هم تعانً من مرض ٌشكم عائق نذي عنذ
ممارستك ألمور حٍاتك انطبٍعٍت؟
هم تحتاج إنى انحصول عهى مساعذة؟
ْم ححبٔل أَج أٔ شخض يب حمٕو بزعبٌخّ عهى انخكٍف يع يزع ٌعٍك يًبرست أيٕر انحٍبة انطبٍعٍت؟ ٔفً حبل حبجخك نهحظٕل
عهى يسبعذة حٕل انًشبكم انعبطفٍت ٔانجسذٌت انًؤنًت ٔانًخعهمت بٓذا انًزع أٔ آربر انعالس فًٍكُك انحظٕل عهى ٌذ انًسبعذة
يٍ خذيبث انزعبٌت انًخخظت ٔانًسبعذة عهى حخفٍف حذة ْذِ انًشبكم .فُحٍ َسخطٍع يسبعذحك فً حبل:
انًعبَبة يٍ أعزاع جسذٌت يزم األنى ٔانًزع أٔ انغزٍبٌ ٔطعٕببث انخُفس
انًعبَبة يٍ يشبكم عبطفٍت يزم اإلكخئبة أٔ انمهك
حمذٌى انعُبٌت انزٔحٍت عٍ طزٌك إعطبئك يسبحت نهخعبٍز عٍ آرائك انعبطفٍت ٔانذٌٍُت ٔغٍز انذٌٍُت
حمذٌى انًسبعذة فً انمضبٌب اإلجخًبعٍت يزم دعى األلبرة ٔانًشبكم انًخعهمت ببنعاللبث انشخظٍت ٔانمضبٌب انعًهٍت.
ًٌٔكُك يعزفت انًشٌذ عٍ طزٌك انخحذد يع طبٍبك انعبو أٔ انًًزضت أٔ فزٌك انًسخشفى.
انموقع اإلنكترونً نخذمت انعناٌت انمهطفت فً نٍذز www.leedspalliativecare.co.uk :Leeds Palliative Care
ًٌٔكُك انحظٕل عهى انًعهٕيبث ٔانُظبئح يٍ انًٕلع اإلنكخزًَٔ نخذيت انعُبٌت انًهطفت فً نٍذس The Leeds Palliative
Careحٍذ ححخٕي عهى يعهٕيبث حخعهك ببنزعبٌت انًخٕفزة فً انًسخشفٍبث ٔكٍفٍت يسبعذحك ٔانعُبٌت بك فً يُشنك أٔ فً
انًسخشفى ٔغٍزْب يٍ األيٕر ... .
انعناٌت فً منسنك وانعٍاداث انخارجٍت
حعًم انفزق انًخخظت فً دٔر انزعبٌت سبَج جًٍب ٌٔ ٔ St Gemma’sخفٍهذس  Wheatfieldsيع طبٍبك ٔانًًزضت نخمذٌى انذعى
اإلضبفً نكٌٔ .خى حٕفٍز أٌضب خذيبث انعٍبداث انخبرجٍت فً جًٍع أَحبء انًذٌُت.
انعناٌت فً انمستشفى
ٌعًم فزٌك يخخظض فً أطببء ٔيًزضً انًسخشفى فً حمذٌى انًشٕرة ٔانًسبعذة فًٍب ٌخعهك بًزضك ٔآربرِٔ .نهحظٕل عهى
انًشٌذ يٍ انخفبطٍم ٌزجى انخحذد يع يًزضك انخبص.
انعناٌت فً دور انرعاٌت
ًٌكٍ أٌ حمذو دٔر انزعبٌت سبَج جًٍب ٌٔٔ St Gemma’sخفٍهذس ٌ Wheatfieldsذ انًسبعذة ببنطزق انخبنٍت:


انعُبٌت بُشالء انًسخشفى



انعُبٌت انُٓبرٌت فً دٔر انزعبٌت



دعى انًجخًع انًحهً



خذيت انعٍبداث انخبرجٍت



دعى انعبئهت  /انمبئى ببنزعبٌت



دعى فً حبل ٔفبة احذ األشخبص

ٌٔخى حمذٌى كبفت انخذيبث يجبَبٔ ،فً حبل رغبخك انحظٕل عهى ْذِ انخذيبث فٍزجى انخحذد يع طبٍبك أٔ يًزضخك أٔ فزٌك
انًسخشفى

ٔحمٕو خذيت انظحت انٕطٍُت ٔ NHSيُظًبث انزعبٌت اإلجخًبعٍت ٔانظحٍت فً نٍذس بذعى ْذا انًٕلع اإلنكخزًَٔ حٍذ ٌعًالٌ يع
ضًٍ شزاكت بٓذف حٕفٍز أفضم رعبٌت ٔدعى فًٍب ٌخعهك ببنعُبٌت انًهطفت نكال يٍ انًزضى ٔعبئالحٓى ٔانمبئًٍٍ عهى رعبٌخٓى.

