نتمنى السالمة للجميع
مع تحيات فريق الطب التلطيفية
مركز الرعاية التلطيفية

ما هي األعراض التي يتم
معالجتها؟

•األلم
•ضيق التنفس
•الغثيان و االستفراغ
•الوهن و الضعف العام
•قلة النوم
•االمساك
•القلق و االكتئاب و االضرابات النفسية
•قلة الشهية
•االضراب الذهني
•جفاف الفم و صعوبات البلع
•احلكة املصاحبة لألمراض الزمنة
•و غيرها من األعراض.

للتواصل مع المركز:

هاتف 24917353 :داخلي 2176 :
تويتر@kwtpalliative :
ايميلkwtpalliative@gmail.com:

تعرفوا علينا

نحن فريق الطب التلطيفي

ما المقصود بالطب التلطيفي ؟

التخصص الطبي الذي يقدمه أطباء حاصلون
على تخصص الطب التلطيفي بالتعاون مع
فريق متعدد التخصصات لألشخاص الذين
يعانون من أمراض مزمنة مهددة للحياة .مرضى
األمراض املزمنة معاناتهم شاملة الناحية
اجلسدية و النفسية و االجتماعية مما يتطلب
فريق متخصص لعالجهم عالجا متكامل و
شامل .يتم عالج حاالت الرعاية التلطيفية عن
طريق الفريق املتكامل و الذي يجتمع لعرض
احلاالت و تفصيلها و كل عضو في الفريق يبدي
رأيه لتظافر اجلهود في عالج شامل للمرضى

ما هو الهدف من العالج التلطيفي؟

يهدف العالج التلطيفي الى تخفيف معاناة املريض و
اسرتهو مساعدتهم عل تقبل املرض و التعايش معه
و كذلك حتسني جودة حياة املريض و مساعدته على
استعادة نشاطه اليومي و االستمتاع باحلياة بشكل
افضل بكثير.

من هم الرضى الذين يستحقون العالج
التلطيفي؟

أ -أمراض السرطان الذي ال يرجى برؤه في العادة .
ب -أمراض الفشل الكلوي املزمن في مراحلة املتقدمة .
ت -األمراض الصدرية و القلبية املزمنة في مراحلها املتأخرة
ث -بعض األمراض العصبية املتصفة بالتفاقم املستمر أو

املراحل املتأخرة .
ج -أمراض الدم املزمنة كاألنيميا املنجلية  ,الثالسيميا.
ح -مرضى نقص املناعة.

متى يتدخل فريق الرعاية التلطيفية
في عالج المرضى المعنيين؟

عند تشخيص املرض املزمن و يكون لدى املريض
أعراض شديدة يتم استشارة فريق الطب التلطيفي
لعالج األعراض و عند خروج املرض من املستشفى
يتم متابعته عن طريق العيادة اخلارجية .في احلاالت
املتقدمة و عندما يتم ايقاف العالج الفعال للمرض
و يعاني املريض من اعراض شديدة يتم تنوميه في
مركز الرعاية التلطيفية.

