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العناية التلطيفية تتقدم أولى خطواتها يف لبنان
وحدة متخصصة وفريق عمل يخففان آالم املريض
حين يشتد مرض مزمن في مراحله النهائية ،يحتاج المريض كما اهله
الى المساعدة .ليست المساعدة طبية جسدية فقط ،انما نفسية
واجتماعية ،وذلك من خالل العناية التلطيفية التي يقدمها فريق
متنقل او وحدة خاصة للحاالت الصعبة كالتي افتتحها مستشفى
اوتيل ديو مع فريق طبي متعدد االختصاصات.
رلى معوض

صنفت منظمة الصحة العالمية
ال �ع �ن��اي��ة ال �ت �ل �ط �ي �ف �ي��ة ع �ل��ى ان �ه��ا
"ع � �ن� ��اي� ��ة ت� �ب� �ح ��ث ع � ��ن ت �ح �س �ي��ن
ن��وع�ي��ة ح �ي��اة ال�م��ري��ض وع��ائ�ل�ت��ه،
ف��ي م��واج�ه��ة ع��واق��ب م��رض مزمن
غ �ي��ر ق ��اب ��ل ل �ل �ش �ف��اء ،وذل� � ��ك م��ن
خ��الل ال��وق��اي��ة وتخفيف المعاناة
بتشخيصها ال�م�ب�ك��ر وت�ق��وي�م�ه��ا
ب��دق��ة وع� ��الج األل� ��م وال �م �ش �ك��الت
الجسدية والنفسية واالجتماعية
والروحية المتعلقة به".
في حديث ل� "النهار" اوضحت
رئ �ي �س ��ة ق �س ��م ال� �ط ��ب ال ��داخ �ل ��ي
ووح� ��دة ال�ع�ن��اي��ة ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة في
مستشفى اوت�ي��ل دي��و الدكتورة
الين طعمة أن هذه الوحدة تشمل
ال� �ن ��واح ��ي ال �ن �ف �س �ي��ة وال ��روح� �ي ��ة
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ال� � ��ى ال� �ع ��الج ��ات
الجسدية ،وهي للعناية بالمرضى
من خالل نظام دعم لمساعدتهم
في تخفيف آالمهم ق��در اإلمكان
ولتحسين نوعية حياتهم ،على
رغ��م اوج��اع�ه��م وصعوبة المرحلة،
ال��ى دع��م للعائلة لمعرفة كيفية

ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �م��ري��ض ،والتحمل
خ � ��الل ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة وت �خ �ط �ي �ه��ا.
ال � �ع � �م ��ل ي � �ت ��م م � ��ن خ � � ��الل ف ��ري ��ق
م �ت �ع��دد االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ي�س�م��ح
بتلبية مختلف ح��اج��ات المرضى
وعائالتهم .وش��ددت على اهمية
ال�ل�ج��وء ال��ى ال�ع�ن��اي��ة التلطيفية،
مبكرًا اذا أمكن ،اي منذ تشخيص
ال�م��رض ،وبالتزامن م��ع العالجات
االخرى مثل العالجات الكيميائية
او األشعة.
وأوضحت ان كل مريض يعاني
من مرض مزمن غير قابل للشفاء
ل��ه الحق ف��ي العناية التلطيفية،
"ال�م�ش�ك�ل��ة ان ه ��ذا ال �ح��ق م��ا زال
ب ��دائ� �ي ��ًا ف� ��ي ب � ��الدن � ��ا ،ف��ال �ع �ن��اي��ة

العناية التلطيفية

حق لكل مريض يعاني
من مرض مزمن

وصعوبات عالجية

ال �ت �ل �ط �ي �ف �ي��ة ح� ��ق ل� �ك ��ل م��ري��ض
يعاني من مرض مزمن ،ومن واجب
األط �ب��اء ت�خ�ي�ي��ره ليتمكن م��ن ان
يقرر ما بين خضوعه لعالج قوي
او خيار عناية تلطيفية ،خصوصًا
ف ��ي ال� �ح ��االت ال �ت��ي ي�ض�ع��ف ج �دًا
فيها إمكان اإلستجابة للعالجات
التقليدية".
م� �ن ��ذ ع� � ��ام  2014ب� � ��دأ ف��ري��ق
متجول في اوتيل دي��و مع طبيب
متخصص وممرضة وع��ال��م نفس
وم� � �س � ��اع � ��دة اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ورج � ��ل
دي ��ن ف��ي تلبية ط�ل�ب��ات األق �س��ام
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال�م�س�ت�ش�ف��ى ل��دع��م
ال �ف��رق ال�ط�ب�ي��ة وم �س��اع��دت �ه��ا في
اإلع �ت �ن��اء ب�م��رض��اه��ا" .ه ��ذا الفريق
ب �ح��ث ك �ث �ي �رًا ب �ي��ن اع �ض ��ائ ��ه وم��ع
اإلخ �ت �ص ��اص �ي �ي ��ن ف� ��ي االم � � ��راض
السرطانية اليجاد الطرق المثلى
ل�م�ق��ارب��ة ه ��ذا ال �م��وض��وع بطريقة
تتالءم مع تقاليدنا وعقليتنا في
اإلعتناء بالمرضى والتعاون معهم
وم��ع عائالتهم وم��ع الجسم الطبي
المعالج ،مع احترام ايقاعهم ونمط
ح�ي��ات�ه��م .ب�ع��د ه ��ذه ال�م��رح�ل��ة من
م �ش��روع ال�ع�ن��اي��ة التلطيفية ك��ان

عند اطالق مركز العناية التلطيفية.

اف�ت�ت��اح وح��دة م��ن  7اس � ّ�رة ضمن
ب�ي�ئ��ة م��الئ�م��ة تستقبل ال�م��رض��ى
ال��ذي��ن يعانون م��ن وض��ع صعب".
واع� �ت� �ب ��رت ان ه� ��ذه ال ��وح ��دة ه��ي
ح ��اج ��ة ألن ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن م��رض��ى
األمراض المستعصية في مراحلها
النهائية ي�ت��وف��ون ب��أوج��اع�ه��م من
دون ت�خ�ف�ي��ف آالم �ه��م ال�ج�س��دي��ة
والنفسية ،وم��ن دون مرافقتهم
بالطريقة المالئمة او دعمهم او
اإلص� �غ ��اء ال �ي �ه��م ب��ان �ت �ب��اه ووج� ��ود
مستمر" .وحدة العناية التلطيفية
ه ��ي م �ك��ان ي ��دي ��ره ف��ري��ق م�ت�ع��دد
االخ �ت �ص��اص��ات ي �ه �ي��ئ ال �م��ري��ض

وع��ائ �ل �ت��ه ل�ي�ت�ع��ام�ل��وا م��ع وض�ع�ه��م
ال �ص� �ع ��ب وي �ع� �ي �ش ��وه ف� ��ي ش�ك��ل
افضل ،وتوجيههم في عودتهم
ال ��ى ال �م �ن��زل اذا أم �ك��ن ،وط��ري�ق��ة
التعامل مع مرضاهم في البيت".
وي �خ �ت �ل��ف ال� �م ��رك ��ز ع� ��ن س��ائ��ر
األق�س��ام ف��ي تعامله م��ع المريض
ح� �ي ��ث ي ��ؤق� �ل ��م ال� �ج� �س ��م ال �ط �ب��ي
العناية على وقع المريض ،إذ ان
االول��وي��ة ل��راح�ت��ه ،ان�ط��الق��ًا م��ن أن
األس� ��اس ل�ف��ري��ق ال�ع�م��ل م��ع ع��دد
أس � � ّ�رة اق� ��ل ،ل�ل�ع�ن��اي��ة ف ��ي شكل
افضل ،ولمتابعة إيقاع المريض
ال �خ��اص ،وال ن�ظ��ام زي ��ارات معين

ب��ل ف��ي ام �ك��ان األه ��ل ال�ب�ق��اء ق��در
ال �م �س �ت �ط��اع ل �ق �ض��اء اط� ��ول وق��ت
ممكن مع المريض.
ه��ذه ال�خ��دم��ة ال ت��زال ف��ي اول��ى
خ� �ط ��وات� �ه ��ا ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان ،وه � ��ذه
ال��وح��دة ق��د ت�ك��ون ن�م��وذج��ا على
ال�م�س�ت��وى ال��وط �ن��ي ،ل�ي��س فقط
م��ن حيث اإلعتناء بالمريض ،بل
م ��ن ح �ي��ث ت�ح�ف�ي��ز ال �ع��ام �ل �ي��ن في
القطاع الصحي وتثقيفهم على
مفهوم العناية التلطيفية.
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