تأكد من وجود أفراد األسرة باجلوار للعب مع الطفل كلما كان قادرا على ذلك.

ال تستسلم أبداً
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¿ يحتاج األطفـال للتحدث عن فقدان آبائهم. إذا لم تتحـدث إليهمx فقد يعانون أكثـر في فترة

الحقة. 
¿ حتدث بطريقة بسيطة ومباشرة بحيث يتمكنون من فهمك. 

أطفال لهم والد يشرف على الوفاة 

¿ ال تُبعد األطفال عن آبائهم احملتضرين إذ يحتاجون للبقاء بقرب بعضهم البعض. 
¿ ساعد األطفال على الشعور بأنهم سيظلون محال للحب والرعايةx حتى بعد وفاة آبائهم. 

ال تستسلم أبداً






