
 

 

موریتانیا الى تصل الملطفة العنایة  

 العنایة في دكتورا على الحاصل و صحرا لكیرداس الطبي المدیر فیرون دافید
  مدیر البیولوجي	:سال الحسینو و	.المتحدة بالمملكة النكستر جامعة في الملطفة

 	(ASSIDE) انواكشوط,	موریتانیا.

	

 Cairdeas sahara. ھي اول مصلحة للعنایة الملطفة في موریتانیا والتي یقدر

 الصحراء بین	,افریقیا غرب في الموجودة و	.نسمة مالیین بأربعة سكانھا عدد
.السنغال ودولة الغربیة  

Cairdeas international palliative care trust وھذه المصلحة
	شراكة بین

Consulting, Training and Support : والمنظمة الخیریة السویسریة	

  والمنظمة المحلیة ASSIDE.	و یتركز عملنا على أربعة محاور أساسیة:	  البحث،

.والرعایة التوعیة التكوین،  

 قدمنا   ففي سنة 2015	قمنا بتكوین ما ال یقل عن 45	ممرض في العنایة الملطفة 
   باستخدام كتاب أدوات التحالف الدولي للعنایة الملطفة  » toolkit ».خمسة

.بتونس التلطیفیة للعنایة الثالث الفرنكفوني الدولي المؤتمر في عروض  

 المرضى بزیارة نقوم	,جزئي بدوام یعمالن ممرضان عندنا الراھن الوقت في و
 أوقات خارج بھم اتصال على ونبقى األسبوع في أیام أربعة مدار على منازلھم في

.ھاتفیا بھم االتصال طریق عن الدوام  

 غالبیتھ مجتمع ثقافة مع التلطیفیة العنایة اقلمة اولةمح وھو اال كبیر تحد امام فنحن
 العنایة تمیل الشمالیة أمریكا في اقل حد والى اروبا ففي	.المسلمین من العظمى
 للدین جدید كوجھ الروحانیة، لمصطلح الحداثة بعد ما مفھوم اعتماد الى الملطفة
 تتبنى التي العالم ولد معظم في العمل عند یفید وال التمییز ھذا یعكس ال	.الرسمي
.الرسمیة الدیانة مفھوم  

 



 

 

 

وتعتبر APCA African POS) للفرنسیة، العربیة، الحسانیة والبوالریة 
 ترجمة(

 بین من واحد باستثناء تفاعلیة عملیة البحث ھذا كان قد و	.البحثیة مشاریعنا أحد
	> قیمة؟ اتكلحی بان شعرت ھل الماضیة الثالثة األیام مدى في	<	:العشرة األسئلة
:اإلسالم في الحیاة مفھوم بمعرفة المیدان، في الجدل من الكثیر السؤال ھذا اثار لقد  

	.بعضھم قال كما تقییمھا، بمقدورنا ولیس شاء متى یأخذھا وهللا هللا من ھبة فالحیاة
 یعارضھ الذي الشيء الموت، تتمنى ھل السؤال في یرى االخر والبعض
.الكثیرون  

>طبیب<	)الموت تمنى من یمنع والدین الحیات، في مستمرة بةرغ دائما ھناك(  

 الموریتاني، الوسط داخل السؤال ھذا تقبل مدى نختبر ان نود	2016 السنة ھذه في
	.لطرحھ األنسب والصیغة  

	50 تكوین و التلطیفیة، العنایة في العمل مجال توسعة الى السنة ھذه في سنسعى
 ادماج و الملطفة العنایة مجال في االئمة تكوین الملطفة، العنایة في  ممرض
.الطب كلیة في المقدمة المواضیع في الملطفة العنایة  
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العناوین  
· Dr David Fearon e-mail. d.fearon@lancaster.ac.uk 



 

 

· Cairdeas International. www.cairdeas.org.uk 
· Consulting Training and Support. www.cts-pro.org 

 

للمزید من المعلومات عن العنایة الملطفة في موریتانیا زوروا صفحتنا على الفیس 
بوك حیث تجدون المزید من التفاصیل بالفرنسیة,	العربیة,	الحسانیة و 

www.facebook.com/cairdeassahara videos 	:البوالریة 

 

الترجمة على علیون انجاي السید نشكر	:شكر  

 

:االرتباط فك  

 الدولیة المنظمة تتشرف	.الملطفة العنایة نطاق في الدولى المجتمع افادة بھدف
>موریتانیا الى تصل الملطفة العنابة<العربیة النسخة لكم تقدم ان الملطفة للعنایة  

 بالتحریر ال نقم لم اننا نعلمكم و	.صال الحسینو و فیرون دافید طرف من المنشورة
 او تطابق عدم أي عن مسؤولین فلسنا لذلك و	.النسخة ھذه محتوى بمراجعة ال و

.تحریف 	
2016 February Newsletter IAHPC  

http://hospicecare.com/about-iahpc/publications/newsletter/2016/02/featured-article/ 


