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ما هي األمور التي عليك أخذها يف اإلعتبار عندما يعرب أحد أفراد أرستك أو 
صديقك الذين هم يف حالة إحتضار عن رغبته بالعودة من املستشفى إىل 

البيت ليك ميوت هناك

هذه املعلومات ملساعدتك ليك تقرر هل ميكنك أخذ أحد أفراد أرستك أو صديقك 

الذين هم يف حالة إحتضار إىل البيت )مبا يف ذلك مرفق دار عناية باملسنني( يف األيام 

او األسابيع األخرية من حياته ليك ميوت يف البيت. ميكن أن يساعدك طرح األسئلة 

عىل أن تقرر بالنسبة ألفضل مكان للرعاية. إذا كان عندك أية أسئلة الرجاء عدم 

الرتدد يف طرحها عىل أعضاء فريق الرعاية الصحية أو ممرضات املجتمع.

من هو عىل إستعداد ليك يقدم الرعاية؟ 
يحتاج الشخص يف األيام أو األسابيع األخرية من حياته عادة إىل مساعدة شخصني ليك 

يقدما إحتياجات الرعاية الخاصة به. تقدم معظم إحتياجات الرعاية بواسطة العائلة 

أو األصدقاء. سيخربك املوظفون عن إحتياجات رعاية أحد أفراد أرستك أو صديقك/ 

الذي هم يف حالةإحتضار وما هو عدد األشخاص الذين يحتاجهم عادة للمساعدة يف 

الرعاية الشخصية.  

من سيقدم الرعاية الشخصية والتمريضية ؟ 
يستطيع األخصايئ اإلجتامعي أن يخربك عن املساعدة اإلضافية التي ميكنك الحصول 

عليها يف البيت والتكاليف املرتتبة عىل ذلك  

املعدات: سيساعدك أخصايئ العالج املهني يف التعرف عىل املعدات التي ميكن أن 

تحتاجها والرسعة التي ميكن فيها تسليمها. كام سيخربك عن تكاليفها. وقد تشمل 

األجهزة رسير مستشفى.

األدوية: إسأل الطبيب واملمرضة حول ذلك. يتم عادة ترتيب إعطاء أألدوية التي 

تعطى بالحقن إلستعاملها إذا دعت الحاجة. ستعود إىل البيت مع إرشادات حول 

األدوية ليك يتسنى لك أن تعرف كيف ومتى تستعملها. سيجد الشخص يف األيام 

األخرية من حياته عادة صعوبة يف البلع وقد يتناول أدوية قليلة فقط للحفاظ عىل 

راحته أو إلستعاملها عند الحاجة إذا حدث أمل أو مشاكل أخرى.

الطبيب: ستدعو الحاجة لوجود طبيب لدعم الرعاية يف البيت. كام أنه من املهم أن 

تخطط مسبقاً وتتاكد عام إذا كان الطبيب مستعداً و متوافراً إلكامل شهادة الوفاة 

بعد حدوث الوفاة.

 

مزيداً من املعلومات إذا رغبت يف معرفة ما يحصل بعد 
حدوث الوفاة يف البيت.

كيف تعرف بأن شخصاً قد مات 
عندما تحصل الوفاة يتوقف الشخص عن التنفس ودون  وجود دقات  قلب أو نبض. 

وال يستجيب ألي تنبيه. وقد تكون عيناه مفتوحتني ولكن بؤبؤ عينيه يكون كبرياً 

وثابتتاً عىل بقعة واحدة. وقد يصبح فمه مفتوحاً قليالً. وقد يفقد السيطرة عىل املثانة 

واألمعاء وقد تخرج إفرازات من فمه.

ماذا عليك أن تفعل؟ 
مبا أن ذلك موت متوقع فلن يتوجب عليك اإلتصال بأي شخص عىل الفور إال إذا 

أردت ذلك. ال داعي لإلستعجال. إتصل بقريب أو صديق إذا أردته أن يكون معك. إذا 

تويف الشخص خالل الليل ميكنك اإلنتظار حتى الصباح ليك تخرب الطبيب أو املمرضة أو 

ميكنك أن تخربهم فوراً إذا أردت. تستطيع ممرضة املجتمع أن تقدم الرعاية اإلضافية 

وتنظيف الشخص بعد الوفاة. 

بعد أن ميوت الشخص يحتاج الطبيب ألن يقدم شهادة طبية حول سبب الوفاة. إذا مل 

يتوفر وجود طبيب تستطيع ممرضة مفوضة أو مسعف أن يكمل إستامرة "التحقق 

من الوفاة" التي تؤكد بأن ذلك الشخص قد تويف و ترتك املجال للطبيب يك يكمل 

الشهادة الطبية حول سبب الوفاة خالل ال 48 ساعة التالية.

يعود للطبيب أن يقرر ما إذا كان يعرف سبب الوفاة وأنه مستعد ألن يحرضشهادة 

الوفاة. عندما تكون جاهزاً إتصل مبتعهد الدفن الذي سيعطيك التوجيهات خالل 

ترتيبات الجنازة.

حاالت الطب الرشعي 
هناك حاالت وفاة يتوجب فيها إبالغ الطبيب الرشعي. ذلك غري شائع يف حالة الوفاة 

املتوقعة يف البيت. الرجاء التحدث مع طبيبك أو املمرضة إذا كان لديك أسئلة بهذا 

الخصوص.
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