
Asking questions can help – Arabic

ميكن لطرح األسئلة أن يساعد 
ألصدقاء أو مقدمي الرعاية لألشخاص الذين 

يقرتبون من األيام األخرية من حياتهم. 
أخربك الكادر الطبي والتمرييض بأن قريبك/  صديقك يحترض. قد يربكك الخرب أو أنك تريد أن "تأخذ نفساً" وتفكر باألسئلة التي تحتاج لطرحها. الهدف من الئحة األسئله هذه هو 

مساعدتك يف الحصول عىل املعلومات التي تريدها حول مرض قريبك/ صديقك وخيارات عالجه.  

تم تقسيم األسئلة تحت عناوين. قد تجد بأنه ليست جميع األسئلة تحت كل عنوان لها صلة باملوضوع وأن هناك أيضاً بعض األسئلة التي قد ال ترغب يف التحدث عنها بغياب 

قريبك/ صديقك أو بحضوره. نقرتح بأن تنظر إىل العناوين أوالً وأن تقرربعد ذلك  فيام إذا كنت تريد أن تقرأ األسئلة حول ذلك املوضوع.

أسئلة قد يرغب أعضاء األرسة/ مقدمو الرعاية أن يطرحوها   

ما ميكن توقعه وما هي التغيريات التي ميكن أن تحدث يف األيام األخرية من الحياة 

ما ميكنني أن أتوقع ما ميكن حدوثه خالل األيام القادمة؟

ما هي التغيريات التي سأالحظها يف قريبي/ صديقي؟

ماذا عيل أن أفعل إذا مل يأكل قريبي/ صديقي كثرياً؟

إذا تناول قريبي/ صديقي املزيد من الطعام أو الرشاب ؛ هل سيجعله ذلك يعيش لفرتة أطول؟

ماذا يحصل إذا ذهب قريبي/ صديقي يف غيبوبة؟

هل سيذهب قريبي/ صديقي يف غيبوبة؟

كيف أعرف عندما يتوىف/ تتوىف؟

مالحظات:

التواصل 
ما هو دوري عندما يدخل قريبي/ صديقي إىل املستشفى؟

متى ينبغي عيل أن أستدعي بقية أفراد العائلة ؟ ماذا ينبغي أن أقول لهم ؟ هل تستطبع أن تتحدث معهم؟

ملن أستطيع أن أتحدث إذا كنت قلقاً حول العناية التي يتلقاها قريبي/ صديقي؟

كيف ميكنني أن أساعد الكادر الصحي بالتحدث إىل قريبي/ صديقي بطريقة تحرتم شخصيته / ثقافته؟

ماذا أقول عندما يسألني الشخص الذي أعتني به "هل أنا أحترض"؟

هل ميكنك أن تخربين عندما يقرتب الوقت الذي سيموت/ متوت فيه؟

ما هي أوقات جوالت األطباء عىل األجنحة؟

مالحظات:

تقديم الرعاية يف البيت يف األيام األخرية من الحياة 
ماذا يحصل إذا مل أمتكن من التحكم يف األمور يف البيت؟

كيف أخرب اآلخرين حول ما يحصل لقريبي/ لصديقي ؟ هل ميكنني الحصول عىل مساعدة بهذا الخصوص؟ 

مالحظات:
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ماذا يحصل بعد ذلك؟

ماذا يحصل بعد أن ميوت/ متوت )مثل ماذا يحصل لجسدهم ؛ كيف نرتب الجنازة(؟

ما هو الدعم املتوافر للعائلة بعد وفاته/ وفاتها؟

مالحظات:

أسئلة/ مالحظات أخرى: 

أرقام إتصال مفيدة  

اإلسم رقم/ أرقام اإلتصال 

مدير التمريض   

الطبيب   

العامل اإلجتامعي  

خدمة القساوسة   

خدمة الرتجمة  
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