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 يركز انكىيث نًكافحة انسرغاٌ
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 متعدد فرٌق من المقدمة الطبٌة الجهود مجموعة أنها)

 بهدف مزمنة، أمراضا   ٌواجهون الذٌن للمرضى الخبرات

 عائالتهم، وعن عنهم ناةاالمع ورفع الحٌاة نوعٌة تحسٌن

 والنفسٌة البدنٌة الحاجات االعتبار  بعٌن األخذ مع

 WHO .(والروحأنٌة واالجتماعٌة
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 المناسبة الصحٌة الرعاٌة على الحصول هو

 اختٌارات وضمن المناسب الوقت فً

   .وقدراته المرٌض
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 فً السرطان لمرض التلطٌفٌة الرعاٌة الحصول

   .للمرٌض اساسً حقوق هو المناسب الوقت
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هل هناك تأخٌر لإلحالة إلى الرعاٌة التلطٌفٌة فً 

 الكوٌت لمرضى السرطان كحق من حقوقهم ؟؟؟ 
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 على ، حدث اذا ، المرضى تأخٌر تأثٌر دراسة

   .حٌاتهم نوعٌة
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صنف اطلس العالم للرعاٌة التلطٌفٌة دول األقلٌم فً المرحلة 

 .  الثالثة الف وٌمكن اعتماد الكوٌت حالٌا  فً المرتبة الثالثة ب

 

Countries with isolated provision of 
palliative care (LEVEL 3A) 

Countries with generalized provision 
of palliative care (LEVEL 3B) 



 ٌقدم الرعاٌة التلطٌفٌة للمرضى مركز الرعاٌة التلطٌفٌة بالكوٌت 

 بنظام فرٌق العمل المتكامل
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 .غير قابم نهشفاء ععال يحقدويرض وجىد عهً دنيم  •

عند  فًيحهط، باسحثناء انعالج اإلشعاعي انجىقف انعالجات انفاعهة•

 .انحاجة 

 .اٌ ال يكىٌ في انغيبىبة اننهائية •

 أٌيعرفة فية يع يانحهط انرعاية انًانححىيم  عهًسر  األجىافق  أٌ•

 .  انًريط نٍ يحىل إنً انعناية انًركز 

 .انًركز اذا كأٌ انًريط فً حاجة انً اندخىل فيسرير جىفر •
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المرضى المحولٌن الى مركز الرعاٌة التلطٌفٌة خالل الدراسة شملت 

 .2013 لى دٌسمبرإ 2011ٌناٌر من  الفترةثالث سنوات فى 
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 من (٪93.78 ) 467 ادراج تم ، الدراسة فً مرٌضا 498 شمول تم

 استبعادهم تم  (٪6.22 ) مرٌضا 31 أن حٌن فً التحلٌل فً المرضى

   .علٌهم الدراسة شروط انطباق لعدم القائمة من

467 

31 

عدد المرضى فً 
 الدراسة

عدد المرضى 
 المستبعدٌن
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صفات 

المرضى فً 

 المجموعتٌن



 ٌتملم 
 تحوٌلهم  

125 

 تحوٌلهمتم 
 342 

 467: انعدد اإلجًاني 
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 125: انعدد اإلجًاني 
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 64 
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 61 
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 المجموعة 

 شهر ≤الحاالت المبكرة فً التحوٌل ( أ
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 جىفىا انًرظً يٍ 80%•

   االونً انسنة في

 

 انًرظً يٍ فقػ 18%•

 اندراسة فحر  عاشىا
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Predicting survival with the Palliative Performance Scale in a minority-serving hospice and palliative care program,  
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اظهرت الدراسة أن تأخر الحصول على الرعاٌة التلطٌفٌة ٌؤدي •

 (.فرق إحصائً)إلى انخفاض فً جودة حٌاة المرضى 

 .اظهرت الدراسة ان قلة الوعً احد أسباب  تأخٌر تحوٌل الحاالت•

وطول  الدراسات السابقة اثبتت العالقة  بٌن جودة حٌاة المرضى •

 . بقائهم على قٌد الحٌاة
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 فً المرٌض حق على بالمحافظة الكفٌلة القواعد وضع المهم من1)

 .التلطٌفٌة للرعاٌة المبكر التحوٌل

 الصحٌة الخدمة مقدمً بٌن التلطٌفٌة الرعاٌة ثقافة نشر على العمل2)

 على الحصول فً المرٌض تأخٌر من للتقلٌل المرضى واقارب

   .التلطٌفٌة الرعاٌة

 تحسٌن فً أهمٌتها البحث اثبت حٌث ، التلطٌفٌه الرعاٌة فً التوسع3)

 حق توفرها واعتبار التلطٌفٌة المرحلة فً المرضى حٌاة جودة

 . لها المحتاجٌن للمرضى أساسً
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حٌن نتأخر فً اتخاذ القرار "

الصحً الصحٌح فً الوقت 

المناسب لن نستطٌع أن ندعً 
 "اننا اعطٌنا المرٌض حقه
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ا للمشاركٌن فً   شكر 
 البحث

 نجالء سلٌمان/ د

 أحمد العوضً/ د

 صبحً مصطفى/ د

 دمحم مصطفى/ د

 وفاء مصطفى/ د

 سامً الصٌرفً/د

 علً خانزاكر / أ
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 شكرا ً
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