
الرعاية التلطيفية

تقدم الرعاية التلطيفية عالًجا يعزز الراحة ويحسن من جودة الحياة.
تُقدم في نفس وقت تلقي العالج  

ال ترتبط دائًما بالموت أو بدنو وقته  

تُركز على تقديم العالج والراحة  

ليست كل أنواع الرعاية التلطيفية هي رعاية محتضرين  

رعاية المحتضرين
أوجه االختالف

الرعاية التلطيفية
توفر رعاية المحتضرين الدعم والرعاية لألشخاص في المرحلة 

األخيرة من مرض يتعذر الشفاء منه حتى يتمكنوا من العيش بشكل 
كامل ومريح قدر اإلمكان.

تحدث بعد مرحلة العالج الفعال  

تظل تُقدَّم حتى الموت  

م الدعم والراحة تُقّدِ  

جميع أنواع رعاية المحتضرين هي رعاية تلطيفية  

للمرضى المتبقي من حياتهم ستة أشهر أو أقل إذا استمر المرض   
في مساره الطبيعي

عندما يكون العالج غير مرغوب فيه أو ليس خياًرا  

قد يتضمن
أطباء متخصصون في الرعاية   

التلطيفية
ممرضات  

مساعدون  

أخصائيو تغذية  

أخصائيون اجتماعيون  

صيادلة  

مستشارون روحانيون  

معالجون  

متطوعون  

يتم تلقي الرعاية التلطيفية غالبًا في مؤسسة، كالمستشفى على سبيل 
المثال. قد يتم تلقيها أيًضا في المنزل أو العيادة أو دار رعاية المسنين.

مدفوعة من قِبل الجهات التالية
Medicare - تغطية مقدمة بموجب برنامج Medicare، الجزء   

B، مع المدفوعات المشتركة والرسوم المطبقين.
Medicaid - تغطية مقدمة من خالل مخصصات برنامج   
Medicaid القياسية، مع المدفوعات المشتركة والرسوم 

المطبقين.
التأمين الخاص - تعتمد التغطية على التأمين.  

الفلسفة

األهلية

فريق الرعاية

الموقع

التأمين

تخفف من اآلالم واألعراض األخرى  
تقدم نظام دعم لمساعدة المرضى على تحسين جودة حياتهم  

تقدم نظام دعم لمساعدة األسرة ومقدمي الرعاية للتعايش مع   
الوضع طوال فترة مرض المريض

أوجه التشابه

مقابل

تستخدم نهج الفريق لتلبية احتياجات المرضى واألسر   
ومقدمي الرعاية

توفر الرعاية لالحتياجات النفسية والروحانية  

رعاية المحتضرين

المرضى في أي مرحلة من مراحل المرض المتقدمة والمهددة   
للحياة، دون قيود زمنية

طوال فترة المرض، بما في ذلك مرحلة العالج الفعال  

قد يتضمن
أطباء متخصصون في الرعاية   

التلطيفية
ممرضات  

مساعدون  

أخصائيو تغذية  

أخصائيون اجتماعيون  

معالجون متخصصون في   
ألم الفقد
صيادلة  

مستشارون روحانيون  

معالجون  

متطوعون  

إن رعاية المحتضرين هي خدمة تقدم للمريض أينما كان. يمكن أن 
يشمل ذلك منزاًل خاًصا أو منشأة رعاية متخصصة أو داًرا لرعاية 

المحتضرين.

مدفوعة من قِبل الجهات التالية
Medicare - يتم دفع تكاليف الخدمات الكاملة المتعلقة   

بالمرض العضال من خالل الجزء A من مخصصات 
.Medicare Hospice Benefit

Medicaid - يتم دفع التكاليف بالكامل من خالل مخصصات   
.Medicaid Hospice Benefit

التأمين الخاص - تغطي معظم شركات التأمين خدمات رعاية   
المحتضرين بالكامل أو بقدر قليل من المدفوعات المشتركة.


