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بالعناية التلطيفيةتعريف   

العناية التلطيفية هي عناية متكاملة فاعلة تقّدم ألشخاص من مختلف األعمار يعانون1 من 

أوضاع صحية صعبة بسبب مرض خطير2 ما، خاصة من كان منهم على مشارف نهاية 

ولعائالتهم ولمن يعتنون بهم.الحياة.  وهي عناية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى   

 

 والعناية التلطيفية:

التقدير المتكامل على و التشخيص المبكرعلى و تشتمل على الوقاية من المضاعفات الصحية-

 ةالنفسي األعراض المعيقة والمحنغيره من عالقة بالصحة، بما في ذلك األلم ولألمور ذات ال

دراسات  العناية التلطيفية على عمل ستندالممكن، ياجات االجتماعية.  وحيث والح ةوالروحي

وتجارب سابقة.براهين و  

وذلك عن طريق  حتى نهاية الحياة. لعيش بالمعنى الكاملتعين المريض، قدر اإلمكان، على ا-

 يبتغونها مناألهداف التي  على تحديدة المرضى وعائالتهم من أجل مساعد الفعّالالتواصل 

.العناية  

نة بها طوال فترة المرض، وفق حاجات المريض.يمكن االستعا-  

رة بالمرض.تلقي العالجات المؤثّ  تدعو الحاجة، بالتزامن مع حيث ،تقّدم-  

قد تؤثّر إيجابيًا في مسار المرض.-  

الموت مساًرا  هامع اعتبار ،ال تبتغي تسريع الموت أو تأخير حدوثه، مؤكدة قيمة الحياة-

 طبيعيًا.

الفقدان. المعتنين بالمريض خالل المرض وفي حالتساعد العائلة و-  

. المريض وعائلته الثقافية والمعتقدات التي يتبناها قيمالتحترم وتراعي -  

                                                           
المعاناة الصحية هي تلك التي تنجم عن مرض أو أذى ما.  وهذه المعاناة تكون خطيرة عندما تستدعي التدّخل المتخّصص وعندما تعيق وظائف أو  1

عاطفية. أنظر:أو \أو روحية و اجتماعيةفعاايات جسدّية أو  
http: \\pallipedia.org\serious-health-related-suffering-shs   
نعني بالمرض الخطير أي مرض شديد أو مزمن و\أي حالة تسبب خلالً ذا شأن مما قد يؤدي إلى خلل طويل األمد أو إلى إعاقة أو\و الى الموت.   2

 أنظر:

http://pallipedia.org\serious-illness\ 
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 على جميع مراحلها، من الرعاية األولية إلى الرعاية الثالثية، في مختلفيمكن تقديمها -

أو في  كن المريضالعناية الصحية )في مكان س التي يحصل المريض فيها علىماكن األ

.(الرعائية المؤسسات  

يمكن أن يقّدمها مهنيون مدّربون على مبادىء العناية التلطيفية. -  

يتمكنون بحيث  ،متعّدد االختصاصات بالعناية التلطيفية بالتعاون مع فريق تتطلّب أخصائي-

مناسبين في الحاالت المعقّدة. الخصائيين االستعانة باأل معًا من  

 

العناية التلطيفية: على الحكومة الراغبة في تأسيس نظام صحي يشتمل على  

لضابطة للخدمات ضمن القوانين ا العناية التلطيفية ملبنّي السياسات والمعايير التي تشت 1

.للصحة وضمن ميزانيات الدولة المخصصة للصحة الوطنية الصحية وضمن البرامج  

.وبرامجها شركات التأمين مخططات دمج العناية التلطيفية ضمنالتأّكد من  2  

األخرى، التأّكد من توافر األدوية والتقنيات األساسية لدرأ األلم ولمتطلّبات العناية التلطيفية  3

ألطفال.بما في ذلك التركيبات المناسبة ل  

 جزء ال يتجّزأ من مجمل الخدمات الصحية، بدأ بالبرامج تكون العناية التلطيفية التأّكد من أن 4

أن كل مريض يمر  من المستشفيات.  والتأّكد عملة بالصحة وصوالً إلى المعنيّ  االجتماعية

من العناية  تقديم مستوى أوليبتقييم لحالته وأن جميع الموظفين المعنيين بالصحة قادرون على 

خصائيين األالستشارة وعلى اإلحالة إلى ع وجود فريق متخصص قادر على تقديم االتلطيفية، م

مناسبين.ال  

األطفال  ، بما في ذلكهاافية للمعّرضين لالحتياج لعناية تلطيفية ووافر التأّكد من ت 5

ن بالسن.والمتقدمو  

والمستشفيات التعليمية إلدراج الدراسات عن  لتعاوني مع الجامعات واألكاديمياالتشارك ا 6

من المسار ا النوع من العناية جزء العناية التلطيفية ضمن برامجهم ولجعل التدّرب على هذ

.والمستدامة التعليمي في مراحله األولى والمتوسطة والتخصصيّة  
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