
هل أنا مؤهل لتلقي خدمات رعاية المحتضرين؟
أنت مؤهل للحصول على رعاية المحتضرين في الحاالت التالية:
يقول طبيبك إن لديك تشخيًصا يقصر حياتك على 6 أشهر أو   

أقل.
الهدف من الرعاية هو معالجة أعراضك وزيادة جودة حياتك.  

غالبًا ما ينتظر الناس وقتًا طويًل قبل الحديث عن رعاية 
المحتضرين. وسيتيح لك طرح الموضوع قبل أن تحتاج إليه 

التأكد من أن عائلتك وأطباءك يعرفون ويفهمون رغباتك.

ستستمر في تلقي الرعاية للحاالت الصحية األخرى.  

ستستمر في تلقي األدوية المناسبة للحفاظ على راحتك.  

ستكون قادًرا على الحفاظ على االتصال بفريق األورام المتابع   
لحالتك وطبيبك المعتاد.

سوف تتلقى دعًما عاطفيًا ونفسيًا وروحانيًا.  

ستتمتع عائلتك بإمكانية الوصول إلى دعم الرعاية والدعم   
الروحاني.

ينصب التركيز على علجك بداًل من 
علج السرطان.



من الذي سيعتني بي وأنا أتلقى رعاية المحتضرين؟
يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء هو مقدم 

الرعاية الرئيسي لك. باإلضافة إلى ذلك، يتوفر المتخصصون 
التالون أثناء تلقيك لرعاية المحتضرين:

ممرضات  

مساعدون  

أطباء رعاية محتضرين  

أخصائيو تغذية  

أخصائيون اجتماعيون  

مستشارون روحانيون  

كيف تتم تغطية رعاية المحتضرين؟
تتم تغطية معظم خدمات رعاية المحتضرين عن طريق 

Medicare وMedicaid والتأمين الخاص. ال يتم رفض أي 
مريض بناًء على قدرته على الدفع. قد تكون هناك حاجة إلى 

المشاركة في الدفع لبعض الخدمات. سيخبرك فريق رعاية 
المحتضرين إذا كانت هناك حاجة إلى أي مدفوعات إضافية.

ما الذي ينبغي أن أعرفه أيًضا؟
يمكنك اإللغاء في أي وقت وألي سبب وإعادة التسجيل عندما 

تكون جاهًزا.

اسأل طبيب األورام المتابع لحالتك عن معلومات حول خدمات 
رعاية المحتضرين في منطقتك.



ما الذي ينبغي لي معرفته عن 

رعاية 
المحتضرين؟



لماذا أختار رعاية المحتضرين؟

غالبًا ما ينتظر الناس وقتًا طويًل قبل الحديث عن رعاية 
المحتضرين. وسيتيح لك طرح الموضوع قبل أن تحتاج إليه 

التأكد من أن عائلتك وأطباءك يعرفون ويفهمون رغباتك.

ستستمر في تلقي الرعاية للحاالت الصحية األخرى.  

ستستمر في تلقي األدوية المناسبة للحفاظ على راحتك.  

ستكون قادًرا على الحفاظ على االتصال بفريق األورام المتابع   
لحالتك وطبيبك المعتاد.

سوف تتلقى دعًما عاطفيًا ونفسيًا وروحانيًا.  

ستتمتع عائلتك بإمكانية الوصول إلى دعم الرعاية والدعم   
الروحاني ودعم التعزية.



متى؟

ينبغي لك اختيار رعاية المحتضرين عندما:

تختار جودة الحياة مقابل كمية العلج.  

يبدو العلج وكأنه عبء.  

تقرر أنت وطبيبك أنه ال يوجد تحسن حقيقي من علج   
السرطان.

تفوق اآلثار الجانبية لعلج السرطان فوائده.  

تعرف كيف تريد أن تعيش في هذا الجزء من رحلة حياتك.  

تتحدث مع عائلتك وتجد أنهم يحترمون قرارك.  

تتمحور رعاية المحتضرين حول جودة 
الحياة ومعناها.



ما الخدمات التي تتم تغطيتها في رعاية المحتضرين؟
األدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية. سيتم توفير أي أدوية   

تحتاجها لراحتك من قِبل خدمات رعاية المحتضرين.
رعاية المرضى داخليًا لفترة قصيرة في مرافق معتمدة   

لألعراض التي ال يمكن السيطرة عليها في المنزل.
الرعاية المؤقتة بعيًدا عن المنزل، وتسمى أيًضا الرعاية   

قصيرة األمد. يجب تقديم الرعاية في منشأة معتمدة.

تمتلك العديد من خدمات رعاية المحتضرين متطوعين من أجل 
الرفقة. تقدم بعض خدمات رعاية المحتضرين أساليب العلج 

بالموسيقى و/أو التدليك و/أو الحيوانات األليفة. تحدث إلى مقدم 
خدمة رعاية المحتضرين الخاص بك حول الخدمات األكثر 

أهمية بالنسبة لك.

أين يتم تقديم رعاية المحتضرين؟
عادةً ما يتم توفير الرعاية في منزلك، أو في منزل أحد أفراد 

األسرة، أو في منزل أحد األصدقاء. عندما يتم االعتناء بك في 
المنزل، يمكن لمقدمي الرعاية الخاصين بك االتصال بدار رعاية 
المحتضرين على مدار 24 ساعة، طوال أيام في األسبوع، عبر 

الهاتف للحصول على الدعم.
يمكن أيًضا توفير خدمات رعاية المحتضرين في األماكن التالية:

منشآت الرعاية المتخصصة   
)Skilled Nursing Facility, SNF(

مرافق المعيشة بمساعدة   
)Assisted Living Facility, ALF(

دور الرعاية البديلة للبالغين   
)Adult Foster Care, AFC(

دار رعاية المحتضرين  

عندما تختار رعاية المحتضرين، ستستمر في تلقي رعاية بأعلى 
جودة.


