8.4.2016

≤≤

¢املوت بكرامة وسط
األهل ... ¢خدمة
للمرضى امليئوس من
شفائهم !
قد يبدو العنوان غريبا للكثيرين من القراء الذين لم يسمعوا عن خدمات طبية ملا
يسمى " املوت بكرامة "  ،واحلديث عن " املوت بكرامة " ليس ما
يعرف باسم " االماتة الرحيمة "  ،امنا هي إمكانية عيادة املرضى الذين ال يرجى
شفاؤهم وأصيبوا بأمراض مميتة ومبراحل متقدمة من املرض  ،مثل السرطان
املتفشي  ،الفشل الكلوي الذي ليس منه شفاء  ،وغيره من األمراض
املميتة الذي ال ميكن للطب فعل شيء معها  ،حيث يتيح القانون اإلسرائيلي لكل
إنسان ان يختار احلصول على الرعاية الطبية في بيته مع مرافقة طبية دائمة ،
وسط األهل واألحبة دون ان يحتاج للبقاء في املستشفى  ،وهي خدمات
مجانية توفرها صناديق املرضى كافة وفقا للقانون اإلسرائيلي  ،بغض النظر عن
نوع املرض او جيل املريض  ،اال انه يتضح من املعطيات أن "  80%من
اجلمهور في إسرائيل ال يعرف شيئا عن هذه اخلدمات "  ....بانوراما التقت بقائمني
على جمعية " تسبار رفوئا " التي ترافق املرضى في هذا املضمار ....

د .روني تسبار
تصوير  :شيرا فايس

| ت� �ق���ري���ر  :ع� �م���ر دالش� � � ��ة م � ��راس � ��ل ص� �ح� �ي� �ف ��ة ب�� ��ان�� ��ورام�� ��ا |

" خدمات املوت بكرامة "

اخلدمات من مصدر خارجي ُمتول تكاليف العاج فيه من
صندوق املرضى وال تتكفل عائلة املريض بأي تكاليف".
أي أن هذا النوع من اخلدمات يحتاج إلى تفرغ احد أفراد
العائلة ملتابعة وضع املريض ؟
د .روني تسبار  " :نعم هناك حاجة ملتابعة احد أفراد عائلة
املريض بنفسه وهو يتلقى طبعا مرافقة طبية دائمة وعلى
مدار الساعة من صندوق املرضى  ،وهذا ميكن اما من خال
احد أفراد العائلة او عامل  ،كي يساعد في اخلدمات اليومية
للمريض  :إطعامه  ،نظافته وما إلى ذلك " .

في إسرائيل تعمل جمعية اطلقت على نفسها " تسبار رفوئا
"  ،ال�ت��ي ت��راف��ق م��رض��ى ف��ي أيامهم األخ �ي��رة ف��ي بيوتهم
 ،إل��ى جانب اخل��دم��ات الطبية التي يحصل عليها املريض
من صندوق املرضى  ،والهدف هو " تخفيف املعاناة عن
املريض الذي ال ميكن للطب فعل شيء معه ومرضه عضال
قاتل  ،لكي ميضي فترة حياته األخ�ي��رة ب��ن كنف عائلته
وأحبته والتخفيف عن آالمه قدر املستطاع بعد ان متكن منه
املرض  ،وذلك يحتاج إلى مرافقة دائمة من احد أفراد العائلة
"ال يحتاج املرافق ألية معرفة طبية مسبقة"
او عامل من اجل العائلة " .
وع� ��ن م �س��ار امل� ��وت ب �ك��رام��ة ي �ح��دث �ن��ا د .رون� ��ي ت�س�ب��ار
ه��ل ه ��ذا ي�ح�ت��اج إل ��ى م�ع��رف��ة ط�ب�ي��ة م��ن ق�ب��ل الشخص
ال ��ذي ب��دأ ال�ع�م��ل ف��ي ه��ذه اخل��دم��ات م�ن��ذ ع�ق��د م��ن ال��زم��ان
املرافق؟
 ،ح �ي��ث س��أل �ن��اه أوال " م ��ا ه ��ي خ ��دم ��ات امل� ��وت ب �ك��رام��ة
د .روني تسبار  " :هذا سؤال ممتاز  ،ال يحتاج املرافق ألية
"  ،وق �ل �ن��ا ل ��ه " ف �ل �ن �ف��رض ان ش �خ �ص��ا م ��ا ي �ح �ت��اج إل��ى
معرفة طبية مسبقة  ،ومسؤوليتنا كمقدمي هذه اخلدمات
ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن اخل� ��دم� ��ات م � ��اذا ع �ل �ي��ه ان ي �ف �ع��ل ؟ " .
وأج��اب د .تسبار  " :دول��ة إسرائيل تشجع كثيرا معاجلة  ،أن نقدم للمرافق كل ما يحتاجه من إرش��اد ومعلومات ،
وهذه اخلدمة متوفرة على مدار الساعة طوال النهار والليل
إنسان متكن منه املرض ولم يعد الطب قادرا على معاجلته
 ،وإذا تطلب األمر زيارة فورية او زيارات روتينية حتى لو
او مساعدته وهو في فترة حياته األخيرة  ،وتشجع طبعا
كان األمر في منتصف الليل".
من منطلق احلق الكل حلامل مرض عضال فتاك ال يرجى
البعض قد يتردد في تلقي مثل هذه اخلدمات ففي نهاية
ش �ف��اؤه ان يتلقى ع��اج��ه األخ �ي��ر ف��ي بيته وب��ن أح�ب��ائ��ه ،
األمر أنت إلى جانب مريض ميكن ان ميوت في أي حلظة
والقصد كل مرض عضال ال عاج له و ُقدر طبيا أنها الفترة
وأنت ال تعرف شيئا عن الطب او إمكانية إنقاذ إنسان
األخيرة من حياة إنسان ما  ،وتلزم الدولة صناديق املرضى
تراه ميوت ؟
منح هذا املريض جملة من اخلدمات الطبية  ،اما في بيته او
د .روني تسبار " :تاريخيا كان اإلنسان ميوت في بيته
في املستشفى  ،وهذه خدمات مجانية
 ،اليوم هناك أدوات يوفرها الطب
مطلقا وفقا للقانون  ،وهي خدمات في
تخفف كثيرا على معاناة مريض
كافة أنحاء الباد ".
ف��ي ح��ال��ة امل� ��رض امل �ي �ئ��وس م �ن��ه ،
واستطرد د .تسبار يقول  " :في حال
وم��ع ذل��ك ميكن أن مي��وت االنسان
أرادت ع��ائ�ل��ة ه��ذه اخل��دم��ات ملريض
ب�ك��رام��ة ب��ن أب �ن��اء عائلته  ،وج��ود
مصنف كمريض ميئوس من شفائه
الطبيب إلى جانب املريض الذي ال
كل ما عليهم فعله هو طلب رسالة من
ميكن شفاؤه ال يجدي  ،فعند املوت
طبيب امل��ري��ض ي��وض��ح فيها امل��رض
هذا مصير ال ميكن تغييره  ،والطب
 ،وان��ه ال م�ك��ان ل�ع��اج م�ط��ول للحياة
يوفر اخلدمات الطبية للعائلة بحيث
 ،وان امل ��ري ��ض وع��ائ �ل �ت��ه ي ��ري ��دون
ي�خ�ف��ف ع�ل��ى ه ��ذا امل��ري��ض م�ع��ان��اة
اخلدمات الطبية امل��ذك��ورة  ،وه��ذا كل
كبيرة مبرافقة وإرش ��اد دائ��م  ،ما
ما يحتاجه املريض للحصول على هذه
حت �ت��اج ال�ع��ائ�ل��ة ه��و ال �ش �ع��ور أنها
اخلدمات  ،وحينها توجه هذه الرسالة
ت�ف�ع��ل ال �ش��يء ال�ص�ح�ي��ح ملصلحة
للقسم الطبي التابع لصندوق املرضى
امل��ري��ض وك��رام �ت��ه  ،ط�ب�ع��ا امل��وت
الذي ينتمي إليه املريض  ،وفي معظم
ش� ��يء م��ح��زن وم ��ؤل ��م وال ميكن
شبلي
دالل
احلاالت يتم توجيه املريض لتلقي هذه
تخفيف مصيبة امل ��وت  ،ل�ك��ن اذا

نظرنا حل��االت مماثلة ووفيات في املستشفيات نعلم ان
كثيرا من املرضى فقدوا شيئا من كرامتهم في موتهم في
املستشفيات وال تتمكن العائلة من مرافقة فرد من أفرادها
في حلظات حياته األخيرة  ،وهذا مؤلم جدا  ،وهو ما نعنيه
باملوت بكرامة في البيت " .
أسمعك تكرر كلمة تخفيف املعاناة  ،ما ال��ذي ميكن
للطب فعله لتخفيف االم ال�ن��زع قبل امل��وت او اآلالم
املميتة ؟
د .روني تسبار " :تتوفر اليوم أدوية من شأنها تخفيف
الكثير من معاناة مريض في النزع األخير قبل املوت  ،كما
نعلم طبيا هناك إشارات كثيرة حلاالت ما قبل املوت  ،مثل
اآلالم احل��ادة  ،تشوش حاد وتقيؤ وغيرها من العامات
 ،والطب يتيح اليوم أدوي��ة متكن من تنومي املريض وهو
ف��ي ال�ن��زع األخ�ي��ر قبل امل��وت لكي ال يشعر ب��اآلالم طبعا
مع األدوية  ،وهذا ال يعني إنهاء حياة املريض بل تخفيف
اآلالم  ،وه��ذا إج��راء يتبع ل��دى ماحظة إش��ارات جسدية
لدى املريض ان املوت قريب جدا " .

"مرافقة املريض حتى حلظاته األخيرة"
ال شك ان��ك واجهت مواقف كثيرة كهذه وتعرف الفرق
بني موت مريض في بيته وموت في املستشفى ،ما هو
الفارق الذي تشعر به العائلة ؟
د .روني تسبار  " :الفارق الكبير هو في استمرار مرافقة
املريض حتى حلظاته األخيرة  ،هناك شعور أفضل بكثير
عندما يتواصل احتضان املريض حتى اللحظات األخيرة
في حياته  ،فلنفترض حالة أم صغيرة في السن نسبيا وهي
تعاني من مرض ميئوس منه  ،نعلم ان األطفال الصغار لن
تتم مرافقتهم للمستشفى  ،وهذا يعني ان األم ستموت في
املستشفى دون ان ترى أطفالها  ،وهذا الشعور باالنقطاع عن
األم لدى األطفال أيضا سيكون صعبا  ،ومعظم األشخاص
سيفضلون في هذه احلالة الفراق في البيت  ،وهكذا يكون
الفراق أسهل على العائلة  ،وكثيرا ما تسمع من أشخاص
ينغص عليهم أنهم لم يتمكنوا من البقاء مع أحبائهم في
حلظات حياتهم األخ�ي��رة او لم يصلوا إل��ى املستشفى في
الوقت  ،ووصلوا بينما كان قريبهم قد فارق احلياة " .
ما تقوله اآلن يالمس شيئا عميقا في نفسي ،انا اذكر وفاة
ابنة أختي وكانت في النزع األخير وطلبت رؤيتي  ،وما ان
وصلت إلى املستشفى حتى فارقت احلياة وهذا فعال صعب !
د .رون��ي تسبار " :ه��ذا متاما ما يختلف في احلديث عن
املوت بكرامة  ،ان العائلة واألق��ارب واألحبة ميكنهم زيارة

مريضهم باستمرار وك��أن شيئا لم يتغير بتاتا وه��و باق
بينهم إلى ساعته األخيرة  ،طبعا املوت يبقى موتا وهو أمر
محزن ومؤلم  ،لكن امل��وت في البيت ال يبقي ه��ذا الشعور
السيء انه ( لو كان لدي الوقت لوصلت قبل وفاته) .

" إنسانة تستحق خدمتها حتى آخر نفس "
وحتدثنا دالل شبلي من قرية عرب الشبلي  ،التي رافقت
قريبتها حمدة " أخت زوجها " قبل وفاتها  ،التي عانت
م��ن م ��رض س��رط��ان ال �ث��دي  ،وع��وجل��ت م�ن��ه وس��اع��دت
نساء أخريات  ،لكن املرض عاد ليتفشى في كافة الرئتن
والعظام  ،حتى صارت حالة مرضية ميئوس منها  ،عندها
قررت العائلة ان تكون عيادتها في بيتها ورافقتها دالل
شبلي  ،حتدثنا عن هذه القضية حيث تقول  ":نحن كعائلة
فضلنا ان تكون عيادة املرحومة حمدة بيننا داخل البيت ،
وان متوت بكرامة بيننا  ،وان تبقى تشعر بدفء العائلة
ومحبتها  ...قد مينح املستشفى ق��درات طبية ولكن في
احلالة امليئوس منها فان البيت افضل لانسان وكرامته
 ،ع��دا ع��ن شعور امل��ري��ض نفسه  ،وان��ا ل��م اك��ن وح��دي ،
صحيح انني كنت االقرب ولكن العائلة كلها كانت تساهم
في رعاية ومساعدة املرحومة حمدة " .
ال�ي��س م��ن الصعب ان ي��راف��ق اإلن �س��ان مريضا وهو
ميوت بني يديه ؟
دالل شبلي " :ح�ت��ى ل��و ك��ان صعبا  ،فقد ك��ان��ت حمدة
إنسانة تستحق خدمتها حتى آخ��ر نفس  ،دائ�م��ا امل��وت
صعب  ،لكن املوت بن اليدين افضل بكثير من ان ميوت
قريبك بعيدا عنك  ،وكانت دائما حتدثنا وتقول " أنني
أتعبكم "  ،لكننا كنا نشعرها انها بن عائلتها وأحبائها ".
ماذا عن اجلانب التمريضي  ،كيف تعاملت من حيث
املعرفة بحاجات املريضة ؟
دالل شبلي " :ف��ي احلقيقة س��اع��دن��ا ال�ط��اق��م امل��راف��ق
الطبيبة ميخال  ،واملمرضة عنات وكانت حاالت صعبة
 ،وكانوا دائما مبرافقة لنا  ،وشملك ذلك حتى زيارات
طارئة  ،ودائما كانوا بتواصل معنا  ،وهذا يساعد كثيرا
على التعامل مع املوقف  ،وقد ماتت حمدة وهي بن كافة
أفراد العائلة وهذا خفف كثيرا علينا  ،رغم أنني لم أكن
أتخيل أنني بعد  37عاما من العمل مع األطفال كمعلمة ،
أن أواجه موقف مرافقة املرحومة حمدة  ،وكان الله في
عوني في تلك األيام  ،وشعرت أنني أؤدي واجبا كبيرا
جتاه شخص أحببته وهو يستحق منا كل شيء في أيام
حياته األخيرة " .

