بیماری کً زوذگی را محذود میىمایذ؟
آیا ویاز بً کمک داریذ؟
آیا شوا ّ یا کسی کَ شوا اص ّی هشاقثت هیٌوائیذ تا تیواسی کَ صًذگی سا هحذّد هیٌوایذ دست ّ پٌجَ ًشم هیکٌیذ؟ اگش تخاطش هشکالت ًاساحت کٌٌذٍ جسوی ّ
عاطفی کَ هشتْط تَ تیواسی هیگشدد ّ یا هشکالتی کَ دس ًتیجَ تأثیشات هعالجَ سخ هیذُذً ،یاص تَ کوک ّ حوایت داسیذ ،خذهات هشاقثت تسکیي دٌُذٍ ّیژٍ
تشای کوک تَ شوا حاضش ّ آهادٍ اًذ.
ها هیتْاًیذ دس کاسُای ریل تَ شوا کوک کٌین:



عْاسض جسوی هثل دسد ،تیواسی ،هشکالت تٌفسی



هشکالت عاطفی هثل افسشدگی ّ اضطشاب



هشاقثت سّحاًی اص طشیق اتشاص ّ اظِاس ًظشیات عاطفی ،هزُثی ،غیش هزُثی ّ اعتقادی



هسائل اجتواعی هثل حوایت اص خْیشاى ّ فاهیلً ،گشاًیِای هشتْط تَ قشاتت ّ هسائل عولی

تشای کسة اطالعات تیشتش هیتْاًیذ تا دکتش خاًْادگی  ،GPپشستاس هٌطقَ ای ّ یا تین تیواسستاى خْد صحثت کٌیذ.

وب سایت خذمات مراقبت تسکیه دٌىذي لیذزwww.leedspalliativecare.co.uk :
ّب سایت خذهات هشاقثت تسکیي دٌُذٍ لیذص دس ضوي هیتْاًذ شوا سا ساٌُوائی کٌذ ّ اطالعاتی دس اختیاس شوا قشاس دُذُ .وچٌیي ًحٍْ هشاقثتی کَ هیتْاًیذ اص
آسایشگاٍ دسیافت کٌیذ ،چگًَْ هیتْاًیذ دس هٌضل خْد ّ یا دس تیواسستاى تحت هشاقثت ّ حوایت قشاس تگیشیذ ّ غیشٍ سا تشایتاى تْضیح هیذُذ ...

دریافت مراقبت در مىسل خود و بخش بیماران سرپائی بیمارستان
تین ُای هتخصصیي اص آسایشگاٍ سٌت جیوا ّ ّSt Gemma’sیت فیلذص Wheatfieldsتا دکتش خاًْادگی ّ پشستاس هٌطقَ ای ُوکاسی هیکٌٌذ تا تَ ایي ّسیلَ
خذهات تیشتشی اسائَ کٌٌذ .خذهات تیواساى سش پائی دس سشاسش شِش اسائَ هیگشدد.

دریافت مراقبت در بیمارستان
تین هتخصصیي تا دکتشُا ّ پشستاساى شوا دس تیواسستاى ُوکاسی هیٌوایٌذ تا شوا سا ساٌُوائی کٌٌذ ّ تشای دسک
تیواسی تاى ّ اثشات آى شوا سا کوک کٌٌذ .تشای کسة اطالعات تیشتش لطفأ تا پشستاس ًاهثشدٍ صحثت کٌیذ.
مراقبت توسط آسایشگاي
آسایشگاٍ سٌت جیوا ّ ّیت فیلذص هیتْاًٌذ خذهات ریل سا اسائَ ًوایٌذ:



هشاقثت اص تیواساى تستشی شذٍ



هشاقثت دس آسایشگاٍ تشای تیواساى سّصاًَ



حوایت دس جاهعَ



خذهات تشای تیواساى سشپائی



حوایت اص خاًْادٍ  /هشاقثیي



حوایت دس حیي داغذاسی

کلیَ خذهات تطْس سایگاى اسائَ هیگشدد .اگش هایلیذ اص ایي خذهات استفادٍ ًوائیذ ،لطفأ تا دکتش خاًْادگی ،پشستاس هٌطقَ ای ّ یا تین تیواسستاى خْد صحثت
کٌیذ.

ایي ّب سایت هْسد حوایت اى اچ اط ،هؤسسات هشاقثت اجتواعی دس لیذص هیثاشذ .ایٌِا تا ُوکاسی تا یکذیگش ُذفشاى اسائَ تِتشیي هشاقثت ّ
حوایت تشای تیواساى ،خاًْادٍ ُای آًِا ّ هشاقثیٌشاى است کَ ًیاص تَ هشاقثت تسکیي تخش داسًذ.

