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ลูกสาว
"แน่นอนว่าขณะที่คุณคิดว่าคุณกําลังจะตายในช่วงเวลานั้นหัวสมองของคุณจะสับสน!แต่มนั ก็คล้ายหนัง
ชัว่ โมง ที่จะมีประมาณ2นาทีที่รู้สึกสับสน และมันก็จะวุ่นวายโกลาหลสุ ดๆ
เมื่อแม่ของเรากําลังจะตายและไม่พดู เราได้ไอศครี มและมันฝรั่งทอดกรอบแอนเล่นเพลงจากแผ่นซี ดีใหม่ที่
บันทึกไว้ของเขาเกี่ยวกับกีตาร์ ของเขาและเราพูดคุยและหัวเราะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่ งที่แผนของเราและแม่ยมิ้
และยกคิ้วของเธอ ฉัน ถามเธอ 'นี้ไม่ได้เป็ นวิธีการที่คุณอยากจะตาย? "และเธอก็พยักหน้า
เมื่อใดก็ตามที่ผมคิดว่ากลับไปเมื่อแม่ของฉันกําลังจะตายฉันมีความรู ้สึกที่แท้จริ งของการปฏิบตั ิตามเพราะผม
ไม่คิดว่าเราจะได้ทาํ ประสบการณ์หนึ่งที่ดีกว่า ถ้ามีคนถามผมว่ามันก็คือตอนที่แม่ของฉันตายฉันตอบ 'เธอ
เสี ยชีวิตด้วย! ในการปรากฏตัวของเรามีจาํ นวนมากของเทียนและดอกไม้เช่นเดียวกับที่เธออยากจะไป
ขอขอบคุณอีกครั้งกับการช่วยเหลือและสนับสนุนของทุกท่าน!!”
EllenLewis
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คํานําโดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสั งคมของHesse
คํานําโดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสั งคมของHesse
ในสังคมผูส้ ู งอายุของเราให้การดูแลให้กบั ผูท้ ี่จาํ เป็ นต้องใช้มนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ทุกข์ทรมานจากโรคที่รักษาไม่หายในขั้นตอน
ขั้นสู งและมีเพียงอายุขยั จํากัด หมายถึงงานที่ใจดีและที่ขาดไม่ได้นอกจากนี้ยงั เป็ นงานที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือทางจิต - สําหรับ คนที่
ทุ่มเทให้กบั การแสดงมันอย่างมืออาชีพสําหรับผูท้ ี่ทาํ งานในด้านการดูแลและการดูแลที่บา้ นพักรับรองบนพื้นฐานความสมัครใจ
และไม่นอ้ ยสําหรับสมาชิกในครอบครัว
เคล็ดลับการดูแลที่คุณมีอยูใ่ นมือของคุณสามารถเป็ นเครื่ องมือดังกล่าวไม่วา่ คุณกําลังเผชิญหน้ากับอาการหอบหรื อปาก
แห้งในบุคคลที่คุณกําลังดูแลหรื อถ้าคุณกําลังทุกข์ทรมานตัวเองภายใต้ภาระอันหนักอึ้งนี้ : นี้ โบรชัวร์ ขนาดเล็กมี คําแนะนํา
เคล็ดลับและข้อมูลที่มีคุณค่ากระทรวงเฮสส์กิจการสังคมและบูรณาการอยูใ่ นขณะนี้การสนับสนุนอีกครั้งรุ่ นใหม่เหล่านี้
"เคล็ดลับการดูแล" - ในปี นี้ในการทํางานร่ วมกับกองทุนประกันการดูแลความรู ้ที่ผเู ้ ผยแพร่ ที่นี่ได้รวบรวมและตบท้าย
ในช่วงหลายปี ที่มีไว้สาํ หรับการกระจายในวงกว้าง ขอบคุณไปให้กบั ผูท้ ี่ได้ช่วยให้ความรู ้น้ ีอยูใ่ นรู ปแบบนี้
ฉบับที่สองภาษาแรกคือตอนนี้ยงั สามารถใช้ได้กบั การแปลต่อไปในความคืบหน้า ด้วยวิธีน้ ี เราจะยอมรับในมือข้างหนึ่ ง
ความจริ งที่วา่ หลาย ๆ คนที่ตอ้ งการการดูแลในเยอรมนี ได้รับการดูแลโดยผูด้ ูแลต่างประเทศในมืออื่น ๆ ความจริ งที่วา่ เรามี
มากขึ้น แบกความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยหนักและตายแรงงานข้ามชาติเคล็ดลับการดูแลในภาษาประจําชาติน้ นั
สามารถพิสูจน์ของความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในเรื่ องนี้
ผมมีความเคารพที่ดีสาํ หรับความพยายามของทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการดูแลและการทํางานที่บา้ นพัก
รับรอง พวกเขาเป็ นตัวอย่างที่สาํ คัญสําหรับมนุษย์ในสังคมของเรา พวกเขามีค่าของทุกขอบคุณของเราผมหวังว่าเคล็ดลับ
การดูแลพิสูจน์ให้ เป็ นแหล่งที่มาของการสนับสนุนและคําแนะนําแก่พวกเขา

StefanGrüttner
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสังคมและบูรณาการของHessian
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คําปรารภฉบับที่15
ในปี 2007 ซี รีส์ขนาดเล็กที่ได้รับการตีพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตที่ให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบตั ิในช่วงเวลาที่ยากลําบาก เคล็ดลับที่ช่วยให้
ผูด้ ูแลไม่เพียง แต่ยงั อาจมีนยั สําคัญปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย เร็ ว ๆ นี้คอลเลกชันขนาดเล็กนี้ได้รับการขยายตัวและพิมพ์เป็ นใบปลิว
ฉบับ หลังจากที่ถูกตีพิมพ์ฉบับที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองของผูเ้ ผยแพร่ 'เคล็ดลับการดูแลที่ถูกส่ งไปรอบ ๆ และกลายเป็ นเคล็ดลับภายใน
และตอนนี้? เป็ นหนังสื อขายดีของที่ผมมีความภูมิใจ อีกครั้งหนึ่งที่รุ่นใหม่ของเคล็ดลับการดูแลอยูพ่ ิมพ์ก่อนที่ฉนั ในเกือบสิ บปี ของการ
ทํางานผมได้ซ่อมอย่างต่อเนื่องเสริ มและที่แก้ไขเพิ่มเติม ตําราแรกที่ได้รับหายไป ผ่านเวลาและอีกครั้งกับ (เกือบ) ทุกคําต่างประเทศและ
เงื่อนไขที่ซบั ซ้อนแทนที่ดว้ ยภาษาที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน เนื้อหาเป็ นยังต่อเนื่องถึงวันที่ งานที่พิสูจน์แล้วว่าเป็ นเรื่ องยากมากขึ้นกว่าที่ฉนั ได้
คาดการณ์ไว้
หลักการสําคัญในการประสบความสําเร็ จ
ขอบเขตที่ชดั เจนรู ปแบบที่ระบุไว้อย่างชัดเจนส่ วนใหญ่ที่สนใจโดยตรงไปยังหลายๆ คนแต่ละธีมมักจะเป็ นเพียงหนึ่งหรื อสองหน้าที่ใน
ความยาวที่ชดั เจนและรัดกุมในขณะที่ในเวลาเดียวกันที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
ไม่ 200,000 สําเนาพิมพ์และการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นบั ไม่ถว้ น wwwpalliativstiftungde แทนจํานวนมากหรื อไม่หรื อว่ามันยัง
ห่างไกลที่นอ้ ยเกินไปสําหรับ 80,000,000 เยอรมัน สําหรับแรงงานข้ามชาติจาํ นวนมากและผูล้ ้ ีภยั บางส่ วนยังเดือดร้อนจากการเจ็บป่ วยที่
รุ นแรงโดยไม่ตอ้ งมีวธิ ีการที่เพียงพอในการทําความเข้าใจภาษาเยอรมัน
เคล็ดลับการดูแลขณะนี้สามารถใช้ได้ในหลายภาษา
ตอนนี้เคล็ดลับการดูแลนอกจากนี้ยงั มีการกําหนดให้สามารถใช้ได้ในโปแลนด์ตุรกี, อาหรับ, เช็ก, สโลวาเกีย, เซอร์เบีย, โครเอเชีย, อังกฤษ,
โรมาเนีย, รัสเซี ย, นอกจากนี้ในรู ปแบบสองภาษาเพื่อให้การเรี ยนรู ้ที่ง่ายของเยอรมันในส่ วนหนึ่ง พิมพ์มกั จะเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF แบบ
ขนานสําหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ฉันหวังว่าจะได้เห็นวิธีการเคล็ดลับการดูแลหลักการทํางานในรุ่ นที่ไม่ใช่เยอรมัน!

สิ่ งที่น่ารู้ อื่นๆที่สําคัญ
การอภิปรายในปั จจุบนั ในเยอรมนี นาเซี ยได้แสดงให้เห็นว่าไม่ทุกคนที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้รู้วา่ สิ่ งที่พวกเขาจะ
พูดคุยเกี่ยวกับการพูดคุยอยูเ่ สมอของ "ความตายที่เจ็บปวด" : ก่อนที่ผมจะต้องทนทุกข์ทรมานเหลือทนในตอนท้ายของ
ชีวิตของฉันที่ฉนั ต้องการ ที่จะช่วยในการตาย และยังแทบจะทุกคนตระหนักถึงตัวเลือกสําหรับการบรรเทาความทุกข์
ทรมาน
คนตายจํานวนมากประสบนอกจากนี้ผา่ นการรักษาที่ไม่เหมาะสมและเป็ นภาระหนัก อื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ในทางตรงกัน
ข้ามมีชีวิตอยูเ่ พื่อความประสงค์ด่วนของพวกเขาแม้วา่ กฎหมายในประเทศเยอรมนี อย่างชัดเจนห้ามนี้
ถ้ าเราได้ อ่านเรื่องนีม้ าก่ อนเราตะได้ ข้อคิดมากมาย
นี่คือสิ่ งที่ฉนั มักได้ยินในการดูแลทุกวัน แต่ตอนนี้ ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ฉนั ได้ยนิ เรื่ องเกี่ยวกับหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้ กบั จงใจ
ในนามของผูเ้ ยียวยาผมอยากจะขอขอบคุณกระทรวงสังคมและบูรณาการของHessianและบูรณาการและเงินประกันการ
ดูแลรัฐที่ให้การสนับสนุนทางการเงินของพวกเขาอย่างต่อเนื่ องและมีน้ าํ ใจซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาํ นี้ กระจายขนาดใหญ่ที่เป็ นไปได้
ทั้งหมด
มันเป็ นสิ่ งสําคัญกับผมว่าทุกคนจะได้รับโอกาสในการแสดงความปรารถนาและตระกูลสําหรับการตายของตัวเองของ
พวกเขาและสิ่ งที่พวกเขามีให้กบั เครื อข่ายที่มีความสามารถที่ พวกเขาดูแลที่เหมาะสมสําหรับการนี้
หลายคนเลือกที่จะว่างเปล่าจากปั ญหาของการตายและตาย ไม่กี่คนที่ขอให้พวกเขา-ตัวสิ่ งที่ดูแลพวกเขาต้องการที่จะได้รับ
ในกรณี ของการเจ็บป่ วยที่รุนแรงและเป็ นอันตรายต่อชีวิต ดอย PalliativStiftung คือการทํางานเพื่อสร้างความสิ้ นสุ ดของ
ชีวิตใหม่ วัฒนธรรม
การแก้ ไกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอาญาร่ วมกับกฎหมายใหม่
ในปี ที่ผา่ นPalliativStiftungได้ช่วยในการสร้างความตระหนักของตัวเลือกและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นฐานทางกฎหมาย
สําหรับการดูแลปลายของชีวิต แพทย์และผูด้ ูแลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้รับความเชื่อมัน่ ทางกฎหมายมากขึ้นสําหรับการ
กระทําของพวกเขา ตัวผมเองได้จ่ายราคาหนักและเป็ น บังคับให้ข้ ึนการปฏิบตั ิทางการแพทย์ของฉันในปี 2010 เนื่ องจากมี
การดําเนินคดีทางอาญา ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนที่ดีตอนนี้ผมสามารถทํางานอีกครั้งโดยไม่ตอ้ งกลัวการถูกจองจํา
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแก้ไขเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็ นของยุคปั จจุบนั ที่
ในการนี้สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากกับผม : ว่าจะไม่มี "การแก้ปัญหาสวิส" ที่นี่ดว้ ยการฆ่าตัวตายช่วยจัดระเบียบข้อห้ามนี้
ได้ทอดสมออยูใ่ น§ 217 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้ยงั มีบา้ นพักรับรองใหม่และประคับประคองพระราชบัญญัติได้ถูกส่ งผ่านด้วยความช่วยเหลือของที่ดูแล
สามารถขยายเพิ่มเติม
ยังมีจิตวิญญาณแลกเปลีย่ นของ "สู งขึน้ เร็วขึน้ ต่ อไป" สิ่ งที่เราต้ องการ แต่ เป็ นจิตวิญญาณของการเป็ น "ไม่ สูงเกินไปไม่
เร็วเกินไปไม่ ไกลเกินไป" สิ่ งที่เราต้ องการคือการดูแลทางการแพทย์ ยับยั้ง
Thomas Sitte
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ขอบคุณ!
ขอขอบคุณเป็ นพิเศษของเราไปให้ กับพนักงานที่ไม่ มีชื่อจํานวนมากในหน่ วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาในด้ าน
ของการเมืองและธุรกิจที่แสดงที่นี่โดยกระทรวงเฮสส์ กิจการสั งคมและบูรณาการและกองทุนประกันการดูแลเงินทุน
สํ าหรับการพิมพ์
ดูแลประคับประคองชีวติ อยู่จากการป้อนข้ อมูลของบุคคลที่มีผู้ป่วย แต่ มันคือการสนับสนุนจากทัศนคติแบบ
ประคับประคองของทั้งหมดและความมุ่งมั่นของหลายสาเหตุ มันมักจะเป็ นที่น่าแปลกใจที่จู่ ๆ ก็จะช่ วยให้ เราและที่ไม่
ว่ าจะเป็ นความกังวลที่เฉพาะเจาะจงและปัญหา ของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเราหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือ
การก่ อให้ เกิดการทํางานที่บ้านพักรับรองและดูแลประคับประคอง ประตูที่ไม่ คาดคิดที่เปิ ดอยู่ในสถานการณ์ ที่ดู
เหมือนสิ้นหวัง นี้ใช้ กับทุกพืน้ ที่ของชีวิตและมักจะประสบความสํ าเร็จในอัปยศฉัน เราไม่ ควรหยุดเชื่อใน ความดีงาม
โดยธรรมชาติของคน
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เพือ่ น Berndของฉัน
โดยPetraNagel
เพื่อนBerndของฉันเสี ยชีวติ ในวันที่20กันยายนปี 2004วันที่ฉันเปิ ดตัวซี ดีครั้ งแรกของฉันฉันยังไม่ได้จริ งๆเข้าใจมัน
หลายปี ที่ ผ่านแบร์ นเป็ นเพียงเพื่อนร่ วมงานรอบสองปี ที่ผ่านมาเราย้ายไปแง่แรกชื่ อจากเพื่อนร่ วมงาน
ให้เพื่อน
"มันเป็ นโรคมะเร็ ง"เขากล่าวว่า"Berndกล่าวว่าเขามีโรคมะเร็ ง"สามีของฉันได้รับการเรี ยกร้ องที่ กาํ ลังมองมาที่ ผม
ในความปวดร้ าวกับเครื่ องรั บในมือของเขาในตอนท้ายของบรรทัดชะตากรรมที่ เราอาจไม่เคยได้คาดการณ์ไว้
ประโยคซํ้าๆนี้ คือจุดเริ่ มต้นจากที่ นี่ในเพื่อนเป็ นเพื่อนตายคนหนึ่ งที่ ตอ้ งต่อสู ้เพื่อชี วิตของเขาเรื่ องนี้ เร็ วๆนี้ บอกว่า
อาการปวดหลังยาแก้ปวดที่ แข็งแกร่ งลื่ นแผ่นดิ สก์และจากนั้นการวินิจฉัย:การแพร่ กระจายที่ริเริ่ มโดยเนื้ องอก
ในหลอดลม
แต่เรายังไม่ทราบว่าในวันของฤดูร้อนปี ที่ ผ่านมาเรายังคงพบสิ่ งที่ ยากที่ จะอธิ บายในขณะนี้ Berndซ้ายมากคําถามที่
ยังไม่เป็ นคําถามเกี่ ยวกับความเจ็บป่ วยของเขาเกี่ ยวกับบุคคลของเขา
เขาเป็ นคนที่ ชอบที่ จะพูดคุยในการบอกเล่าเรื่ องราวนักข่าวของโรงเรี ยนเก่าคนที่ ใส่ ทุกอย่างลงในรายงานของเขา
ที่ อยากจะเป็ นในความหนาของสิ่ ง คนที่ บอกเรื่ องราวอีกครั้ งถึ งแม้ว่าพวกเขา ไม่ได้เรื่ องที่ อยู่ในหัวใจของเขาเอง
ผูช้ ายคนหนึ่ งที่ มีขนาดใหญ่กว่าชี วิต"โกง"แม่ของฉันจะได้เรี ยกเขาว่าเป็ น"เสื อผูห้ ญิ ง"ฉันพูดด้วยเสี ยงวิทยุที่ดีคน
หนึ่ งที่ กายหู และติ ดอยู่กบั คุณคนที่ดูเหมือนแตกใครมักจะมีวิธีการแก้ปั ญหาคนของการกระทําคนที่ ได้เห็ นทุก
อย่างและรายงานเกี่ ยวกับมัน

จู่ๆBerndก็มีมะเร็ งโอดี สซี ยว์ ินิจฉัยเริ่ มเร็ วๆนี้ ยุติในหอผูป้ ่ วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ในGöttingenนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นที่ สุดเรากล่าวและBerndหวังว่าฉันเคยอาศัยอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลยี่สิบ
ปี ก่ อนที่ อยู่ในระบบเวลาแห่ งความสุ ขในห้องโถงของนักเรี ยนของที่ อยู่อาศัยอาหารกลางวันที่ เราไปกิ นใน
โรงพยาบาลเพื่อนนักศึ กษายาของฉันเฉลิ มฉลองเหตุการณ์สาํ คัญกายวิภาคศาสตร์ แต่ท้ งั หมดเป็ นความทุกข์ที่ อยู่
ห่ าง
ไกลจากเราจากเราชี วิตจากอนาคตของเรา
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เยีย่ มชมโรงพยาบาลปี ที่ผา่ นมาไม่มีใครของความสว่างของอาหารในโรงอาหารที่เราจ่ายเข้าชมตามปกติจะเป็ นคนที่กาํ ลังจะตาย
โค่นเหมือนต้นไม้ที่ผมเก็บความคิด จํานวนมากของวลีเดินผ่านใจของฉัน จาก "ทุกอย่างจะทํางานออกมาดี" กับ "
จากนั้นเราจะแปลงแบนของคุณสําหรับการเข้าถึงรถเข็นคนพิการ" "คนบางคนทําให้มนั ออกมาจากที่นี่ อีกครั้ง ""บางครั้งคนที่
รักษาธรรมชาติ"
แบร์นอยูใ่ นห้องเดี่ยวที่สะดวกสบายมาก และความไม่ไว้วางใจของฉันเติบโตขึ้นเพราะทุกคนเป็ นคนดีเพื่อ พยาบาลมีเวลาที่
แพทย์ยงั เอาเวลาที่จะพูดคุยกับเพื่อนของผูป้ ่ วย ตายกําลังจะมาดูเหมือนจะเข้าใจอย่างกระทันหันของที่ระลึกและความสงบสุ ข
ซึ่งมักจะไม่พบในโรงพยาบาล และยังผลที่ออกมาไม่ได้เป็ นหนึ่งในที่สงบเงียบ
เราขับรถไปดู Bernd บ่อยเท่าที่เราจะทําได้ ครั้งหนึ่งฉันเป็ นฉันเองเช่นเดียวกับในวันเก่าผมไป คาดไม่ถึงแลนซ์
คาเฟ่ ดีที่สุดในเมืองและซื้อขนม ฉันต้องการที่จะนําบางสิ่ งบางอย่างกับฉัน ฉันคิดว่า แม้จะเป็ นคนที่กาํ ลังจะตาย ฉันต้องการ
ที่จะให้เขารักษา ประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน หากที่ยงั คงทํางานวิธีการทํางานผมไม่ทราบว่า ด้วยเค้กช็อคโกแลตห่อ
อย่างสวยงามกับเต่าทองมาร์ซิปันผมก็เข้าไป ห้องพัก สิ่ งที่แปลกที่จะทําเข้ามาเยีย่ มชมเป็ นคนที่กาํ ลังจะตายกับสิ่ งเหล่านี้
ในขณะที่เหล่านี้
เป็ นความคิดของฉันแบร์นมีความยินดี พยายามเค้กช็อคโกแลตและแม้วา่ เขาไม่ได้จริ งๆการรับประทานอาหารอีกต่อไป
เขาบอกว่ามี มาพร้อมกับเขาตลอดชีวติ ของเขาถูกถามเกี่ยวกับโครงการซีดีอยากข่าวจากโลกของการทํางาน
Bernd อยากจะมีส่วนร่ วมในชีวติ ที่เขารัก เขาไม่ตอ้ งการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความตาย "ตายไม่ดีพอ" เขา กล่าวว่าครั้ง
เดียวครั้งเดียวที่เขากล่าวถึงเรื่ องที่เขาเพิ่ม : "ทําไมฉันควรจะพูดคุยเกี่ยวกับมันตลอดเวลาที่ผมรู ้อยูแ่ ล้วว่า" ผมแทบไม่อยาก
จะเชื่อเลยเราไม่ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยของเขามากขึ้นในบางจุด ? ควรว่าเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับความเป็ นจริ ง
มากขึ้นหรื อไม่เราจะให้เขา ขณะที่แพร่ กระจายได้อาละวาดผ่านร่ างกายของเขา? "ทําไม?" สามีของฉันถามว่า "มีอะไร
ผิดปกติถา้ นัน่ คือสิ่ งที่เขาต้องการ?" "ทําไมเขาควรจะพูดคุยเกี่ยวกับความตาย? "
แบร์นที่ถกเถียงกันอยูก่ บั แพทย์ในความอุปถัมภ์ของเขา เขาไม่ตอ้ งการที่จะพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับสิ่ งที่เขากําลังเผชิญ
และเขาต่อสู ้ สําหรับทุกวัน เขาต้องการการรักษาด้วยรังสี และการรักษาด้วยการออกกําลังกายเขาต้องการที่จะชนะในครั้ง
เขาไม่เคยเล่นบทบาทของตายของผูป้ ่ วยเขาที่อนั ตรธานตลอดชีวิตไม่ได้ทาํ ให้มนั ง่ายในเพื่อนของเขา
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เขาก็ดาํ เนินการเกี่ยวกับการใช้ชีวติ และได้รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการพื้นที่สาํ หรับโรคเราได้พดู คุยเกี่ยวกับทุกอย่างที่เข้ามาใน
หัวของเรจากการเมืองในการทํางานเกี่ยวกับเพื่อนและคนรู ้จกั เราหัวเราะและล้อเลียนBerndที่อ่อนแอ
เขาไม่สามารถลุกขึ้นนัง่ แต่ใจของเขาตื่น ในขณะเดียวกันเขาอยากจะนอนหลับเพียงแค่นอนหลับ และเขายังต่อสู ้เพื่อชีวติ ของเขา
ในบางจุดที่เราเริ่ มบีบมือของเขาในการอําลา บิตนานกว่าปกติท่าทางใกล้ชิดสําหรับเราและสําหรับเขารู ้วา่ มันอาจจะเป็ นครั้งสุด
ท้าย
Bernd ไม่เคยร้องมาก่อนไม่เคยกรี ดร้องไม่เคยบ่น เพียงครั้งเดียวเป็ นคําถามที่วา่ ทําไม "มะเร็งเช่นนี้จะใช้เวลาแปดปี " หมอได้บอก
กับเขา "เกิดอะไรขึ้นถ้ามันได้ถูกค้นพบก่อนหน้านี้?" เขาบอกกับเราว่า เขาถามตัวเอง หัวของฉันเต็มไปด้วยภาพและวลีของการตาย
และความตาย เมื่อฉันบอกเพื่อนว่าแบร์นกําลังทําอะไรพวกเขาส่ายหัวของพวกเขา "มันไม่สามารถจะมากอีกต่อไป" ฉันไม่ตอ้ งการ
ที่จะได้ยนิ มัน
วลีโง่แบร์นยังมีชีวิตอยูอ่ ยากจะมีชีวติ อยู่ และตราบใดที่เขาได้รับการหายใจเขามีสิทธิที่จะมีส่วนร่ วมในชีวติ และไม่ได้รับการพูดถึง
ว่าเขาตายไปแล้ว
ค้นหาสาเหตุเริ่ ม"เขามักจะสู บบุหรี่ หนักเขาไม่ควรจะประหลาดใจ"ผมได้ยนิ มาว่ากล่าวว่าผมก็พดู ทั้งหมดเหล่านี้คนฉลาดเคยได้ยนิ
อะไรเกี่ยวกับชะตากรรมเหตุการณ์ได้รับการประเมินตนเองชอบธรรมคะแนนเก่าตัดสิ น"คือมีจุดใด?"ผมถามเมื่อผมรายงานว่า
แบร์นมีความรูส้ กึ ทีด่ กี ว่าทันใดนัน้ เขาจะนังขึ
แต่เขาต้องการที่
่ น้ มาอีกครัง้ ตาลุกหวังเราทุกคนรูว้ ่าเขาไม่ได้ไปกระโดดออกจากเตยี ง
จะ อาศัยช่วงเวลาของชีวติ ของเขาทุกนัน่ คือสิ่ งที่มนั เป็ นเกี่ยวกับเขายังมีชีวติ อยูแ่ ละการหายใจยังคงมีความคิดแต่เขาก็มองไม่เห็นไป
หลายการจัดการกับชีวิตวาดภาพเพื่อปิ ดเป็ นเรื่ องยากเกินไปสําหรับคนจํานวนมากพวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะได้ใกล้ชิดว่าจะตายหรื อ
บุคคลที่อยูอ่ าศัยที่กาํ ลังจะตาย ผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยไม่รู้มากโง่เขลาและความซํ้าซาก
อย่ามองแล้วมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราทั้งหมดของยักการรู ้มนั ที่มีอยูแ่ ล้วถือว่าผูป้ ่ วยเป็ นตายเพื่อปกป้ องตัวเองใครจะรู ้ดีเสมอว่า
สิ่ งที่ควรจะเกิดขึ้นต่อไปใครรู ้สิ่งที่เป็ นและไม่ได้เป็ นความตายที่ดี
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ใครรู ้วา่ ทําไมสิ่ งที่เกิดขึ้น ใครรู ้ดา้ นอื่น ๆ หรื อไม่ ใครมีความเชื่อหรื อไม่ ที่ไม่ตอ้ งการที่จะยอมรับว่าเป็ นคนที่ยงั คงมีแม้วา่ ชีวติ ของ
เขาในขณะนี้จะแตกต่างกับปี ก่อน มันเป็ น เข้าใจยาก
ที่เราไปเยือนBerndช่วงเย็นก่อนที่เขาจะเสี ยชีวติ เขาจําเราเราจัดขึ้นในเวลาสั้น ๆ มือของเขา "กลับมาในวันพรุ่ งนี้" เขากล่าวว่า "ผม
ไม่ได้ความรู ้สึกที่ดีมากในวันนี้"
เราได้หายไปสําหรับคําพูด แบร์นเสี ยชีวติ ในวันถัดไป
มันเป็ นความสงบสุ ขเขาสบายใจเขาก็อยูใ่ นความเจ็บปวดที่รู้อย่างแท้จริ ง? ผมคิดว่าเขาไม่เคยสูญเสี ยศักดิ์ศรี ของเขาหรื อของเขาที่จะมี
ชีวติ อยู่ เขาไม่เคยยกเลิกการประกอบด้วยตัวเอง เขาไม่ได้ให้ในรวมทั้งการเจ็บป่ วยได้ เขาเดินตามเส้นทางของเขา และที่อาจจะ
ปลอบใจ แต่เพียงผูเ้ ดียว
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อะไรคือความหมายของการประคับประคอง?
ในหนังสื อเล่มนี้เราจะหารื อเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นานา ว่าอะไรคือการรักษาด้วยการประคับประคองมันคือการดูแลสําหรับ
ผูท้ ี่มีข้ นั สูงของการเจ็บป่ วยและอายุขยั จํากัด การรักษาด้วยการประคับประคองบรรเทาอาการในขณะที่เราเคารพในเวลาเดียว
กันกับที่เจ็บป่ วยจะไม่มีอีกต่อไป รักษาได้ ก็จะเข้าสู่การคนที่เป็ นทั้งเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา
ดูแลประคับประคองเสมอหมายถึงการรักษาแบบองค์รวมมันจะไม่มุ่งเน้นในด้านการบําบัดรักษาตัวจริ งแต่จะครอบคลุมสู งนอก
จากการสนับสนุนการพยาบาลและการรักษาพยาบาลวิชาชีพอื่นๆอีกมากมายนําไปสู่การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมของการรักษา
ด้วยธรรมชาติเหล่านี้รวมถึงรักษาที่เหมาะสมเจ็บปวดโภชนาการและยาที่เข้ากันได้ลดการการหายใจลําบากคลื่นไส้และอาเจียน
เป็ นสิ่ งสําคัญแต่เพื่อให้มีพระและอารมณ์การสนับสนุนการดูแลด้านจิตสังคมสนับสนุนเสี ยใจการกํากับดูแลและด้านอื่น ๆ
มาตรการบรรเทาที่เก่าแก่ที่สุดและถูกมองว่าตราบใดที่การรักษาเป็ นไปได้เท่านั้นแต่ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการแพทย์ที่
สําคัญของศตวรรษที่ผา่ นมานําไปสู่ การเหล่านี้การมีบทบาทพื้นหลังมากขึ้นการเคลื่อนไหวที่บา้ นพักรับรองของช่วงปลาย
ทศวรรษ1960ที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่ความจําเป็ นของการพิเศษการรักษาผูป้ ่ วยทุกทีป่วย
และตายนี้ส่งผลให้คนที่ได้รับบรรเทาอีกนอกเหนือไปจากการรักษาทางการแพทย์ควบคูไ่ ปกับการดูแลทางการแพทย์เรามีจุด
มุ่งหมายที่จะสนับสนุนคุณในพื้นที่ที่สาํ คัญทั้งหมดจึงจะมีคุณอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยากลําบากในประสบการณ์ของเราด้วยความ
ช่วยเหลือของดูแลประคับประคองผูค้ นมีความสามารถที่จะทําให้ข้ นั ตอนสุ ดท้ายของชีวิตของพวกเขาบางสิ่ งบางอย่างที่พิเศษ
การจัดระเบียบนี้รู้ตวั และมีศกั ดิ์ศรี
ดูแลประคับประคองหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของเวลาที่เหลือมากยังคงสามารถทําได้แม้ในขณะที่ไม่มีอะไรสามารถ
ดําเนินการเพื่อหยุดความคืบหน้าของการเจ็บป่ วยต้นแบบวัตถุประสงค์เปลี่ยนมันไม่มีการต่อสู ้กบั ความเจ็บป่ วยแต่จะบรรลุชีวติ ที่ดี
ที่สุดกับมันมุมมองการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมรับว่าการตายเป็ นที่คาดการณ์และหลีกเลี่ยงไม่ได้มนั จะช่วยให้ได้รับความลึกที่น่าแปลกใจ
และมีคุณภาพสําหรับเวลาที่เหลือ
การดูแลทางการแพทย์และการพยาบาลของอาการปวดและการร้องเรี ยนยังคงอยูก่ ลางแต่จะสมบูรณ์โดยการดูแลของแต่ละบุคคล
และใส่ใจการสนับสนุนของผูป้ ่ วยและคนที่รักของพวกเขา
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มันเป็ นสิ่ งสําคัญที่นี่วา่ ผูป้ ่ วยควรจะสามารถที่จะใช้เวลาที่เหลือให้กบั พวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ให้บริ การความต้องการส่ วน
บุคคลของพวกเขา

มัลติมืออาชีพและสหวิทยาการความร่ วมมือเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับนี้ดูแลประคับประคองไม่เกี่ยวกับ "ไม่ได้ทาํ อะไรมากไป"
ไม่ได้เป็ นเพียงเกี่ยวกับการดูแลที่บา้ นพักรับรองที่สาํ คัญที่นี่เป็ นระมัดระวังชัง่ นํ้าหนักขึ้นของสิ่ งที่มีความเหมาะสมที่จาํ เป็ น
และปฏิบตั ิการณ์ประสบการณ์และความไวจะต้องรับมือกับการเสื่ อมสภาพที่กาํ ลังจะมาและความเกี่ยวข้องกลับ
หรื อหลีกเลี่ยงการเหล่านี้โดยสิ้ นเชิงนี้ยงั เกี่ยวข้องกับการยอมรับเหล่านี้อย่างเปิ ดเผยหากวิกฤตการณ์เหล่านี้สามารถหลีก
เลี่ยงได้แล้วเรายังสามารถหลีกเลี่ยงการรับสมัครโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดที่ไม่พึงประสงค์!
ควบคูไ่ ปกับความรู ้สึกของการทําอะไรไม่ถูกและไม่สามารถที่จะรับมือดูแลประคับประคองยังอยูไ่ ด้อย่างแม่นยําความกังวล
ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบความร้ายแรงของสถานการณ์ที่ไม่ได้ลงเล่นที่เราเผชิญหน้ากับมันยังคงอยูใ่ นมือและช่วยในการจัดการ
กับวิกฤติที่เกิดขึ้น
ดีดูแลประคับประคองจะขึ้นอยูก่ บั สามเสาหลักทัศนคติที่เหมาะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ดีเยีย่ ม
คนที่มีความสําคัญของความพยายามทั้งหมด นี้มกั ต้องการให้โต้ตอบแตกต่างกันไปว่าพวกเขาจะได้ตามปกติ
มันเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะอยูท่ ี่จะอดทนและแบกรับภาระที่คนอื่นชอบที่จะมองออกไป ดูแลประคับประคองไม่ได้
ใช้เวลาไปทั้งหมด ความทุกข์ที่จะยกเลิกการ ความซับซ้อนของความเศร้าโศก แต่ก็ช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ถึงตาย และเกิน
ชีวติ มักจะเป็ นผลดียงิ่ ขึ้นนี้เป็ นสิ่ งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับผูท้ ี่ยงั คงอยูแ่ ละอาศัยอยู่
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เคล็ดลับสําหรับการพูดคุยกับแพทย์
หากคุณเป็ นผูป้ ่ วยหรื อสมาชิกในครอบครัวพบกับสถานการณ์ที่คุณจะต้องดําเนินการอภิปรายความสําคัญกับแพทย์ดาํ เนินการ
รักษา (การแจ้งเตือนของการวินิจฉัยการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยการเพิ่มเติมหรื อคล้ายกัน) แล้วคุณควรจะทราบจุดต่อไปนี้:
คิดเกี่ยวกับว่าคนที่คุณไว้วางใจควรมากับคุณในบทสนทนาถ้าใช่หารื อเกี่ยวกับบุคคลนั้นอะไรคือสิ่ งที่คุณมีความกังวลมากที่สุด
เกี่ยวกับและสิ่ งที่คุณต้องการที่จะรู ้จากแพทย์จดั ให้มีเวลาและระยะเวลาของการสนทนากับแพทย์ในล่วงหน้า
จดคําถามที่สาํ คัญที่สุดของคุณ (ไม่มีคาํ ถาม "โง่") aขึ้นรายการที่มีให้คุณได้รับการแต่งตั้งยืนยันว่าการสนทนาที่ไม่ได้ดาํ เนินการ
ในวอร์ด ในแยกห้องที่เงียบสงบ
ควรปรึ กษาแพทย์ถา้ มันเป็ นไปได้สาํ หรับเขาที่จะออกจากการนับของเขาที่อื่นสําหรับ การของการสนทนาเพื่อที่คุณจะไม่ถูกรบกวน
เริ่ มต้นด้วยการบอกแพทย์ (ถ้าเขาไม่ได้ขอให้คุณเอง) สิ่ งที่คุณรู ้อยูแ่ ล้วว่าผูต้ อ้ งสงสัยหรื อคิดว่า - แล้วเขาจะได้รู้วา่ ที่คุณยืน
พูดคุยเกี่ยวกับความหวังของคุณและความกลัว sคุณจะช่วยให้แพทย์ของคุณจะได้รับรู ้และเข้าใจคุณถามทันทีถา้ คุณไม่
เข้าใจอะไรมากกว่าหนึ่งครั้งถ้าความจําเป็ นจนกว่าคุณจะมีความเข้าใจทุกอย่างจริ งๆจดบันทึกและเก็บให้ปลอดภัยเหล่านี้สิ่งที่แม้สิ่ง
ที่สาํ คัญจะลืมได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นกว่าที่คุณคิดควรปรึ กษาแพทย์ที่จะอธิบายทางเลือกทั้งหมด
กับกลยุทธ์การรักษาที่เขาโพสท่าขอให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับข้อเสนอการบําบัดของเขามีการศึกษา
หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยว
ข้องกับมันได้หรื อไม่？
ในกรณี ของการเจ็บป่ วยที่คุกคามชีวติ ในขั้นตอนขั้นสูงที่คุณควรถามว่าการรักษาพยาบาลแบบประคับประคองอย่างหมดจดไม่
อาจจะเป็ นทางเลือกที่ดีแม้ในเรื่ องเกี่ยวกับเป้ าหมายของชีวติ ที่มีการขยาย
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สอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกที่ไม่ใช่แพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาหลังจากที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงพยาบาลขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
เหล่านี้อาจจะเป็ นกลุ่มช่วยเหลือตนเองจิตบําบัดบริ การบ้านพักรับรองฯลฯ
ในตอนท้ายของการนัดหมายจัดวันที่เฉพาะเจาะจง

พิมพ์ซ้ าํ จากเกียน Gian Domenico Borasio "Über das Sterben" พิมพ์ครั้งที่ 2
ปี 2012 น 122-123 ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ผยแพร่ C.H.Beck

22

ญาติทําอะไรได้ บ้าง?
"ผมอยากจะสัมผัสกับสิ่ งอื่นอีกมากมายเพื่อให้กบั คุณที่จะอยูก่ บั คุณแบ่งปันความสุ ขของฉันกับคุณให้ความไว้วางใจ
ความกลัวของฉันในคุณและตอนนี้คุณกําลังจะตายคนเดียวทั้งหมดและตอนนี้ฉนั นัง่ อยูท่ ี่นี่ต่อไปกับคุณและไม่ทราบ
วิธีการฉันสามารถช่วยให้คุณ"หรื อโอ้พระเจ้าช่วยให้เขาหลับไปจะไปความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเขา
บรรเทาความกลัวของเขาตายและสิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น"
ความคิดเหล่านี้และอื่นที่กาํ ลังจะผ่านหัวของญาติที่พวกเขานัง่ อยูข่ า้ งเตียงของคนที่กาํ ลังจะตายดีรักพวกเขามักจะทํา
อะไรไม่ถูกความกลัวแต่ยงั โกรธและเศร้าชีวิตของคนนี้จะวาดภาพเพื่อปิ ดญาติยงั ไม่ได้ถามว่าสิ่ งที่พวกเขาคิดว่านัง่ มัน
ก็เกิดขึ้นญาติสามารถช่วยโดยการมีส่วนร่ วมในกระบวนการที่กาํ ลังจะตายพวกเขาสามารถนวดเท้าของคนที่กาํ ลังจะ
ตายจับมือของพวกเขาได้รับในเตียงกับพวกเขาหรื อถือพวกเขาตรงเมื่อพวกเขามีลมหายใจสั้นที่พวกเขาสามารถร้อง
เพลงให้พวกเขาสวดภาวนาให้พวกเขาเล่นเพลงพูดคุยกับทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผดู ้ ูแลที่ปรึ กษาและนักบําบัด
จะช่วยให้พวกเขาที่จะจัดการกับหนทางของตัวเองและความอ่อนแอและที่จะดําเนินการหลังจากการตายของสามี
ภรรยาพ่อแม่หรื อเด็ก
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เมื่อเหนื่อยหน่ ายคุกคาม: การดูแลตนเอง
การดูแลอาจจะหมายถึงการดูแลตัวเองหรื อของผูอ้ ื่นดูแลนี้มีความสําคัญสําหรับดูแลประคับประคองแต่ยงั เพื่อตัวเรา
เอง :การดูแลตนเอง
แต่สิ่งที่เกี่ยวกับผูท้ ี่ดูแลคนป่ วยหนักการดูแลตนเองควรเป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นอย่างอื่นมีการคุก
คามของความเหนื่อยหน่าย？กระบวนการคืบคลานเพื่อเริ่ มต้นกับการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดเล็กต่อมาผลที่อาจจะเป็ น
โรคร้ายแรง: ความวิตกกังวลซึมเศร้าบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอ่อนเพลียสมบูรณ์อมั พาตได้และแย่ลง
การดูแลคนป่ วยหนักจะพาเราไปสู่ ขอบเขตของเราและเป็ นหลักการกระตุน้ ผูท้ ี่ตอ้ งการให้มากกว่าความช่วยเหลือทาง
กายภาพต้องมีความรู ้สึกที่ดีสาํ หรับการให้บริ การในปริ มาณที่เหมาะสมของความช่วยเหลือทั้งผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลใน
ฐานะที่ฉนั เป็ นผูด้ ูแลพระผมมักจะได้ยนิ วลีเช่น"ฉันไม่สามารถไปที่ใดมากขึ้น"คุณจะจัดการ""มันคือทั้งหมดที่มาก
เกินไปสําหรับผม" "ผมเกรงว่าสัญญาของฉันจะไม่ได้รับการต่ออายุ"ในล่าสุดที่เหล่านี้อาการเล็กๆที่ดูเหมือนจะ
สังเกตเห็นว่ามันเป็ นเวลาที่จะใส่ในการเบรกและมีสติเปิ ดใช้งานการดูแลตนเอง
เคล็ดลับเกีย่ วกับวิธีการหลีกเลีย่ งความเหนื่อยหน่ าย:
•ฉันต้องยอมรับว่ามีความเสี่ ยงของความเหนื่อยหน่ายที่มีอยู่
•ฉันต้องอยูอ่ ย่างมีสติอนั ตรายนี้
•ฉันต้องยอมรับข้อ จํากัด ทางร่ างกายและอารมณ์ของฉัน
•ฉันควรจะวาดภาพได้อย่างชัดเจนระหว่างการทํางานและเวลาว่างฉันมักได้ยนิ คําว่า "ฉันไม่สามารถปิ ดที่บา้ น"
ในหอผูป้ ่ วยเด็กพยาบาลเฉพาะบอกฉัน :
• "ตอนเย็นเมื่อวานนี้ผมขับรถกลับไปที่คลินิกอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบต่อ
ฉันไม่สามารถรับมันออกจากหัวของฉันเขามีความรู ้สึกที่ไม่ดีดงั นั้น"
•การปิ ดหลังเลิกงานขั้นตอนของการพักฟื้ นและความเงียบสงบบรรเทาภาระมืออาชีพระยะเวลาสั้น ๆ
ของการกูค้ ืนการส่ งมอบพลังงานใหม่แล้วเราสามารถมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวหรื อเพื่อนอีกครั้ง!
และในผูป้ ่ วยที่มีเวลาว่างในการทํางานที่น่าพอใจและจํานวนมากของกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้ยงั มี
ที่จาํ เป็ นสําหรับการแยกที่มีสุขภาพดีของกิจกรรม
•ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทาํ งานและในภาคเอกชนเปิ ดหูและความเข้าใจของคูใ่ จที่เชื่อถือได้ช่วยฉัน
นอกจากนี้ยงั ช่วยในระยะนี้ฉนั จากการดูแลประคับประคองความกังวลของฉัน
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•ผูช้ ่วยหลายคนตําหนิตวั เองสําหรับการกลายเป็ นความผิดหวังและอดีต haustedความล้มเหลวของพวกเขาวางลงไปที่จุดอ่อนของตัวเอง
แต่คาํ ถามคือสิ่ งที่ไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั ฉัน แต่สิ่งที่ฉนั จะทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
•ความเครี ยดของฉันจะถูกสร้างขึ้นในหัวของฉัน วิธีการที่ผมประเมินตําแหน่งและความคุม้ ค่าการทํางานของฉันมีอิทธิพลสําคัญกับว่า
สถานการณ์จะสําคัญหรื อไม่ เปลี่ยนวิธีที่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่ องง่าย
แนะนําใหม่ความคิดเชิงบวกมากขึ้นแม้ในช่วงเวลาของความเครี ยดที่ดีสามารถทําได้โดยการตอบคําถามต่อไปนี้:
•ฉันเห็นเพียงด้านลบของการทํางานของฉันหรื อยังบวก?
•ฉันอาจจะมีความคาดหวังสู งเกินไปของตัวเอง?
•อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมเอาดูแลมากขึ้นของตัวเอง?
•ห้ามฉันยังเห็นสถานการณ์ที่ฉนั เข้าใจกัน?
•ในกรณี ที่ความสามารถทรัพยากรของฉันได้อย่างไรฉันจะใช้พวกเขา?
•สิ่ งที่สาํ คัญไม่ชีวิตของตัวเองมีสาํ หรับฉันหรื อไม่？
•
ในการประชุมทีมพยาบาลจากหอผูป้ ่ วยเด็กกล่าวว่า:
"เมื่อฉันเห็นความทุกข์ทรมานนี้ผมไม่ตอ้ งการที่จะบ่นเกี่ยวกับชีวติ ของตัวเอง ฉันต้องการที่จะนําทุกอย่างในนั้นที่จะช่วยให้" นี่คือ
ทัศนคติที่นาํ ไปสู่ การสลายถ้าเราล้มเหลวในการใช้บญ
ั ชีของอารมณ์ของเราเอง

เธอกัดฟั นและบอกว่า "ฉันจะต้องได้รับผ่านทาง " เป้ าหมายของเราควรจะให้เพราะได้รับ
เคล็ดลับอย่างรวดเร็ วสําหรับการพักผ่อน

∙ การหายใจสติ: เช่น "หายใจเข้าและออกลึก3ครั้ง" ในสถานการณ์แบบเฉี ยบพลัน
∙ การเดินทางไปทัว่ ร่ างกาย:รู ้ตวั มุ่งเน้นในแต่ละส่ วนของร่ างกายและรู ้สึกว่าถ้าเหล่านี้จะเครี ยดหรื อเจ็บป่ วยที่ความตึงเครี ยดที่
วางจําหน่ายอย่างง่ายดาย ..
∙ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ: กล้ามเนื้อตึง5‐7วินาทีก่อนที่จะปล่อยอย่างแข็งขันจากเคล็ดลับของเท้าของคุณที่หน้าผากของคุณ
∙ "ตําแหน่งอธิษฐาน": มือที่ปลายนิ้วสัมผัสในด้านหน้าของหน้าอกนิ้วมือไม่หายใจเข้าและออกได้อย่างลํ้าลึกและสมํ่าเสมอ
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บรรเทาอาการปวด
จากการทํางานประจําวันของเราเรารู ้วา่ ผูป้ ่ วยและญาติของพวกเขาความกลัวความเจ็บปวดทนไม่ได้มากที่สุด เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเอาความ
กลัวว่า ในตอนท้ายของชีวติ ที่มีอาการปวดเป็ นอาการที่ง่ายที่สุดในการบรรเทา
มียาต่างๆที่ทาํ หน้าที่เพียงอย่างเดียวหรื อรวมกันเป็ น หากกลืนพิสูจน์ยากพลาสเตอร์ทาํ งานได้เป็ นอย่างดีเป็ นผลให้การฉีดปกติแทบจะไม่
จําเป็ นใดๆเพิ่มเติม ฉีดมักจะไม่เป็ นที่พอใจสําหรับผูป้ ่ วยและญาติไม่ไว้วางใจตัวเองเพื่อให้พวกเขา
ที่ยาจะถูกนําสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือการที่เหล่านี้จะติดทนนานและป้ องกันในธรรมชาติมนั เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะไม่พยายามที่จะจับขึ้นกับอาการ
ปวดอย่างรุ นแรงมิฉะนั้นมันอย่างรวดเร็วจะกลายเป็ นเลวร้ายและการรักษาจะต้องใช้ยาที่แข็งแกร่ งมากขึ้นที่มีความกลัวของยาแก้ปวด
"ความเชื่อ" มันควรจะจําได้วา่ ยาแก้ปวดที่แข็งแกร่ งมาจากธรรมชาติที่พวกเขามีความคล้ายคลึงกับผูส้ ื่ อสารของร่ างกายซึ่งจะผลิตที่จะต่อสู ้
กับความเจ็บปวด
ผลข้างเคียงของการรักษาอาการปวดมักจะมีอาการท้องผูกและบางครั้งมีอาการคลื่นไส้ ทั้งสามารถบรรเทา แต่ยาแก้ปวดมักจะเพิ่มความ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่เกิดจากการเจ็บป่ วยของตัวเอง ผูป้ ่ วยที่นี่มีให้เลือกทั้งยืนยง (ที่เหลือ) อาการปวดเป็ นเวลานาน เป็ นไปได้หรื อบรรเทา
ร้องเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่การนอนหลับมากขึ้นเป็ นผล
ในบางกรณี กย็ งั เป็ นไปได้ที่จะกําจัดสาเหตุของอาการปวดกายภาพบําบัดเร่ งรัดที่มีประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ นี่ (การฝึ กอบรมการ
เคลื่อนไหวระบายนํ้าเหลืองหรื อกายภาพบําบัด) อื่น ๆ - เทคนิค - ตัวเลือกสําหรับการบรรเทาอาการปวดอาจจะเป็ นรังสี การดําเนินงานหรื อ
เคมีบาํ บัดไม่ค่อย ที่มีประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลอดสวนเจ็บปวดหรื อปั๊มจะต้องแทบจะไม่ได้อีกต่อไป เรารู ้วา่ ที่ดีท่ีสุดบรรเทาอาการ
ปวดเป็ นเรื่ องง่ายกว่าที่บา้ นในโรงพยาบาล เนื่องจากผูป้ ่ วยรู ้สึกสบายใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คนุ ้ เคยญาติของพวกเขาและเพื่อนอยู่
บ่อยครั้งมากขึ้นมี ปัจจัยเหล่านี้สามารถปรับปรุ งความรู ้สึกของสุขภาพที่ดีและแพทย์และผูด้ ูแลยังสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดที่บา้ น
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ที่คุณอยูย่ ามอร์ฟีนเหมือนอาจจะยากที่จะได้รับแต่ถา้ เราไม่ถามไม่พยายามที่ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนถ้าเราซํ้าๆถามและขอ
เรี ยกร้องที่จะทําสิ่ งที่ถูกต้องแล้วเราค่อยๆสามารถเริ่ มต้นแก้ไขสถานการณ์
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ระงับปวด
ระงับปวดที่เกิดขึน้ ในระหว่ างการเคลือ่ นไหวหรือการดูแลมาตรการ เป็ นฉับพลันและระยะเวลาสั้ น ๆ และได้ รับการรักษา
มักจะแยกกัน อย่ างรวดเร็วทําหน้ าที่ ( "มอร์ ฟีน") ควรจะอยู่ในมือที่ข้างเตียง แต่ การป้องกันในทางที่ผิด
การฉีดเข้ าเส้ นเลือดดํานํามาบรรเทาอย่ างรวดเร็ว ถ้ าหยดอยู่ในสถานที่ญาติยังสามารถบริหารจัดการยา ฉีดเข้ าไปใน
กล้ ามเนือ้ จะไม่ แนะนํา ที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสํ าหรับการใช้ ยาเพื่อให้ ยาผ่ านทางเยื่อเมือกของปาก
และจมูก นีบ้ รรเทาอาการปวดใน 1-2 นาทีเนื่องจากผลได้ อย่ างรวดเร็วและสั้ น ๆ มันจะดีกว่ ามอร์ ฟีน ญาติและผู้
ป่ วยสามารถจัดการมันได้ อย่ างง่ ายดายแท็บเล็ตหรือสเปรย์ บนของตัวเองช่ วยให้ เสี ยงส่ วนใหญ่ ของที่ไม่ พงึ ประสงค์
สิ้นสุ ดของชีวิต รักษาในโรงพยาบาลที่จะหลีกเลีย่ ง ในครั้งอดีตนักเคมีมีการสร้ างสเปรย์ ยาพิเศษ ตอนนีย้ าที่คล้ าย
กันยังผลิตอุตสาหกรรมตาม "ความเจ็บปวด" หรือแท็บเล็ตทํางานได้ ดีหลังจากวันที่ 10 ถึง 30 นาที ยาเข้ าสู่
กระแสเลือด ผ่ านทางเยื่อเมือกมันจะไม่ ดูดซึมผ่ านกระเพาะอาหารจึงจริงๆไม่ ต้องมีการดูดและกลืนกินไม่ ได้ แล้ ว
มันจะมีดีกว่ าเหน็บผลยังทํางานในทํานองเดียวกันได้ อย่ างรวดเร็ว แต่ จะถือเป็ นที่ไม่ พงึ ประสงค์ และไม่ สะดวกบวก
ผลกระทบจากการลดลงและแท็บเล็ตโดยทั่วไปจะสามารถคาดว่ าหลังจากครึ่งชั่วโมง พ่ นจมูกเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว
มาก แต่ ไม่ มากเพือ่ ง่ ายต่ อการใช้
คําแนะนําของเรา: ถ้ าคุณรู้ ว่าเจ็บปวดที่เป็ นมายาที่ควรจะดําเนินการในช่ วงเวลาที่ดีเป็ นมาตรการป้องกันหาก
การทํางานไม่ ถูกต้ องพูดคุยกับแพทย์ โดยไม่ ชักช้ า
เขาสามารถตัดสิ นใจได้ ว่าและวิธีการที่จะเพิม่ ปริมาณถามแพทย์ ที่จะต้ องทราบคําแนะนําในการอ่ านง่ ายเพือ่ ที่ว่าไม่
มีใครไม่ แน่ ใจที่สําคัญมาก:ถ้ าจําเป็ นต้ องใช้ ยาบ่ อยสํ าหรับการระงับปวดแล้ วยาในระยะยาวจะต้ องมีการพิจารณา
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การหายใจลําบาก
การหายใจลําบากยังเกิดขึน้ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ เหนือสิ่ งอืน่ อยู่ในขั้นตอนของการเจ็บป่ วยขั้วภายในก็เป็ นสาเหตุที่พบบ่ อยที่สุด
สํ าหรับการที่ไม่ ได้ ต้ังใจที่สิ้นสุ ดของชีวติ เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เกิดอะไรขึน้ เมื่อมีปัญหาการขาดแคลนลมหายใจ? เมื่อคนหายใจเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็วพวกเขาพยายามให้ หนักขึน้ และหนักขึน้ และ
อากาศจะถูกย้ายไปเพียงรอบ ร่ างกายไม่ สามารถใช้ ออกซิเจนหายใจดังนั้นจึงต้ องการที่จะชะลอตัวลงในการสั่ งซื้อเพือ่ ลดการ หายใจ
ลําบาก นีจ้ ะช่ วยให้ เสมอ
ยาอย่างรวดเร็วทํางานควรจะอยู่ในมือในปริมาณที่เหมาะสมสํ าหรับกรณีฉุกเฉิน มานานกว่ า 100 ปี แล้ วที่เรียกว่ ามาตรฐานทองคําด้ วย
ยาได้ รับมอร์ ฟีนฉีดเข้ าหลอดเลือดดํา
เช่ นเดียวกับปวดระงับฉีดจมูกหรือแท็บเล็ตที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุดที่จะใช้ ใช้ อย่าง ถูกต้ องเหล่ านีท้ ํางานเกือบจะ
ในทันทีถ้าคุณไม่ สามารถที่จะจัดการกับการฉีดตัวเอง เป็ นผลให้ การหายใจลําบากมีการปรับตัวลดลงหลังจาก นั้นเพียงไม่ กวี่ นิ าที นี้
เร็วกว่ าการมาถึงของแพทย์ใด ๆ ญาติและผู้ป่วยสามารถจัดการ มันได้ อย่ างง่ ายดาย ยาที่ถูกต้ องเพียงอย่างเดียวจะ ช่ วยให้ เสี ยงส่ วน
ใหญ่ ของที่ไม่ พงึ ประสงค์ในตอนท้ ายของชีวิตในโรงพยาบาลที่จะหลีกเลีย่ ง
ความกลัวที่จะบรรเทาลงเนื่องจากความจริงที่ว่าแท็บเล็ตและสเปรย์จมูกเช่ นนีน้ ํามาบรรเทาทันที นอกจากนีย้ งั เป็ นอิสระจะเสริมใน
ขณะที่ผู้ป่วยไม่ ขนึ้ อยู่กบั ความช่ วยเหลือของคนอืน่ ๆ มันก็มักจะแนะนําว่ าเม็ดยาอมได้ รับอนุญาต จะละลายในปาก แต่ ยานีจ้ ะต้ องมี
การกลืนกินและกินโดยลําไส้ เป็ นผลให้ อาจต้ องใช้ เวลาครึ่งชั่วโมงดีในการทํางาน
แต่ ยาไม่ จําเป็ นเสมอ กายภาพบําบัดดีกบั การรักษาด้ วยการหายใจสามารถช่ วยให้ ผู้ป่วยได้ เรียนรู้ วธิ ีที่จะหายใจได้ ง่ายขึน้ นอกจากนีย้ งั
เป็ นเสมอดีที่จะสงบผู้ป่วยและก็มีสําหรับพวกเขา อากาศบริสุทธิ์ช่วยหายใจการทําความเย็นและการปรากฏตัวของ คนที่เชื่อถือได้ จะ
เป็ นประโยชน์ มันเป็ นสิ่ งสํ าคัญสํ าหรับผู้ป่วยที่จะรู้ ว่าแพทย์สามารถเข้ าถึงผู้ที่สามารถช่ วยให้ พวกเขาแม้ มันเป็ นสิ่ งสํ าคัญมากที่
ผู้ป่วยหรือญาติของพวกเขามีวธิ ีการที่จะช่ วยตัวเองทันที
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ความกลัว
ทุกคนมีประสบการณ์ความกลัวที่จุดในกระบวนการของการตายบาง ของหลักสูตรนี้ไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อผูท้ ี่
กําลังแยกย้าย สหกรณ์-ภาพประกอบในความเป็ นจริ งญาติมกั จะได้รับผลกระทบในระดับที่ไกลมากขึ้น
วิชาหรื อปัญหาความสัมพันธ์สามารถเสริ มสร้างและก่อให้เกิดความกลัวไม่ได้แสดงออกมานี้จะเข้าร่ วมโดยความจริ ง
ที่วา่ ไม่มีใครจริ งๆรู ้วา่ สิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากที่หรื อวิธีการเส้นทางที่จะเป็ นของเราต่อ ยากหรื อง่าย
บางความกลัว สามารถบรรเทาผ่านการพูดคุย ความกลัวของความเจ็บปวดหรื อประสบไม่จาํ เป็ นเพราะแพทย์ทุกคนมี
วิธีการบรรเทานี้เท่าที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้ที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน ความเชื่อมัน่ ในตัวเองนี้ให้บริ การเพื่อความสงบ ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวของพวกเขา
ความกลัวที่จะถูกทิ้งให้อยูต่ ามลําพังนอกจากนี้ยงั เป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ สําหรับผูป้ ่ วยจํานวนมากวิธีที่เคยนี้ก็สามารถพูดคุย
และการรักษาความปลอดภัยที่นาํ เสนอ บริ การบ้านพักรับรองสามารถให้ความช่วยเหลือที่ดีกบั ญาติเช่น มันมักจะเพียง
พอที่จะเพียงแค่ "จะมี"
นอกจากนี้ยาที่เรี ยกว่าความวิตกกังวลสามารถช่วยวิธีการที่เคยมีผลข้างเคียงของเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่พวกเขาก่อให้เกิดการ
ง่วงนอน นี้ยงั สามารถเป็ นประโยชน์ถา้ ยาในเวลากลางคืนเช่นการนอนหลับคืนที่ดีกว่าจะประสบความสําเร็จ
ยาเหล่านี้ไม่จาํ เป็ นต้องนํามาเป็ นประจํา แต่ยงั เป็ นที่ตอ้ งการ ดูแลถูกต้องเมื่อนํามาเป็ นระยะเวลานานขณะที่บางคน
อาจจะกลายเป็ นเสพติด ไม่จาํ เป็ นต้องมีความติดยาเสพติดกลัวคือถ้าแท็บเล็ตจะถูกนําเฉพาะในเดือนสุดท้ายของชีวติ
ของผูป้ ่ วย ในฐานะที่เป็ นชาวยุโรปส่ วนใหญ่จะยกฐานะคริ สเตียนคิดว่าควรจะมีการจ่ายให้กบั การแนะนําการสนทนา
กับผูใ้ ห้บริ การอภิบาลแม้วา่ ติดต่อไปยังคริ สตจักรไม่ได้รับการเร่ งรัดในปี ที่ผา่ นมาก่อนที่จะมีการเจ็บป่ วย

31

กระวนกระวาย
ร้อนรนมักจะมีบทบาทเป็ นอาการที่ผปู ้ ่ วยจะไม่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนหรื อเพียงเพื่อตอบสนองการ จํากัด ขอบเขต
ร้อนรนอาจจะแสดงออกในรู ปแบบที่แตกต่างกัน:ขยับบ่อยของตําแหน่งในเตียงครางหรื อเรี ยกร้องให้ช่วยมันเป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่เป็ นรบกวนสําหรับผูป้ ่ วยและสิ่ งที่อาจจะเป็ นภาระหนักสําหรับญาติ แต่อาจจะไม่รับรู ้
จะโดยผูป้ ่ วย ญาติและผูป้ ่ วยอาจถือว่าอาการเดียวกันในรู ปแบบที่แตกต่างกันมากที่ซ่ ึงอาจจะเป็ นที่ยอมรับได้อย่างง่ายดาย
ให้กบั ผูป้ ่ วยที่อาจจะสู งภาระแก่ญาติ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มกั จะสามารถประเมินนี้ได้ง่ายขึ้นและมักจะอธิบายเรื่ อง
นี้ดีกว่า ญาติที่ได้มีการลงทุนทั้งหมดของอารมณ์ของพวกเขาอยูใ่ นขั้นตอนการดูแล
เช่นเดียวกับความกลัวความร้อนรนมักจะเป็ น "ปกติ" ที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่กาํ ลังจะตาย ในมือข้างหนึ่งคงนอนลงอาจ
จะกลายเป็ นที่ทนไม่ได้เกี่ยวกับอาการปวดมืออื่นๆที่อาจนําไปสู่ ความร้อนรนทางกายภาพ ความกลัวของที่ไม่รู้จกั เป็ นปัจจัย
เพิ่มเติมระบุสาเหตุที่แท้จริ งอาจเป็ นเรื่ องยาก สิ่ งหนึ่งที่จะช่วยให้เสมอคือความสนใจที่สละเวลาและรอคอยอย่างอดทนอาจ
จะจับมือและพูดคุยอย่างใจเย็น
ผูด้ ูแล "มืออาชีพ" อาจพยายามที่จะหาสาเหตุและกําจัดนี้ หากยังไม่สามารถช่วยให้การเพิ่มปริ มาณของยาอาจจะบริ หารจน
กว่าเงื่อนไขที่เป็ นที่ยอมรับของทุกคนนี้จะไม่เพิ่มความเร็วในการเกิดขึ้นของความตายในทางตรงกันข้ามหลาย การศึกษา
ได้แสดงให้เห็นว่าการบริ หารจัดการที่ดีของอาการไม่เพียง แต่เพิ่มคุณภาพชีวติ ให้กบั วันที่เหลือ แต่ยงั เพิ่มจํานวนของวันนั้น
บางครั้งความร้อนรนยังเป็ นข้อบ่งชี้ของความสับสนทางจิต นี้เป็ นเรื่ องยากโดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับญาติที่นี่ดว้ ยยาสามารถ
ช่วยแต่ราคานี้เป็ นที่พูดคุยกับผูป้ ่ วยจะกลายเป็ นเรื่ องยากมากขึ้น

32

ความหิว

เราทุกคนคุน้ เคยกับความหิ วอย่างไรก็ตามสิ่ งที่เราหมายถึงนี้เป็ นมากกว่าความอยากอาหารที่เรารู ้สึกว่าอาหาร
อร่ อยในสังคมความหิ วหรื ออิ่มของเรามีความหมายที่แตกต่างกันมากสําหรับวิกฤตมันอาจนําไปสู่ ความ
อ่อนแอและเริ่ มมีอาการของการเสี ยชีวิตเร็ วขึ้น อย่างไรก็ตามมันก็อาจแบ่งเบาภาระในร่ างกาย
ถึงแม้วา่ เราจะคิดว่าพวกเขาควรจะหิ วไปยังจุดสิ้ นสุ ดระยะสุ ดท้ายผูป้ ่ วยกิน เล็ก ๆ น้อย ๆ หรื อแม้กระทัง่ การ
เผาผลาญและความต้องการอาหารของร่ างกายน้อย ของโภชนาการปล่อยเอ็นดอร์ฟินซึ่ งทําให้ผปู ้ ่ วยที่ป่วย
หนักรู ้สึกค่อนข้างฟื้ นตัวมากขึ้นคุน้ เคยกับการอดอาหาร
ส่ วนขนาดเล็กจํานวนมากที่น่าสนใจที่ทาํ หน้าที่เพิ่มความอยากอาหารและความเพลิดเพลินบางเวลาเพียงไม่กี่
ช้อนชาของอาหารที่ชอบของผูป้ ่ วยจะพออย่าพยายามที่จะบังคับอะไรเพราะจําทําให้การทานอาหารไม่มี
ความสุ ขไม่ นอกจากนี้ร่างกายอาจจะมีผลต่อร่ างกาย
โปรดจําไว้วา่ ที่ป่วยหนักยังมีสิทธิ ที่จะมีศกั ดิ์ศรี ในการรับประทานอาหารและการดื่มในผูใ้ หญ่ถา้ จะถือว่าเป็ น
เด็กเช่นโดยหมายถึง "เอี๊ยม" แทนผ้าเช็ดปากอาจจะเหมือนการดูถกู ผูป้ ่ วยเหมือนเด็กได้
ความอยากอาหารกระตุน้ ยานอกจากนี้ยงั อาจถูกนํามาใช้ในช่วงเวลาที่คล่องแคล้วที่จะทําให้ผปู ้ ่ วยมากขึ้น ถ้า
อาหารไม่ยอ่ ยอย่างถูกต้อง แต่ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพดีอย่างอื่นให้อาหารแล้วผ่านทางพอร์ตเทียมเข้าไปในหลอดเลือด
ดําที่จะมีประโยชน์มากในผูป้ ่ วยด้วยโรคมะเร็ งตับอ่อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวโดยใช้แบบ
แผนถ้านี้ข้ นั ตอนการให้อาหารจะดําเนินต่อไปในวันนั้นมันเป็ นเครี ยดน้อยลงสําหรับร่ างกายถึงแม้จะมีแล้ว
เสมอถุงและท่อ สามารถดูการบําบัดคือการกระทําสมดุลระหว่างด้านข้างมักจะต้องมีการหารื อในรายละเอียด
ระหว่างผูป้ ่ วยและแพทย์ - นึกคิดร่ วมกับครอบครัวคําในบทสรุ ป: ในตอนท้ายของชีวิตของพวกเขาหลายคนมี
ประสบการณ์ไม่หิวหรื อความปรารถนาที่ สําหรับอาหารมันไม่ได้หมายความว่าผูป้ ่ วยจะ "อดอาหาร"
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ความกระหายนํ้า
เช่นเดียวกับความรู ้สึกของความหิวความรู ้สึกของความกระหายยังเสื่ อมในตอนท้ายของชีวิตของเรา
"คุณไม่สามารถเพียงแค่ปล่อยให้คนตายจากความกระหายนํ้า" เป็ นสิ่ งที่เราได้ยนิ บ่อย แต่มีความแตกต่าง
ที่สาํ คัญระหว่างการบริ หารสภาพคล่องและดับกระหาย
ของเหลวที่เราจัดการเข้าสู่ ร่างกายผ่านทางท่อกระเพาะอาหารหลอดเลือดดําหรื อผิวด้านล่างสามารถความ
เครี ยดร่ างกายนี้ส่งผลในการหายใจลําบากอาเจียนและหัวใจต้องทํางานหนักขึ้น ปากแห้งจะไม่กลายเป็ น
ชื้นใจอีกครั้งเป็ นผล
แต่ถา้ เราจะให้ปริ มาณผูป้ ่ วยเล็ก ๆ ของของเหลว - นํ้าดื่มนํ้าผลไม้กาแฟหรื อเครื่ องดื่มอื่น ๆ – และระมัดระวัง
ล้างปากกับมันเราสามารถช่วยบรรเทาอย่างรวดเร็ว
เครื่ องดื่มที่ชื่นชอบสามารถใช้ในการทําก้อนนํ้าแข็งซึ่งสามารถบดและเสนอขายให้กบั ผูป้ ่ วยที่จะดูดนํ้าแข็งมี
ผลต่อการระบายความร้อนที่ยอดเยีย่ มในปากโดยวิธีการ: เนยมะนาวโฮมเมดจะดีกว่าสําหรับการดูแลช่องปาก!
มากกว่าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวเลือกที่ดีสาํ หรับการดูแลช่องปากขวดสเปรย์ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยเครื่ องดื่ม
แก้วโปรดของผูป้ ่ วย นี้จะช่วยให้น้ าํ ชากาแฟและแม้กระทัง่ นํ้าผลไม้ไวน์หรื อเบียร์จะได้รับการฉีดพ่นเข้าไป
ในปากผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งกลืนลําบากและสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติ
ที่คุณสามารถดูคุณไม่จาํ เป็ นต้องมีอุปกรณ์มากแพทย์หรื อใช้เทคโนโลยีช้ นั สูงยาที่จะทําให้คนที่สะดวกสบาย
ในตอนท้ายของชีวติ ของพวกเขา แต่บางครั้งก็เป็ นประโยชน์ที่จะมีคาํ แนะนําที่ดีจากผูท้ ี่ได้รวมตัวกันจํานวน
มากประสบการณ์ในของพวกเขา การทํางานประจําวันและผูท้ ี่ยงั สามารถเข้าถึงได้เมื่อพวกเขาจะต้องเร่ งด่วน
คําหนึ่งในการสรุ ป : ในตอนท้ายของชีวติ ของพวกเขาหลายคนประสค่าความกระหายหรื อความปรารถนาที่
สําหรับของเหลวนี้ไม่ได้หมายความว่าผูป้ ่ วยจะ "ตายจากความกระหาย"
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สุ ขอนามัยในช่ องปากและความช่ วยเหลือเกีย่ วกับความรู้สึกของความกระหาย
ถ้ าเยื่อเมือกของปากเป็ นมลทินหรือปากแห้ งอย่ างต่ อเนื่องคุณภาพชี วิตของผู้ป่วยที่อาจตกอย่ างเห็นได้ ชัดพวกเขามักจะ
บ่ นของความรู้ สึกของความกระหายแม้ ว่านีจ้ ะไม่ สามารถอิม่ โดยเงินทุนเพิม่ เติมตามที่มีสาเหตุต่างๆสํ าหรับ แห้ งในปาก
ทั้งยารักษาโรคบางอย่ างจะขัดขวางการก่ อตัวของนํ้าลายหรือเยื่อเมือกมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการเจ็บป่ วยต่ างๆผู้ป่วย
ก็อาจจะหายใจทางปากกับผลที่นํ้าลายระเหยและเยื่อเมือกแห้ งออกได้ รวดเร็วยิ่งขึน้ ผลที่ตามมาหรื อไม่ ผู้ป่วยบ่ นของ
ความยากลําบากในการเคีย้ วกลืนและการพูดคุยความรู้ สึกของการเปลี่ยนแปลงรสชาติและพืน้ ที่ที่เจ็บปวดของเมือกแห้ ง
อาจเกิดการก่ อลิน้ และเหงือก
โดยมีวัตถุประสงค์ ที่นี่จะต้ องเป็ นเพือ่ บรรเทาความรู้ สึกของความกระหายและให้ เยื่อเมือกชื้นสะอาดและมีสุขภาพดีง่าย
มาตรการที่มีประสิ ทธิภาพสามารถช่ วยที่นี่เพือ่ กระตุ้นการผลิตนํ้าลายเช่ นดูดชิ้นแช่ แข็งของสั บปะรด
สั บปะรดมีสารพิเศษที่ทําความสะอาดลิน้ หรือทําให้ ก้อนนํ้าแข็งจากนํ้าผลไม้ แอปเปิ้ ลโคล่ าเบียร์ หรือไวน์ และให้ พวกเขา
มีเครื่องดื่มแช่ แข็งที่จะดูดนํ้ามันหอมระเหยเช่ นโคมไฟอโรมาด้ วยนํ้ามันมะนาวยังสามารถช่ วยให้ ผู้ป่วยที่รู้ สึกอย่ าง
ต่ อเนื่อง คลื่นไส้ และดังนั้นจึงมีความยากลําบากกับสุ ขภาพช่ องปากเนยมะนาวซึ่งละลายอย่ างรวดเร็วในปากยังสามารถ
ช่ วย
วัตถุที่เปี ยกชื้นปกติของปากดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นสํ าหรั บการบรรเทาระยะยาว จุดมุ่งหมายที่นี่ไม่ จําเป็ นต้ องที่จะให้
ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่ล้างหรือเช็ดปากด้ วยชาหรือนํ้าอยู่ไกลมีประสิ ทธิภาพมากขึน้ สํ าหรั บผู้ป่วยจํานวนมากนีเ้ ป็ น
สิ่ งจําเป็ นทุก 30 นาทีเพือ่ บรรเทาความรู้ สึกที่รุนแรงของความกระหาย ด้ วยการเรียนการสอนที่เหมาะสมญาติสามารถ
ดําเนินงานนี้
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความยากลําบากกลืนกินปริ มาณขนาดเล็กสามารถให้ ใช้ ปิเปตที่ผู้ป่วยหมดสติเกือบดูแลริมฝี ปากระวัง
การติดต่ อครั้งแรกเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีสําหรั บการสื่ อสารการรั กษาความปลอดภัยเต็มใจที่จะเปิ ดปากด้ วยความสมัครใจและ
ง่ ายดายมากขึน้
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ความอ่ อนแอ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในขั้นตอนขั้นสู งของการเจ็บป่ วยจะถูก จํากัด อยูเ่ สมอโดยความอ่อนแอและดังนั้นจึงจําเป็ นต้อง
นอนหลับมากขึ้น สาเหตุของความอ่อนแออาจจะเป็ นโรคโลหิ ตจางหรื อยารักษาโรคที่ก่อให้เกิดเหน็ดเหนื่ อยเมื่อยล้า
ที่นี่คิดว่าควรจะจ่ายในการปรึ กษาหารื อกับแพทย์วา่ ยา สําหรับความดันโลหิ ตสู งสามารถยกเลิก
ผูป้ ่ วยจํานวนมากและญาติยงั คิดว่าการขาดความแข็งแรงเกิดจากการขาดความอยากอาหารและพยายามที่จะบังคับให้
อาหารในผูป้ ่ วย ตามกฎนี้ไม่อนั ตรายมากกว่าดี
งานประจําวันควรจะแบ่งออกเป็ นขนาดเล็กขั้นตอน-ทําได้อย่างง่ายดาย ถ้างานพลังงานบัน่ ทอนหรื อเฉลิมฉลอง
กับครอบครัวมีการวางแผนยกตัวอย่างเช่นผูป้ ่ วยควรตุนพลังงานก่อนโดยการพักผ่อนมากขึ้นโอกาสในการพักผ่อน
ควรให้ในระหว่างและหลัง เหตุการณ์
สารกระตุน้ ที่แข็งแกร่ งนอกจากนี้ยงั สามารถกําหนดเป็ นยาในกรณี ที่บุคคลเหล่านี้อาจช่วยให้ดีข้ ึนทนต่อสถานการณ์
ที่เดินทางโดยรถแท็กซี่
โรคโลหิ ตจางเป็ นสาเหตุให้อ่อนแอ ถ้ามันเกิดขึ้นค่อยๆผูป้ ่ วยสามารถติดปากตัวเองให้ได้ดี ถ่ายอาจช่วยเหลือ
ระยะสั้นในกรณี ที่รุนแรงของโรคโลหิ ตจาง เมื่อเริ่ มถ่ายมีอยูเ่ สมอคําถามโดยธรรมชาติของเมื่อฉันจะหยุด
มันจะไม่ปฏิบตั ิจนจบชีวิตเมื่อมันสามารถทําอันตรายมาก แต่การตัดสิ นใจที่จะหยุดสิ่ งที่เป็ นหนึ่ งที่ยากมาก
สําหรับทุกฝ่ ายที่จะทําให้
ญาติทาํ อะไรได้บา้ ง? มาก ๆ ตัวอย่างเช่นการดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูป้ ่ วยจะไม่ได้ออกแรงมากเกินไปให้ความ
เหลือและการสนับสนุนอย่างสงบเสงี่ยมและความกังวลที่อยูค่ วามกลัวและจุดอ่อนตรงไปตรงมาเพราะถ้าเรา
พูดคุยกับแต่ละอื่นๆภาระจะกลายเป็ นเบาสําหรับทุกคน
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เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
ความต้องการการนอนหลับที่แตกต่างกันมากระหว่างทั้งสองคนที่มีสุขภาพและคนที่ป่วย คนที่มีสุขภาพส่วนใหญ่
ต้องการ 7-9 ชัว่ โมงต่อวันบางคนต้องแทบจะ 3 ชัว่ โมง 12 ชัว่ โมงและอื่น ๆ ในกรณี ของผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคองจํานวนเงินของการนอนหลับที่จาํ เป็ นอาจเพิ่มขึ้นในช่วง หลักสูตรของการเจ็บป่ วยที่จะถึง 20
ชัว่ โมง (!) ซึ่งหมายความว่าจํานวนของเวลาที่ใช้กบั ญาติแม้แต่นอ้ ย คนที่มีสุขภาพจํานวนมากนอกจากนี้ยงั มักจะ
เหนื่อยเพราะพวกเขากําลังนอนหลับน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่ดีในเวลากลางคืนกังวลมากเกินไปหรื อ ทํางาน
หนักเกินไป ธรรมชาติผปู ้ ่ วยสามารถมีปัญหาเช่นเดียวกับคนที่มีสุขภาพดี แต่ยงั มีเหตุผลอื่น ๆ สําหรับการนี้เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยล้า
เป็ นประจําผลข้างเคียงของการรักษาด้วยโรคโลหิตจางโรคมะเร็งตัวเองหรื อการอักเสบในร่ างกายยังอ่อนตัวลงผูป้ ่ วย
และนําไปสู่การต้องการเพิ่มขึ้นสําหรับการนอนหลับ ถ้าสาเหตุเป็ นที่รู้จกั กันและเราสามารถกําจัดเหล่านี้แล้วเราควร
จะทําเช่นนั้น เท่านั้นแล้วเราควรหันไปตัวเลือกยาเหล่านี้ยงั สามารถมีผลข้างเคียงของตัวเอง มันเป็ นสิ่ งสําคัญมาก
เพื่อให้แน่ใจว่าการนอนหลับถูกรบกวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ในเวลากลางคืนผูป้ ่ วยไม่ควรที่จะตื่นขึ้นมาสําหรับ
การใช้ยา รับประทานและดื่มนํ้าในเวลากลางคืนยัง ตําแหน่งความเครี ยดในร่ างกายนี้มกั จะถูกลืมเมื่อโภชนาการที่ถูก
ส่งผ่านทางท่อกระเพาะอาหารหรื อหลอดเลือดดําสายสวน ถ้าปวดเกิดขึ้นในเวลากลางคืนยาแก้ปวดซึ่งมักจะยามาก
ตํ่าเกินไปสําหรับคืนนี้จะต้องมีการเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็ นยาแก้ปวดให้ผปู ้ ่ วยเหนื่อยนอกจากนี้ยงั ส่งเสริ มการนอน
หลับที่ดีต่อสุ ขภาพ
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คัน
มีหลายสาเหตุของอาการคันมี มันมักจะถูกเรี ยกจากโรคมะเร็งหรื อการรักษาโรคมะเร็ง ยาแก้ปวดบางอย่างเช่น
มอร์ฟีน เหมือนอาจจะต้องรับผิดชอบสําหรับอาการคันนี้จะช่วยบรรเทาได้โดยการเปลี่ยนไปที่ไม่บ่อยส่ งผลให้เกิด
อาการคัน
การเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญอาหารและผิวหนังสามารถทําให้อาการคันผิวหนัง
นี้เป็ นที่คนุ ้ เคยเช่นกับการ
อักเสบของตับหรื อมะเร็งตับอาการแพ้หรื อการติดเชื้อรา หากสาเหตุที่ไม่สามารถได้รับการปฏิบตั ิอย่างเพียงพอยาที่
ใช้ในการติดเชื้อในเด็กสามารถช่วยในการบรรเทา การระคายเคือง แต่น่าเสี ยดายที่ผลข้างเคียงของเหล่านี้มกั จะ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
อาการคันอาจ "เกิดขึ้น" ในใจกับผลที่ เกาไม่ใช่เรื่ องดีและความช่วยเหลือในการดูแลผิว แม้ในกรณี ที่มีอาการคัน
อย่างต่อเนื่องเกาควรหลีกเลี่ยงเช่นผิวได้อย่างรวดเร็ วสามารถกลายเป็ นความเสี ยหาย แต่พ้ืนที่มีอาการคัน สามารถ
บีบเล็กน้อยหรื อลูบ
ดูแลผิวที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญนี้ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับการซักผ้าบ่อยด้วยสบู่ปกติ แต่ยงั ทําให้ผวิ สะอาดเย็นและสดใน
ขณะที่มนั บํารุ งในเวลาเดียวกัน
เพื่อให้บรรลุน้ ีที่นี่เป็ นสูตรสําหรับนํ้ามันผ่อนคลายและรื่ นรมย์กลิ่นที่บรรเทาอาการคันและดูแลผิวในเวลาเดียวกัน
ได้:

สูตรนํ ้ามัน

ปาล์ม100%

คาโมมาย

2หยด
1หยด
7หยด
5หยด
3หยด
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การขับนํ้าเหลืองและการดูแล…
ระบบนํ้าเหลืองมีชนิดของฟังก์ชนั่ การกําจัดของเสี ยต่อร่ างกายได้ มันเป็ นสิ่ งสําคัญการขับสารพิษและความต้านทาน
ต่อการติดเชื้อ เรื อเหลืองมักจะต้องถูกตัดลงไปในระหว่างการผ่าตัด นี้สามารถทําให้เกิดการอุดตันการเจริ ญเติบโตของ
มะเร็ งนอกจากนี้ยงั สามารถป้ องกัน นํ้าเหลือง
การระบายนํ้านํ้าเหลืองคู่มือการใช้เป็ นรู ปแบบที่ค่อนข้างใหม่ของการรักษา การฝึ กอบรม อัตราเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับนี
ส่วนของร่ างกายบวมจะ บําบัดโรคใช้แสงเป็ นวงกลมเพื่อการขนส่ งของเหลวเข้าไปในพื้นที่ที่การระบายนํ้านํ้าเหลือง
ยังคงทํางาน ถ้า บล็อกโปรตีนยังคงอยูใ่ นร่ างกายก็อาจจะกลายเป็ นฮาร์ดร็ อกหดเส้นเลือดและเส้นประสาทและทําให้
เกิดความเจ็บปวด ขาแขนหรื อส่วนที่เหลือกลายเป็ นหนักเป็ นตะกัว่ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังสามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้นผ่านทาง
เหล่านี้อาการบวมนํ้าเหลือง
ในกรณี ที่มีการอุดตันนํ้าเหลืองระบายนํ้าเหลืองเป็ นรู ปแบบเฉพาะของการรักษาไม่มีทางเลือกอื่นในกรณี ที่มีการอุดตัน
นํ้าเหลืองกว้างขวางการรักษานี้จะถูกรวมกับผ้าพันแผลการบีบอัดการดูแลผิวและกายภาพบําบัดพิเศษ
ผูป้ ่ วยพบว่าอ่อนโยนเคลื่อนไหวเป็ นจังหวะใจผ่อนคลายบรรเทาปวดประโยชน์และสงบเงียบ การสามารถลดลงได้
ระบบป้ องกันร่ างกายของตัวเองจะถูกกระตุน้ ร่ างกายขาดนํ้าและพิษ จะได้รับการแสดงให้เห็นว่า เรื อยังคงลบเพิ่ม
ปริ มาณของของเหลว 6-8 ชัว่ โมงต่อมา
ผูด้ าํ เนินการรักษานอกจากนี้ยงั พบว่าการไหลจังหวะย้าย ผ่อนคลายกับบรรยากาศการรักษาที่น่าพอใจการเปิ ดใช้งานใน
สนทนากับผูป้ ่ วยเพื่อประโยชน์ของทุกคน
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โยคะกับการดูแลประคับประคอง
นอกเหนือไปจากการให้ยาและครอบคลุมดูแลประคับประคองวิธีการที่ไม่ใช่ยานอกจากนี้ยงั ประสบความสําเร็ จในการรักษาอาการ
ปวดเรื้ อรังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและปวด
โยคะเป็ นอินเดียปรัชญาและการออกกําลังกายเทคนิคที่พระองค์ท่านของปี ทํางานในจิตวิญญาณทางร่ างกายและอารมณ์
ระดับโยคะรวมถึงการผ่อนคลายเริ่ มต้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตําแหน่งต่างๆของร่ างกายการออกกําลังกายการหายใจ
และการสรุ ปการผ่อนคลาย ซึ่งอาจรวมถึงจินตนาการแนวคิดเช่นการเดินทางของความฝัน
การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผูป้ ระสบภัยของโรคประสาทแสดงถึงประสิ ทธิภาพของการฝึ กโยคะในการรักษา
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเสี่ ยงของการล้มได้ ในการรักษาอาการปวดมันมีมานานเป็ นที่รู้จกั กันว่าขั้นตอนเช่น
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจินตนาการที่มีประสิ ทธิภาพโยคะยังคงใช้งานเป็ นหลักโดยคนที่มีสุขภาพในการนี้ผลกระทบ
ทางกายภาพมักจะโอ้อวดกับผลลัพธ์ที่จิตใจและอารมณ์ที่ดียงั มีความสําคัญ
เช่นเดียวกับเทคนิคที่คล้ายกันโยคะสามารถนํามาใช้บ่อยมากขึ้นในกรณี ของการเจ็บป่ วยที่รุนแรงหลายคนมักจะมากกว่า
ออกแรงพวกตัวเองด้วยการออกกําลังกายทางกายภาพ โยคะจะดีกว่าในกรณี น้ ีเป็ นจุดแตกหักคือการส่งเสริ มความตระหนัก
ในตัวของตัวเอง ร่ างกาย ความดันในการดําเนินการเพื่อร่ วมกันในตะวันตกที่ ไม่ได้นาํ เสนอนี้จะทําได้โดยการเพิ่มความ
ตระหนักทางกายภาพระหว่างการออกกําลังกาย
นอกจากอาการดังกล่าวโยคะนอกจากนี้ยงั สามารถนํามาใช้สาํ หรับปัญหาสุ ขภาพอื่น ๆ อีกมากมายการออกกําลังกายที่
สามารถนํามาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผูป้ ่ วยนี้จะทําให้การฝึ กโยคะขั้นตอนที่สูงปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล
ซึ่งทําหน้าที่ในการเสริ มสร้างกล้ามเนื้อให้ส่งเสริ ม ท่าทางที่ดีผอ่ นคลายกล้ามเนื้อในการปรับปรุ งการหายใจและการ
บรรลุความเงียบสงบดังนั้นจึงสามารถนํามาใช้ในการลดความเครี ยดในผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย

40

พืน้ ฐานการกระตุ้น
ในขั้นตอนสุดท้ายของชีวติ อย่างรุ นแรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรื อนอนคงที่มกั จะเกิดขึ้นหรื อ - ซึ่งอาจจะเลวร้ายยิง่ – ญาติ
สับสนอย่างรุ นแรงและเพื่อนพบว่ามันยากที่จะได้ผา่ นไปยังผูป้ ่ วยสถานการณ์ที่นาํ มาด้วยความไม่แน่นอนที่ดีและความกลัว
สําหรับทุกคน
กระตุน้ ฐานอาจจะเป็ นความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในสถานการณ์เหล่านี้มนั เป็ นสําหรับเด็กพิการและกระตุน้ พื้นฐานของมนุษย์
การได้เจ็ดขั้นตอนของการรับรู ้และวิธีการที่เหล่านี้จะสามารถกระตุน้ เป็ นเวลาสั้น ๆ รายละเอียดที่นี่มีเคล็ดลับ เกี่ยวกับวิธีการ
สามารถนําไปใช้:
โปรโมชั่นของการรับรู้
ร่ างกายของเราที่มีผวิ เป็ นเขตแดนที่ผา่ นมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่เป็ นที่คุน้ เคยกับช่วงกว้างของการแสดงผลเฉลียวจากขั้นตอน
แรกของการพัฒนาของเราเป็ นต้นไป ตัวเลือกมากมายที่มีอยูท่ ี่นี่รวมทั้งบริ การนวดบางส่ วน (มือเท้าด้านหลังของ คอกระเพาะ
อาหาร...)ลูบท่าทางผ่อนคลายเป็ นอวยพรการเคลื่อนไหวเรื่ อย ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้

สั มผส
ความรู ้สึกจากการสัมผัสช่วยให้เราจํา วัตถุอยูใ่ นความทรงจําทริ กเกอร์มือ ขนของสัตว์เลี้ยงแสนรักสามารถทําให้ดวงตาเปิ ดอีก
ครั้งแก้วในมือทําให้ปากเปิ ดให้ดื่มลูกประคํานํามาสวดมนต์

สติ
อวัยวะสมดุลของเราควบคุมการรับรู ้และการเคลื่อนไหวกระบวนการ มันวิเธอร์สต้องเผชิญกับการเคลื่อน เป็ นผลให้การ
สื่ อสารและความตื่นตัวถูกกระตุน้ ในผูป้ ่ วยเรื้ อรังด้วยการยกศีรษะและร่ างกายส่วนบนหันเข้าสู่ดา้ นข้างนัง่ อยูบ่ นขอบเตียงที่
อาจจะยัง โยก

การลังเล
การพูดคุยและเดินทรงจําปลุกแนบแน่นจากเวลาในครรภ์ก่อนคลอดเหล่านี้จะไกลถึงความรู ้สึกที่น่าพอใจที่สามารถ
เหนี่ยวนําให้เกิดการพูดการร้องเพลงและฮัมเพลงที่มีการติดต่อทางกายภาพใกล้เช่นเดียวกับการสัน่ อุปกรณ์นวดอาจจะ
เป็ นเพียงการจัดขึ้นเพื่อ ที่นอนทําให้เกิดความทรงจําครั้งห่วงและสามารถผ่อนคลายและผ่อนคลาย
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รสชาติ
อาจได้รับการกระตุน้ ผ่านคุน้ เคยอาหารที่ชื่นชอบและเครื่ องดื่มหลังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ตาสําลีเพื่อหล่อเลี้ยง
และทําความสะอาดช่องปาก พวกเขายังมีผลสดชื่นที่เยีย่ มยอดเมื่อแช่แข็ง

กลิ่น
กลิ่นปลุกความทรงจําของเราและมีอิทธิพลต่อความรู ้สึกของเราคุน้ เคยกลิ่นเช่นเสื้ อที่สวมใส่ โดยคนที่คุณรัก
นํ้าหอมหรื อดูแลร่ างกายผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นหรื อกลิ่นพิเศษองค์ประกอบบริ การที่จะแสดงสิ่ งที่ไม่สามารถแสดง
ความเป็ นอย่างอื่นนี่คือวิธีที่คุน้ เคยกลิ่นจะได้รับผ่านมาให้เรา

การได้ ยิน

เราไม่ทราบว่าวิธีการที่สิ่งที่เราได้ยนิ มีการประมวลผล แต่ก็เป็ นที่ยอมรับว่าคนที่มีสติอย่างรุ นแรงยับยั้งสามารถรับรู ้
มากขึ้นกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่า เป็ นผลเป็ นกันเองคําพูดของผูก้ าํ กับที่มีเนื้อหาที่ชดั เจนและมีความหมายในการรวม
กันด้วยการสัมผัสทางกาย เป็ นวิธีที่สาํ คัญของการติดต่อ ตัวเลือกต่อไปจะร้องเพลงอธิษฐานอ่านออกเสี ยงและเพลง
สิ่ งที่เราตัดสิ นใจก็ควรให้เหมาะกับคนที่ตอ้ งการของพวกเขานิสัยและความสนใจหรื อไม่ก็ประสบความสําเร็จในท้าย
ที่สุดผลที่ตอ้ งการสามารถกําหนดได้ผา่ นการสังเกตที่ดีของท่าทางการแสดงออกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการเปลี่ยนแปลง
ในการหายใจและอื่น ๆ อีกมากมาย
มีความสนใจและห่วงใยคนที่มีความละเอียดอ่อนที่ดา้ นข้างของพวกเขา - ปรารถนาสุ ดท้ายของจํานวนมาก – การส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตและทําให้คุณภาพชีวิตของความฟุ้ งซ่านของความสนใจผ่านทางประสาทสัมผัสอวัยวะต่าง ๆ และความรู ้สึก
ของการรักษาความปลอดภัยยังช่วยลดอาการเครี ยดครอบครัวและเพื่อน ๆ จะช่วยโดย กิจกรรมและการมีส่วนร่ วมใน
การทําความเข้าใจและยอมรับสถานการณ์กระบวนการเสี ยใจสามารถเริ่ มต้นที่นี่
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จังหวะการนวด
ไม่มีคาํ พูดใดเพลงไม่ทาํ ลายความเงียบ - ความสนใจอยูใ่ นผูป้ ่ วยมือเหิ นเบา ๆ ให้ทวั่ ผิวกายคําใบ้ของมะนาวแขวนอยูใ่ น
อากาศมีความรู้สึกของการอยูใ่ นมือที่ดีคือ
นวดเป็ นจังหวะโดยใช้เทคนิคของ เวกแมนฮอชกาที่มีมาตรการดูแลเสริ มที่รองรับผูป้ ่ วยและส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ดีติดต่อมืออาชีพคือการสนทนาเงียบกับผิวหนังและมือด้วยการไหลและการเคลื่อนไหวของแสงที่ห่อนวดจังหวะหมาย
ถึงการติดต่อประโยชน์จงั หวะตามหลักสูตรของกล้ามเนื้อมีความดันที่แตกต่างกันและความแข็งแรงในรู ปแบบของแวดวง
หรื อจังหวะมือนุ่มและอบอุ่นห้องพักมี บรรยากาศอบอุ่นและป้ องกันนี้จะช่วยให้ผปู้ ่ วยที่จะผ่อนคลายและต้อนรับผ่อน
คลายรักษาติดต่อทางกายภาพที่ดีที่ทาํ ให้คนรู้สึกชื่นชมนี้สร้างความไว้วางใจและการเพิ่มขึ้นของความรู้สึกของ ตนเองมูลค่า
การ
ติดต่อที่ดีไม่ได้อยูบ่ นพื้นผิวก็ยงั ถึงคนที่อยูภ่ ายในผูป้ ่ วยแบบประคับประคองหลายคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ผอ่ นคลายกับ
ร่ างกายของตัวเองการดําเนินงานหลักสู ตรของการรักษาและการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุ นแรง ลักษณะทางกายภาพผูป้ ่ วยมักจะรู้สึกว่าคนต่างด้าวในร่ างกายของตัวเองของพวกเขาด้วยการนวดจังหวะมัน
เป็ นไปได้
ที่จะทําความคุน้ เคยกับผูป้ ่ วยกับร่ างกายของตัวเองอีกครั้งนวดเช่นนี้สามารถนํามาใช้ในรู ปแบบที่แตกต่างกันเช่นเป็ นถูก
ลับมาพร้อมกับนํ้ามันส้ม ซึ่ งมีผลผ่อนคลายที่เยีย่ มยอดสําหรับการหายใจลําบากนวดขาช่วยให้นวดด้วยนํ้ามันลาเวนเดอร์
สามารถส่ งเสริ มการนอนหลับและ นวดเท้าถูกนํามาใช้เป็ นแนวทางการรักษาเป็ นพิเศษสําหรับอาการปวดหัว เหล่านี้
เป็ นเพียงตัวอย่างบางส่ วนของผลกระทบที่สนับสนุนนวดท้องถิ่นทั้งหมดทําหน้าที่ในการควบคุมการรับรู้ของร่ างกายใน
ล้มป่ วยและผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติทางประสาทสัมผัสสําหรับญาติเกินไปนวดจังหวะมีวธิ ี การที่ดีในการให้ผปู้ ่ วยรู้สึกของ
ความใกล้ชิดและการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับความรู้สึกของการแสดงผูด้ ูแลการฝึ กอบรมสามารถให้คาํ แนะนําและ
เคล็ดลับกับญาติเกี่ยวกับสิ่ งที่ติดต่อ
นวดลีลาเป็ นเทคนิคที่สามารถเรี ยนรู้ได้ในชุดของหลักสู ตรได้ที่สาํ คัญที่นี่คือการฝึ กอบรมมือหนึ่งในเครื่ องมือที่สาํ คัญที่
สุ ด

43

แผลซึ่งผุดขึน้ บนหลังผู้ป่วยเรื้อรังและสกินแคร์

แผลซึ่งผุดขึน้ บนหลังผู้ป่วยเรื้อรังสารตั้งต้ นไปได้ ที่จะเกิดแผลกดทับ (แผล) สี แดงและการอักเสบสามารถฟอร์ มในรอยพับของผิวหนัง
ที่รวบรวมความชุ่ มชื้นผิวนุ่มและสามารถฉีกได้ อย่ างง่ ายดายนอกจากนี้สภาพอากาศชื้นเป็ นพันธุ์ที่เหมาะ พืน้ ดินสํ าหรับโรคเชื้อรา
เพือ่ หลีกเลี่ยงนี้มันเป็ นสิ่ งสํ าคัญที่จะทําให้ รอยพับของผิวหนังสะอาดและแห้ งใช้ ครีมเท่ าที่จําเป็ น ควรปรึกษาแพทย์ ของคุณเกี่ยวกับ
การ
แก้ ปัญหาและวางสํ าหรับการรักษาติดเชื้อรา ขีผ้ งึ้ ควรจะนํามาใช้ มากบางเบาเนื่องจากการขาดการซึมผ่ านของอากาศ
ดูแลโดยเฉพาะควรจะจ่ ายให้ กับการเปลี่ยนแปลงในผิวที่ผ้าอ้ อมผู้ใหญ่ จะใช้ การรวมกันของความชื้นที่ยั่งยืนและการขาดการซึมผ่ าน
ของอากาศมากเป็ นอันตรายต่ อผิวในระยะยาวชุ ดชั้นในอินเตอร์ เน็ตที่มีแผ่ นเป็ นทางเลือกที่ชั่วคราวหรือถาวรที่ดนี ี้บ่งบอกถึงการรักษา
ความปลอดภัยที่ต้องการเช่ นปัสสาวะและถ่ ายอุจจาระในเตียงมักจะเกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกของความอัปยศและความวิตกกังวล
ถ้ าผู้ป่วยแล้ วมี แผลกดทับหลอดอาจจะแทรกการสกัดปัสสาวะเพื่อช่ วยให้ ผวิ ที่จะกู้คนื รายการพลาสติกทั้งหมดทิง้ ที่จะหลีกเลี่ยงที่
เป็ นไปได้ ผ้ าปูที่นอนผ้ าฝ้ ายล้ างทําความสะอาดได้ มีการดูดซับสู ง, เครื่องดูดซึมและยังดีสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่ ง
แผลกดทับอาจฟอร์ มในพืน้ ที่ที่ได้ รับภายใต้ ความกดดันเป็ นเวลาหลายชั่วโมง แผลความดันไม่ ได้ เป็ นโรค เช่ นเดียวกับที่ได้ รับบาด
เจ็บก็เป็ นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเคลื่อนที่เปี ยกเตียงหรือลดไขมันใต้ ผวิ หนัง
นอกเหนือจากการดูแลผิวที่ดบี รรเทาความดันปกติเป็ นปัจจัยพืน้ ฐานที่สําคัญที่นี่โดยเฉพาะอย่ างยิง่ พืน้ ที่ที่มีความเสี่ ยงเป็ น :
พืน้ ที่กระดูกก้ นกบก้ นส้ นเท้ าบริเวณข้ อเท้ าติ่งหูหลังและเสื้อผ้ าของหัวเข่ า
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ตําแหน่ งและบรรเทาความดัน
ไม่มีตาํ แหน่งที่ถูกต้องหนึ่งสําหรับผูป้ ่ วยที่มีจุดมุ่งหมายคือแทนที่จะไปหาตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะลดแรงกดดันในแต่ละ
สถานการณ์ตาํ แหน่งและการดูแลผิวควรจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของสุ ขภาพที่ดีและไม่ถูกมองว่าเป็ นที่ไม่พึง
ประสงค์ ดูแลผิวยังสามารถทําหน้าที่เพื่อบรรเทา จิตวิญญาณขอให้ผดู ้ ูแลให้คาํ แนะนําและแนะนําคุณหากคุณไม่แน่ใจ
หมอนพยาบาลเป็ นความช่วยเหลือที่เหมาะที่นี่ในขณะที่มนั สามารถขึ้นรู ปได้ง่ายจากหัวพร้อมหลังและก้นสนับสนุน
และรักษาเสถียรภาพของร่ างกาย พื้นที่ที่มีความเสี่ ยงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรจะมีเบาะพร้อมหมอนอิงนุ่มเช่นระหว่างหัว
เข่าหรื อ ด้านล่าง ข้อเท้าถ้าปวดเป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนปกติและการดูแลผิวที่เหมาะสมบรรเทาอาการปวดต้อง
รับประทานยา

เคล็ดลับผิวหนัง
ป่ วยหนักผูป้ ่ วยเรื้ อรังโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขึ้นอยูก่ บั การดูแลผิวที่ดี เช่นเดียวกับมาตรการการดูแลอื่น ๆ นี้ควรได้รับการ
ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความปรารถนาของผูป้ ่ วย นํ้ามันพรี เมี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดีเหมาะสมกับการ
ดูแลผิวเช่นมะกอกหรื อนํ้ามันลาเวนเดอร์ หรื อการไหลเวียนช่วยเหลือนํ้ามันโรสแมรี่
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยล้มหมอนนอนเสื่ อ:เครื่ องซักผ้าและเพิ่มความชุ่มชื้นรวมถึงบริ การนวดและการกระตุน้ การเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงการใช้ของแต่ละตําแหน่งเป็ นโอกาสสําหรับการดูแลผิวเปลี่ยนที่นอนหมอนมุง้ บ่อยหลีกเลี่ยงรอยย่น
และ หน่วยงานต่างประเทศ
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีที่นอน: ปกติซกั ผ้าด้วยนํ้าก่อนที่จะเปลี่ยนแผ่นซับผิวให้แห้งดีใช้ครี มนํ้าในนํ้ามันเท่าที่จาํ เป็ น
ในกรณี ที่มีผวิ แพ้ง่าย:ถอดกากสบู่ให้สะอาดการดูแลผิวตามสภาพผิวให้เท่าของผิวแห้งใช้ผา้ กอซฝ้ ายในกรณี ที่จาํ เป็ น
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ตําแหน่ งที่ถูกต้ อง
นอนอยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เราจะไม่สามารถที่จะย้ายได้ง่ายเนื่องจากข้อเท็จจริ งที่วา่ เรามี
การเจริ ญเติบโตที่อ่อนแอหรื อความทุกข์ทรมานเจ็บปวด แล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ นอนสบายและปลอด
ภัยตําแหน่งที่สะดวกสบายจะกําหนดโดย ผูป้ ่ วยม้วนซอฟท์โฟมเสื่ อเจลที่ทาํ จากขนสัตว์หรื อเบาะรองนัง่ เป็ นโรคเอดส์ที่ดี
ที่จะประสบความสําเร็ จในตําแหน่งที่ดี บางส่วนของเหล่านี้ยงั จะได้รับเงินสําหรับการโดย บริ ษทั ประกันสุขภาพแหวน
ยางที่เต็มไปด้วยนํ้าหรื ออากาศจะไม่ได้ใช้วนั นี้
หมายเหตุเตียงโรงพยาบาล:มักจะมีร้ ัวที่จะหยุดผูป้ ่ วยจากการล้มออกถ้าแขนขาหรื อหัวอยูเ่ กี่ยวกับเรื่ องนี้ในช่วงชัว่ โมงที่
เป็ นแผลกดทับเป็ นผลมาจากพื้นที่เหล่านี้ดงั นั้นจึงจําเป็ นต้องเสริ มกันกระแทกดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อต่อจะไม่ขยายมาก
เกินไปและว่าพวกเขาจะเสมอกันกระแทก
เพื่อลดแรงกดดันมันเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผปู ้ ่ วยจะหันไปยังทั้งสองฝ่ ายสลับกันนี้จะไม่เพียงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีข้ นึ ให้
กับผิวด้านบนปอดบนยังใช้งานได้ดีมากเช่นนี้และมีความเสี่ ยงน้อยกว่าการอุดตันของเมือกและความยากลําบาก หายใจ
ในตําแหน่งด้านข้างเอธิโอเปี ถูกเพิ่มระหว่างขา เบาะในขนาดเล็กหลังป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยจากการพลิกลงบนด้านหลังอีก
ครั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการแผลกดทับตําแหน่งที่ควรจะเปลี่ยนทุก 2-4 ชัว่ โมงผูป้ ่ วยที่ไม่ยา้ ยตัวเองสามารถช่วยด้วยที่นอน
ดันสลับ นี้มีความสะดวกสบายและป้ องกันแผลกดทับแต่ไม่ได้แทนที่การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
แน่นอนเรานอนหลับที่ดีที่สุดในเตียงของเราเอง แต่เตียงพยาบาลที่ทนั สมัยสามารถอยูไ่ ด้สบายมากขึ้น มันดูสะดวก
สบายสามารถปรับได้ในหลายวิธีที่สูงพอที่จะอํานวยความสะดวกในการขึ้นและสามารถนําเข้ามาจากทั้งสองฝ่ ายนี้จะ
ทําหน้าที่ ปรับปรุ งการดูแลและความสะดวกในสายพันธุ์ที่ดา้ นหลังของผูด้ ูแลคิดดังนั้นจึงควรจะจ่ายให้ได้รับ
เตียงพยาบาลในช่วงเริ่ มต้น
ในขั้นตอนสุดท้ายของชีวติ เมื่อผูป้ ่ วยพบว่าทุกอย่างที่ทาํ งานอย่างหนักและเพียงแค่ตอ้ งการที่จะถูกทิ้งไว้ตามลําพัง
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งไม่ควรจะดําเนินการกับผูป้ ่ วยจะถ้าแผลกดทับเกิดขึ้นนี้เป็ นปกติในเวลานี้เราก็ทาํ ในสิ่ งที่เป็ น
สะดวกสบายที่สุด
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กลิน่
นํ้ามันหอมยังเป็ นที่รู้จกั นํ้ามันหอมระเหยที่สามารถนํามาใช้เพื่อบรรเทาอาการเช่นกระสับกระส่ ายคลื่นไส้, ความวิตก
กังวลและนอนไม่หลับจึงส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย นํ้ามันหอมระเหยที่มีการสู ดดมหรื อเข้าสู่ กระแสเลือดผ่านทาง
ผิวหนังพวกเขาอาจจะมี ผลผ่อนคลายบรรเทาความวิตกกังวลและเป็ นตะคริ วหรื อคลายเมือก
เราใช้น้ าํ มันเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กบั ห้องพักสําหรับการซักผ้าเปลี่ยนย้ายตําแหน่งและการนวดมาตรการเหล่านี้เป็ น
ตัวแทนของรู ปแบบเฉพาะของความสนใจและมียาหม่องสําหรับร่ างกายและจิตใจซึ่งอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการป่ วย
อย่างรุ นแรงตายของพวกเขาและ ญาติเพราะผูท้ ี่ไม่ได้สนุกกับการนวดด้วยนํ้ามันที่น่ารื่ นรมย์กลิ่นหรื อประคบด้วยความ
รักที่ใช้ และความใกล้ชิดและความสนใจในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้บางครั้งเมื่อคําล้มเหลวเราหรื อเราไม่ได้มีความ
แข็งแรงสัมผัสช่วยให้เราสามารถที่จะทําให้ ติดต่อสนทนานี้ใกล้ชิดปลอบและเวลาที่ใช้ร่วมกันได้รับการยกย่องเป็ น
องค์ประกอบการรักษาโดยทั้งผูป้ ่ วยและญาติ มันเป็ นสัญญาณเล็ก ๆ ของความหวังและความชื่นชมที่เพิ่มชีวติ ให้กบั วัน
เจ็บป่ วยบางคนนําบาดแผลกับพวกเขาที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผูป้ ่ วยที่ทุกข์ทรมานจากความอัปยศและความวิตกกังวล
เป็ นผลกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จะเข้าร่ วมโดยความกลัวที่จะถูกหลีกเลี่ยงพิเศษดูแลประคับประคองมาตรการสามารถ
นํามาใช้ที่นี่เช่นในการดูแลแผล ที่มีการใช้น้ าํ มันหอมระเหยที่ยงั นําความโล่งใจ
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แผลที่ไม่ พึงประสงค์
มีแผลเปิ ดที่ยากสําหรับทุกคนที่จะจัดการกับที่พวกเขาไม่เพียง แต่ที่เจ็บปวดสําหรับผูป้ ่ วยที่พวกเขายังมีผลกระทบ
ที่ไม่พึงประสงค์สาํ หรับครอบครัวและผูด้ ูแลมี เปิ ดแผลอาจลุกลามรุ นแรงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทวั่ บ้าน นี้เป็ น
ที่น่าอาย สําหรับผูป้ ่ วยและเป็ นเรื่ องยากสําหรับญาติ ประสบการณ์และชั้นเชิงจึงจําเป็ นต้องมีแต่ไม่สนใจเรื่ อง
ที่ไม่ช่วยทั้ง บางครั้งมันจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยหากมีการยอมรับของวิธีการที่ไม่พึงประสงค์กค็ ือสําหรับผูเ้ ข้าชม
มันเกือบจะเป็ นไปได้เสมอที่จะจับหลัง่ กลิ่นเหม็น คาร์บอน และคลอโรฟิ ลสามารถป้ องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
จากการขึ้นรู ป โคมไฟกลิ่นด้วยนํ้ามันหอมระเหยที่เหมาะสมสามารถลบกลิ่นจากอากาศในห้องพักหน้าต่าง
ก็ควรที่จะเปิ ดอย่างสมํ่าเสมอเพื่อระบายอากาศไม่มีใครจะได้รับเป็ นหวัดหรื อโรคปอดบวมเป็ นผลรวมทั้งใน
ช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็น
ในฐานะที่เป็ นคนธรรมดาไม่มีความจําเป็ นที่จะใช้จ่ายสิ่ งที่ทดสอบนานเกินไปออกเพราะมีประสบการณ์ดูแล
ประคับประคองผูเ้ ชี่ยวชาญที่เรี ยกว่าผูจ้ ดั การแผลที่ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประคับประคองสามารถจัดการ
ได้เกือบปัญหาใด ๆ ด้วยวิธีการต่างๆเช่นแห้งหรื อชื้น ผ้าพันแผลครี มสังกะสี ยาปฏิชีวนะท้องถิ่นยึดฟิ ล์มหรื อแผล
ด้วยประสบการณ์ที่เหมาะสมการแก้ปัญหาสามารถพบว่าผูป้ ่ วยสามารถอยูด่ ว้ ย – แม้บาดแผลที่เพิ่มขึ้นใน
ขนาดและความเจ็บป่ วยป้ องกันไม่ให้การรักษา
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อาการท้ องผูก
อาการท้องผูกสามารถมีหลายเหตุผลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขาดการออกกําลังกายและโภชนาการที่ไม่เอื้ออํานวย
ผูป้ ่ วยเรื้ อรังได้รับผลกระทบมากขึ้นที่พบบ่อย เพราะยามักจะช้าที่สาํ คัญการทํางานของลําไส้ได้สตูลเตรี ยมอ่อนควรจะ
บริ หารเป็ นมาตรการป้ องกันในกรณี เหล่านี้ ยาระบายไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายเงินให้กบั ผูป้ ่ วยที่เป็ นผูป้ ระกันตนผ่านทาง บริ ษทั
ประกันสุขภาพ แต่มีอยูบ่ นใบสัง่ ยาตามปกติ
แนะนําการบริ โภคอาหารเป็ นของใช้ไม่เป็ นรัฐที่อ่อนแอของผูป้ ่ วยหมายความว่าอาหารไม่ได้กินอย่างถูกต้องออกกําลัง
กาย - กายภาพบําบัดหรื อไม่กี่ข้นั ตอนการดําเนินการในห้องพัก - สามารถช่วยในการกระตุน้ การเคลื่อนไหวของลําไส้
นวดลําไส้โดยการกดอย่างระมัดระวัง กระเพาะอาหารในวงกลมตามเข็มนาฬิกากระตุน้ ลําไส้เพื่อการขนส่งเนื้อหาใน
ทิศทางที่ถูกต้อง มันไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวของลําไส้ทุกวันถ้าน้อยมากกินครั้งเดียวหรื อสองครั้งต่อสัปดาห์
เป็ นพอเพียง
หลังจากที่จาํ นวนวันโดยไม่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวของลําไส้ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่หรื อยาที่แข็งแกร่ งจะได้รับการ
บริ หารงานในหลักสูตรของการเจ็บป่ วยที่เรี ยกว่าอืด (ปิ ดลําไส้หรื อไวรัสเอนเตอโร ) สามารถเกิดขึ้นได้ซ่ ึงมักจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการบนผูป้ ่ วย จากนั้นได้รับ ระบบทางเดินอาหารแต่ผปู ้ ่ วยมักจะมีชีวติ อยูก่ ารดําเนินการโดยหลายวัน
หากการผ่าตัดไม่ได้ตอ้ งการและผูป้ ่ วยที่มีความประสงค์ที่จะอยูท่ ี่บา้ นแล้วหลอดกระเพาะอาหารช่วยป้ องกันไม่ให้
อาเจียนหรื อดียงิ่ ขึ้นจึงเรี ยกว่าหลอดกับหลอดนี้ในผูป้ ่ วยที่สามารถดื่มได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องการโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
อาเจียน
นอกจากนี้ในลําไส้สงบด้วยยาเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีตะคริ วเกิดขึ้นและที่ของเหลวมากเกินไปไม่ได้แบบในลําไส้ซ่ ึง
หมายความว่าผูป้ ่ วยสามารถอยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดเพลิดเพลินกับคุณภาพชีวติ ที่
ดี
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ระบบประสาทและดูแลประคับประคอง
เจ็บป่ วยประสาทเช่นจังหวะเนื้องอกในสมองหลายเส้นโลหิตตีบพาร์กินสันและภาวะสมองเสื่ อมเป็ นสาเหตุของการ
เสี ยชีวติ ในวันที่ดูแลประคับประคองสงวนไว้เกือบเฉพาะสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ ง ในทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มี
โรคมะเร็งผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วยทางระบบประสาทขั้นสูง ข้อ จํากัด ในการเคลื่อนไหวของ
พวก
เขาในช่วงเริ่ มต้นและมักจะทนทุกข์ทรมานจากความคิดที่ไม่พึงประสงค์
ผูป้ ่ วยที่ทุกข์ทรมานจากความคิดที่ไม่พึงประสงค์เป็ นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีความสามารถในการแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนสิ่ งที่พวกเขาต้องการและความจําเป็ นเช่นเดียวกับอาการที่พวกเขามีพิเศษความรู ้และประสบการณ์แบบประคับ
ประคองจะต้องเข้าใจพวกเขา
การรักษาอาการควรคํานึงถึงความจริ งที่วา่ ยาหลายประเภทเพิ่มเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่อไปหรื อทําให้คิดได้มากยิง่ ขึ้น
ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อความเครี ยดโดยเฉพาะอย่างยิง่ แต่อาการปวดเส้นประสาทยังสามารถเป็ น
ที่น่ากลัว
ปอดแสนยานุภาพมักจะเกิดขึ้นในตอนท้ายของชีวติ ในกรณี น้ ี "พลาสเตอร์ท่องเที่ยว" สามารถนํามาใช้หลังใบหูและ
มีเพียงของเหลวมากที่สุดเท่าที่ยาเป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการโดยไม่มีเงินทุนเพิ่มเติม คลื่นไส้และอาเจียนอาจจะเกิดจากความ
ดัน
สูงใน หัว นี้จะดีข้ นึ ในขณะที่มีคอร์ติโซน
มันเป็ นเรื่ องยากมากสําหรับญาติที่จะล้มเหลวที่จะเข้าใจผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องอีกต่อไปเช่นเดียวกับความจริ งที่วา่ พวกเขา
อาจจะไม่รู้จกั พวกเขาอย่างถูกต้อง แม้จะมีขอ้ จํากัด เหล่านี้อารมณ์มกั จะแสดงความเห็นได้ชดั ในกรณี ที่มีการรบกวน
การติดต่อสติสามารถ ความพยายามที่ผา่ นสัมผัส แตกหักนี่คือทัศนคติที่มีต่อผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยงั คงเป็ นคน
จริ งที่ยงั อาจมีตวั เลือกอื่น ๆ สําหรับการสื่ อสารที่ยงั คงที่จะค้นพบ นี้อาจนําไปสู่ประสบการณ์ที่น่ารื่ นรมย์น่าแปลกใจ
ญาติมกั จะมีส่วนร่ วมในกระบวนการพยาบาลตลอดเวลาและมีเวลาน้อยในการดูแลรักษาการติดต่อทางสังคมของตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงทางจิตหมายความว่าในหลายกรณี ที่มีการสู ญเสี ยของพวกเขามีคู่สนทนาและชีวติ และจะต้องตอนนี้จะทํา
ให้การตัดสิ นใจในนามของพวกเขา ในฐานะที่เป็ น ส่ งผลให้พวกเขาสามารถตกเป็ นเหยือ่ ของการทํางานมากเกินไป
ความเหงาและความเหนื่อยหน่าย พวกเขาจึงจําเป็ นต้องมีการสนับสนุนเป็ นพิเศษผ่านประสบการณ์ผชู ้ ่วยเหลือ
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การดําเนินงานแบบประคับประคอง
เราคิดเกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็งแล้วเรามีความหวังและเชื่อว่าเนื้องอกจะถูกลบออกและที่เราจะมีสุขภาพดีอีกครั้งหลังจากนั้น
โชคดีที่ในช่วงแรกของการเจ็บป่ วยนี้เป็ นกรณี การตัดสิ นใจที่จะได้รับการดําเนินการเป็ น ง่ายหนึ่งที่นี่
สิ่ งที่สามารถมองที่แตกต่างกันมากเมื่อเจ็บป่ วยอยูใ่ นขั้นสูง แต่ แล้วเป้ าหมายจะเป็ นคนที่แตกต่างกัน การรักษาจะอาจจะ
ไม่สามารถที่จะรักษา อย่างไรก็ตามการดําเนินการยังสามารถบรรเทาอาการ
ช่วยในการป้ องกันการร้องเรี ยนและความสะดวกในพวกเขา
นี้จะต้องอธิบายในการสนทนาของแต่ละบุคคลโดยใช้จาํ นวนมากประสบการณ์และความไว ที่เป็ นไปได้เป็ นสมาชิก
ในครอบครัวหรื อเพื่อนควรจะนําเสนอที่ดีกว่าการจําสิ่ งที่สาํ คัญหรื อถามคําถามที่ผปู ้ ่ วยจะจมโดยข้อเท็จจริ งตัวเลข
และความรู ้สึก
มัน เป็ นไปไม่ได้ที่จะหารื อในรายละเอียดของแต่ละตัวเลือกที่นี่ แต่ ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ก็อาจจะทําให้
ความรู ้สึกที่จะลดขนาดของมันแม้ในที่ที่มนั ไม่สามารถลบออกอย่างสมบูรณ์บางครั้งนี้อาจจะทําหน้าที่ในการป้ องกัน
หรื อหลีกเลี่ยงอาการ ในกรณี ที่มีการคุกคามของการปิ ดของลําไส้การดําเนินการบายพาสสามารถป้ องกันหรื อแก้ไข
เรื่ องนี้แม้ในที่ที่เนื้องอกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้าเนื้องอกแบ่งพื้นผิวของผิวลดการผ่าตัดบางครั้งสามารถป้ องกันการเสื่ อมสภาพต่อไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างมาก
โอกาสอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอยูส่ าํ หรับการดําเนินการที่มีความหมายแต่เราต้องมีความคิดที่ดีของสิ่ งที่คา่ ใช้จ่ายของดําเนิน
การดังกล่าวจะ เป็ น! ไม่มีคา่ ใช้จ่ายทางการเงิน แต่คุณภาพชีวติ และเวลา ผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ นเวลานาน?
ผูป้ ่ วยจะต้องไปที่สถานบําบัดหรื อไม่ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยเกิดขึ้น? จะดําเนินการอาจจะทําให้เสี ยชีวติ ก่อนหน้านี้
หรื อไม่ มีขอ้ จํากัด อย่างกว้างขวางต่อไปนี้การดําเนินการเหล่านี้คือคําถามทั้งหมดที่จาํ เป็ นต้องได้รับการแก้ไขก่อน
มันไม่จาํ เป็ นที่จะทําให้การตัดสิ นใจด้วยตัวเอง บางคนไม่ตอ้ งการที่จะได้รับข้อมูลมาก ในกรณี น้ ีผปู ้ ่ วยควรจะหาคน
ที่เชื่อถือได้และสามารถทําให้การตัดสิ นใจสําหรับเขาหรื อเธอนี้อาจจะเป็ นที่เนื้องอกหรื อศัลยแพทย์
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การฉายรังสี ประคับประคอง
ผูป้ ่ วยหลายคนมีความกลัวที่ไม่จาํ เป็ นของการรักษาด้วยรังสี การฉายรังสี ประคับประคองมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโดยการบรรเทาอาการที่เกิดจากเนื้องอกนอกจากนี้ยงั ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็ น
อันตรายที่เกิดจากการเจริ ญเติบโตของเนื้องอก
ประเภทของการรักษาด้วยรังสี ที่ไหนและเมื่อมันถูกนํามาใช้ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยที่แตกต่างกัน ร่ วมมืออย่างใกล้ชิดต้อง
ระหว่างแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องรังสี รักษาเป็ นรู ปแบบที่สาํ คัญมากของการรักษาที่มีการแปลรังสี รักษาสามารถช่วยให้
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานการณ์แบบประคับประคองที่จะจัดการ มีอาการเครี ยด
ใช้อย่างถูกต้องจะมีประสิ ทธิภาพปลอดภัยและต้องขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลข้างเคียงน้อย ผลข้างเคียงที่ลาํ บาก
สามารถหลีกเลี่ยงได้ผลข้างเคียงไม่ควรยับยั้งคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไม่กี่ปริ มาณรังสี ที่แข็งแกร่ งสามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วย
แบประคับประคอง มากที่สุดเท่าที่ชุดยาวพวกเขายังว่างผูป้ ่ วยจากการใช้จ่ายเป็ นระยะเวลานานในโรงพยาบาลชนิด
ของรังสี จะถูกกําหนดวัตถุประสงค์หลังจากที่ได้รับการตั้งค่าในคําอื่น ๆ เป้ าหมายกําหนดเส้นทาง
การฉายรังสี ประคับประคองมีบทบาทสําคัญในการรักษาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ งที่หายใจลําบากกลืนลําบาก
ปวดเส้นประสาทเลือดออกหรื อแผล
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสําหรับการฉายรังสี ประคับประคองมีการรักษามะเร็งแพร่ กระจายของกระดูกซึ่งทําให้เกิดอาการ
ปวดหรื อคุกคามที่จะทําลายกระดูกแพร่ กระจายของมะเร็ งสมองและการแพร่ กระจายของมะเร็ งเนื้อเยือ่ อ่อนที่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด รังสี รักษาแบบประคับประคองช่วยบรรเทารวดเร็ วใช้อย่างถูกต้องก็มีขา้ งเคียงน้อย ผลกระทบ
และควรได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผูป้ ่ วย เช่นเดียวกับการดูแลอื่น ๆ ประคับประคองมาตรการ
แพทย์และผูป้ ่ วยร่ วมกันควรพิจารณาเส้นทางที่เป็ นที่ดีที่สุดที่จะใช้
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บําบัดเป็ นหลัก
การรักษาอาการป่ วยอย่างรุ นแรงในผูป้ ่ วยสูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีการจัดการที่ดีของประสบการณ์และความ
ไวที่นี่ มีขอ้ มูลเล็ก ๆ น้อย ๆ บางครั้งที่จะไปและผลประโยชน์สาํ หรับผูป้ ่ วยแต่ละรายจะยากที่จะประเมินประกอบ
โรคเช่นหัวใจตับหรื อไม่เพียงพอไตโรคเบาหวานและความอ่อนแอทัว่ ไปจําเป็ นต้องถูกนําเข้าบัญชี อายุข้นั สูงเหตุผล
ที่จะไม่ดาํ เนินการรักษาด้วยเคมีบาํ บัดไม่!
โดยทัว่ ไปยาเคมีบาํ บัดเป็ นวิธีการของการจ้างยาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทําลายเซลล์มะเร็ งเท่าที่พวกเขาจะไม่เติบโตหรื อ
ตายโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการรักษาหรื อลดเนื้องอกในการเปิ ดใช้งานจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นผ่านการผ่าตัดหรื อการฉายรังสี
ถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะรักษาเป็ นความพยายามที่อาจจะทําให้การใช้ยาเคมีบาํ บัดเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากขนาด
ของเนื้องอกธรรมชาติแพทย์จะต้องดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหรื อเฉพาะผลกระทบข้างเคียงน้อยที่สุดเกิดขึ้นคลื่นไส้
อย่างรุ นแรงกับอาเจียน ท้องเสี ยผืน่ รุ นแรงอ่อนแอการคุมขังไปที่เตียงและอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะ
เวลาการรักษาและมักจะบางครั้งหลังจากนั้นมันควรจะสังเกตว่าเวลานี้จะหายไปให้กบั ผูป้ ่ วย
ถ้าเพียง แต่ระยะเวลาที่ จํากัด ยังคงเป็ นเพราะความจริ งที่วา่ เป็ นมะเร็งเพื่อให้โฆษณาว่ามันอาจจะทําให้เสี ย
ชีวติ แพทย์บาํ บัดแบบประคับประคองจะพยายามที่จะปรับปรุ งคุณภาพของชีวติ ที่มีเพียงไม่กี่ดา้ นที่เป็ นไปได้ยาเคมี
บําบัดอาจช่วย เพื่อให้บรรลุน้ ี
การตัดสิ นใจที่จะรับการรักษาด้วยเคมีบาํ บัดและวิธีการที่แข็งแกร่ งนี้ควรจะทําดีที่สุดโดยผูป้ ่ วยของตัวเองแต่จะหายไป
อย่างรวดเร็วในความซับซ้อนเป็ นผลให้มนั เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะคิดอย่างชัดเจนว่าเป้ าหมายที่ควรจะเป็ นและวิธีการมากผู ้
ป่ วย เตรี ยมที่จะลงทุนเองไม่ได้ทางการเงินแต่ในวันที่มีสุขภาพค่อนข้างชีวิตพลังงาน แต่ยาเคมีบาํ บัดทุกข์ที่อาจจะต้องมัก
จะแนะนําให้เลือกที่ผปู ้ ่ วยยังคงสามารถที่จะขับรถหรื อเดินสําหรับการรักษาเขาหรื อตัวเอง

54

วางแนวทางการรักษา
เรื่ องที่ยากที่สุด ในยาจุดมุ่งหมายของการรักษาคือการรักษาหรื ออย่างน้อยนี่คือสิ่ งที่จะสันนิษฐานทัว่ ไป แต่ในกรณี
ของผูป้ ่ วยที่ป่วยหนักรักษาเป็ นไปไม่ได้แล้วมันเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะพิจารณาเป้ าหมายการรักษาและกําหนด
วัตถุประสงค์ที่สามารถทําได้ เราไม่ได้ จํากัด การรักษา! ตรงข้ามในความเป็ นจริ งเราพยายามทุกอย่างที่เราสามารถทํา
ได้เพื่อช่วยให้ชีวติ จะอาศัยอยูเ่ ป็ นไปได้ถา้ ยาจะไม่สามารถที่จะรักษาก็ยงั คงเป็ นไปได้ที่จะบรรเทาส่ วนใหญ่ของอาการ
นี้เสมอหมายถึงครั้งแรกที่กาํ หนดเป้ าหมายการรักษาเป้ าหมายของ "การรักษา" และ "สุ ขภาพ" จะถูกแทนที่ดว้ ย
"ปรับปรุ ง" "คุณภาพชีวติ " และ "คุณภาพชีวิต"
เราสามารถบรรลุน้ ีโดยออกจากการรักษาที่เป็ นภาระมากขึ้นกว่าผลประโยชน์แล้วเราจะทําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้
เพื่อปรับปรุ งสถานการณ์เป็ นไปได้ มักจะมีเส้นแบ่งที่ผปู ้ ่ วยและญาติของพวกเขาจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือตาม
เช่นเดียวกับในภูเขาคุณกําลังทั้งหมดที่แนบมากับเชือกเดียวกัน
แนวทางและนําไปสู่ การค้นหาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยร่ วมกันเป็ นสิ่ งสําคัญเราจําเป็ นต้องมีการ
ตอบรับจากคนในครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาหรื อข้อสงสัยเปิ ดเช่นเดียวกับถ้าการรักษาเป็ นไปตามความประสงค์ของ
ผูป้ ่ วยทุกรู ปแบบของการรักษาเท่านั้นที่สามารถดําเนินการได้ กับการอนุมตั ิด่วนของผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลของเขาในทาง
ปฏิบตั ิน้ ีหมายความว่าถ้าเป็ นหมอกระทําที่ขดั ต่อความประสงค์ของผูป้ ่ วยยาฉีดหรื อยาให้ยาปฏิชีวนะหายใจหรื อเทียม
อาหารนี้ถือเป็ นการโจมตีที่สามารถได้รับการลงโทษ ภายใต้กฎหมายความผิดทางอาญา
หากแพทย์เป็ นไปตามความประสงค์ของผูป้ ่ วยในการรักษาอย่างระมัดระวังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดรวมทั้งการ
หายใจลําบากและความวิตกกังวลนี้เป็ นวิธีการรักษาที่ถูกต้อง บางครั้งมันเป็ นไปได้วา่ การรักษาเช่นนี้จะทําให้ผปู ้ ่ วย
เหนื่อยมากกับผลที่ตามมา ว่าเขาหรื อเธอหลับเกือบตลอดเวลานี้ยงั มีสิทธิที่จะเป็ นไปตามความประสงค์ของผูป้ ่ วยสิ่ งที่
ยาแบบประคับประคองไม่ตอ้ งการที่จะทําคือเซียสที่ใช้งานตามคําขอของผูป้ ่ วยหรื อญาติอย่างไรก็ตามเรา มาพร้อมกับ
ทุกคนไปตามเส้นทางมักจะยากที่จะตายและเกินในขั้นตอนที่เราบรรเทาร้องเรี ยนที่น้ ีมีการร้องขอโดยผูป้ ่ วยทุกที่และ
ทุกเวลา
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จัดการกับความเศร้ าโศก
การวินิจฉัยของโรคที่คุกคามชีวติ อยูเ่ สมอที่น่าตกใจข่าวเศร้าโศกชักนําสําหรับผูป้ ่ วยและญาติรูปแบบชีวติ ของผูป้ ่ วย
และผูท้ ี่ใกล้ชิดกับพวกเขาจะถูกโยนลงไปในความระสํ่าระสาย ในระหว่างช่วงเวลาของการล้มป่ วยและดูแลประ
คับประคองของผูป้ ่ วยอยูช่ ่วงระยะเวลาหนึ่งของความหวังและความกลัวที่ประสบความสําเร็จในการรักษาและความ
พ่ายแพ้ในการต่อสู ้กบั โรค
วิธีการที่ผปู ้ ่ วยและญาติจดั การกับความท้าทายเหล่านี้จะขึ้นอยูก่ บั ที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่อยูอ่ าศัยความสัมพันธ์
ประวัติและบุคลิกภาพแพทย์เวิง้ ว้างประกันสุ ขภาพและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดูแลของผูป้ ่ วยยังแบกรับความรับผิด
ชอบที่ดีสาํ หรับประสบการณ์ที่สามารถ ทริ กเกอร์เศร้าโศก รู ปแบบหนึ่งของความเศร้าโศกที่มกั จะไม่ได้รับรู ้ผลกระทบ
ในจิตใจของมันคือความเศร้าโศกรู ้สึกโดยญาติดูแลผูป้ ่ วยในเรื่ องเกี่ยวกับข้อ จํากัด และการสูญเสี ยในทุกพื้นที่ของชีวติ กับ
หนึ่งในภารกิจพิเศษของการดูแลประคับประคองคือการสอบถามเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของที่ป่วยหนักและญาติของพวก
เขาและให้การสนับสนุนพวกเขาในความเศร้าโศกของพวกเขา
ความเศร้าโศกต้องใช้พ้นื ที่ได้รับทราบและการแสดงออก (นํ้าตาภาวะวิตกกังวลความโกรธความรู ้สึกของความผิด)
ทุกอย่างที่ได้รับอนุญาตทุกคนรํ่าไห้ในทางของตัวเองรับมือกับความเศร้าโศกหมายถึงการรับมือกับมันมันหมายถึงการฟังการ
สนับสนุนคําถามระวังหาก บุคคลที่เกี่ยวข้องรู ้สึกว่าพวกเขากําลังถูกดําเนินการอย่างจริ งจังว่าพวกเขาได้รับการยอมรับ
ในฐานะที่พวกเขาเป็ นพวกเขามีความสามารถที่จะปล่อยและแสดงความเศร้าโศกของพวกเขานี้ตอ้ งใช้การสนทนาแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งและมีความดันไม่มีเวลา
ช่วยเหลือสนับสนุนผ่านการติดต่อของเราด้วยบริ การที่บา้ นพักรับรองผูป้ ่ วยนอกหรื อผูต้ ิดต่อกับผูใ้ ห้บริ การอภิบาลสามารถ
นําเสนอในช่วงเวลาใด ๆ ก็ควรจะต้อง
หลังจากการตายตามคําร้องขอของญาติสนทนาสรุ ปอาจจะเกิดขึ้นซึ่งในพื้นที่นอกจากนี้ยงั มีสาํ หรับความเศร้าโศก
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ผู้รับมอบฉันทะด้ านการดูแลสุ ขภาพ
ผูร้ ับมอบฉันทะดูแลสุ ขภาพแก่ผมู ้ ีอาํ นาจให้บุคคลอื่นในการตัดสิ นใจในนามของฉัน นี้อาจจะระบุในสถานการณ์ต่างๆและงาน
ต่างๆพร็ อกซี่ดูแลสุ ขภาพอาจจะได้รับล่วงหน้าโดยสามารถสัญญาคนผูใ้ หญ่ใด ๆ แก่บุคคลอื่นการดูแลสุ ขภาพ พร็ อกซี่อาจจะ
เป็ นเพียงใช้สาํ หรับเวลาที่คนไม่สามารถพูดให้เขาหรื อตัวเอง นอกจากนี้ยงั อาจจะได้รับเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่าอํานาจทัว่ ไปของ
ทนายความซึ่งมีผลบังคับใช้ทนั ที
ขอบเขตของพร็ อกซี่สามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจอาจทําหน้าที่โดยไม่มีขอ้ จํากัด ที่พร็ อกซี่กาํ หนดนี้ ในเรื่ อง
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพด้วยพร็ อกซี่ตอ้ งระบุสิ่งที่ผมู ้ ีอาํ นาจอาจจะทํา นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความจําเป็ นในการตาม
กฎหมาย ผูป้ กครองได้รับการแต่งตั้งโดยศาล
ข้อความต่อไปนี้เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการนี้:
"ผูม้ ีอาํ นาจอาจโดยเฉพาะในการให้สิทธิ์ในมาตรการทั้งหมดสําหรับการตรวจสอบสภาพของสุ ขภาพและการรักษาหรื อการ
แทรกแซงทางการแพทย์ละเว้นจากการอนุญาตหรื อสัง่ เพิกถอนการอนุญาตรวมทั้งที่น้ ีอาจจะเกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวติ หรื อ
ฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างรุ นแรงหรื อ ความเสี ยหายต่อสุ ขภาพในระยะยาว (§ 1904 พารา 1, 2 BGB - เยอรมันประมวล
กฎหมายแพ่ง) "
มอบฉันทะดูแลสุขภาพไม่จาํ เป็ นต้องมีการบันทึกรับรองเอกสารหรื อพยานหลักฐานหรื อพยานหลักฐานอื่น ๆ สําหรับปัญหา
สุ ขภาพนอกจากนี้ยงั ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการต่ออายุประจําหรื อลงนาม แต่มนั ควรจะเซ็นสัญญาใหม่ทุกสองสามปี ที่ผา่ นมามีวนั
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขอ้ พิพาท เกี่ยวกับว่าความตั้งใจที่ยงั คงมีอยู่

รัฐจะต้องเฉพาะที่จะแต่งตั้งผูป้ กครองตามกฎหมายที่ไม่มีการดูแลที่มีอยูห่ รื อไม่เพียงพอ

ข้อบัญญัติการดูแล
ในการสั่งการดูแลผูใ้ หญ่สามารถตั้งชื่อคนที่ดงั ต่อไปนี้การตรวจสอบโดยศาลผูป้ กครองสามารถรับการแต่งตั้งเป็ นผูด้ ูแลนี้ควร
พิสูจน์ความจําเป็ น ทั้งพร็ อกซี่และผูด้ ูแลต้องปฏิบตั ิตามความประสงค์ของผูป้ ่ วยมันเป็ นสิ่ งที่ดีถา้ ผูป้ ่ วยระบุของเขา ในการ
ดํารงชีวติ
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ความประสงค์ ก่อนตาย
ในฐานะของ 01/09/2009 ผูใ้ หญ่ที่มีอาํ นาจอาจระบุความประสงค์ของเขาล่วงหน้าในการเขียน สเปคนี้นาํ ไปใช้โดย
ไม่คาํ นึงถึงความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยทุกเรื่ องที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถให้ความของเขาหรื อเธอจะ
เพื่อให้แน่ใจว่าการร้องขอของผูป้ ่ วยจะสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นและเข้าใจมันเป็ นความคิดที่ดีที่จะสังเกตเห็น
"รู ปแบบการเขียน" ที่จาํ เป็ นสําหรับความรู ้สึกนึกคิดที่อยูอ่ าศัย (เช่นข้อความที่เขียนพิมพ์ที่เขียนด้วยลายมือ)
นอกเหนือจากรู ปแบบการเขียนกฎหมายเล็งเห็นถึงความต้องการต่อไป มันเป็ น ความคิดที่ดีที่จะปรึ กษาคนที่มี
ความรู ้ท่ีดีในพื้นที่น้ ีเพื่อขอคําแนะนําเช่นเดียวกับการยืนยันว่าผูป้ ่ วยจะถูกต้องตามกฎหมายที่มีความสามารถใน
ช่วงเวลาของการลงนาม
ความรู ้สึกนึกคิดที่เป็ นอยู่ "เป็ นอิสระจากชนิดและระยะของการเจ็บป่ วย" และเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์ที่ผปู ้ ่ วย
จะไม่สามารถที่จะแสดงออกเกี่ยวกับการดูแลตัวเองของพวกเขา ในคําอื่น ๆ มีความต้องการไม่มีการเจ็บป่ วยกลับ
ไม่ได้หรื อการสู ญเสี ยสติที่ยงั่ ยืน
ในหลายชนิดพินยั กรรมชีวติ สถานการณ์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพของพวกเขาจะระบุ: 1) ที่กาํ ลังจะมาตาย 2) ขั้น
ตอนท้ายของการป่ วยไข้แม้ในที่ที่เวลาของการตายยังไม่เป็ นที่คาดการณ์ 3) รุ นแรงสมองเสี ยหายถาวร 4) ไม่
สามารถที่จะ การบริ โภคปริ มาณที่เพียงพอของอาหารและของเหลวธรรมชาติ 5) ความสามารถการตัดสิ นใจเช่น
หลังจากที่เกิดอุบตั ิเหตุ
การอยูอ่ าศัยจะอาจจะมีเงื่อนไขของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของผูป้ ่ วย ยกตัวอย่างเช่นใน
กรณี ของโรคมะเร็งหรื อโรคอื่น ๆ ก็เป็ นไปได้ที่จะระบุวา่ วิธีการรักษายาวคือการได้รับ ในกรณี ส่วนใหญ่งบทัว่ ไป
เกี่ยวกับชีวติ -มาตรการที่สามารถพบได้ นี้นาํ ไปสู่ สูตรที่ไม่ได้ระบุวา่ สามารถนํามาใช้เป็ นคําแนะนําจากแพทย์น้ ี
ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาได้อย่างแม่นยําในการระบุความปรารถนาที่เป็ นไปได้ของผูป้ ่ วย ในการดํารงชีวติ มักจะอ้างถึง
การบําบัดอาการปวดและการรักษาความเจ็บปวดรวดร้าว อาการนี่มนั เป็ นได้ปไที่จะระบุเองว่ายา มากควรจะ
บริ หารในกรณี ฉุกเฉินนี้อาจมีต้ งั แต่สติเต็มปลดเปลื้อง แต่ยงั คงความเจ็บปวดที่เห็นได้ชดั ที่จะเสร็จสมบูรณ์เป็ น
อิสระจากความเจ็บปวดรวมทั้งที่มีการสู ญเสี ยสติผา่ นที่เรี ยกว่า "แบบประคับประคอง ใจเย็น "
นอกจากนี้ตามแบบฉบับของพินยั กรรมชีวิตคือว่างบจะทําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมเทียมและการบริ โภค
ของเหลวกูช้ ีพช่วยหายใจและ ของยาปฏิชีวนะในกรณี บ่อยน้อยมีคาํ แนะนําที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะ
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ความเจ็บปวดจากการบอกลา
โทรศัพท์ ทันทีที่นาฬิกา มันคือ 145 น เปิ ดไฟ หลังจากแหวนที่สองผมรับและระบุชื่อของฉันสัปเหร่ อ"Storch schneider" ตื่นเช่นถ้าฉันได้รับการรอคอยนี้ โทร "นี่คือนางเอ็มสามีของฉันได้เสี ยชีวิตที่บา้ น หมอบอกว่าผมควรจะเรี ยก
สัปเหร่ อ" ปากกาและกระดาษอยูใ่ นด้านหน้าของฉัน ฉันจะต้องถามคําถามนี้การติดต่อครั้งแรกอยูเ่ สมอมากที่สุด
ขั้นตอนที่สาํ คัญสําหรับผมในการสร้างความไว้วางใจ
"มีสองตัวเลือกนางเอ็มเราสามารถมาทันทีในชัว่ โมงถัดไปและนําสามีของคุณที่นี่ หรื อคุณสามารถให้สามีของคุณมีและ
เราจะรวบรวมเขาในตอนเช้า" นาง คือความไม่แน่นอน"คือ ไปได้หรื อไม่ที่ฉนั สามารถให้เขากับฉันจนถึงวันพรุ่ งนี้ ? ""
แน่นอน "ผมตอบและถามสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในบ้าน" กรุ ณาเพียงแค่ปิดเครื่ องทําความร้อนและครอบคลุมสามี
ของคุณกับผ้าห่มบาง ๆ และหากคุณ มีความรู ้สึกในไม่กี่ชวั่ โมงถัดไปที่คุณต้องการให้เรามาให้เราโทร "เราจะปล่อยให้
มันเป็ นแบบนั้น
นางเอ็มช่วยให้สามีของเธอที่บา้ นจนเช้าวันถัดไปและฉันมีนดั กับเธอต่อมาในตอนเช้าจะจัดให้ทุกอย่างอื่นเกี่ยวกับงาน
ศพและความเป็ นไปได้ของการวางการแจ้งให้ทราบในไซตุงที่เป็ นกําหนดเส้นตายสําหรับวันถัดไป 12.00น.
เมื่อผมมาถึงที่บา้ นของเธอเธอกอดฉันและขอบคุณฉัน มันเป็ นสิ่ งที่ดีเพื่อที่เธอจะได้ไม่ตอ้ งให้ข้ ึนสามีของเธอทันทีที่เธอ
สัมผัสเขาทุกคนจึงมักรู ้สึกว่าช้าความอบอุ่นที่เหลือร่ างกายของเขา เธอไม่เคยรู ้จกั กัน ว่าเรื่ องนี้เป็ นไปได้
สําหรับสัปเหร่ อมีเงื่อนไขที่ดีกว่าน้อยสําหรับการอภิปรายดังกล่าว เรานัง่ ตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งหารื อเกี่ยวกับขั้นตอน
การฝังศพวาดขึ้นแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยกันและบัตรรําลึกชี้แจงบําเหน็จบํานาญและประกันเรื่ องและอื่น ๆ อีก
มากมายนอกจากนี้
และยังมีห้องพักสําหรับความรู ้สึก เธอบอกฉันเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยในระยะสั้นและหวังว่าเธอยังคงมีเพียงไม่กี่ชวั่ โมง
ก่อนที่เขาจะเสี ยชีวิต นอกจากนี้เธอยังบอกฉันเกี่ยวกับความเจ็บปวดของเธอซึ่งอะไหล่ส่วนหนึ่งของร่ างกายหรื อจิต
วิญญาณของเธอไม่มี ซึ่งเจ็บมากเลย มากเพื่อให้เธอรู ้สึกเหมือนเปลือกที่วา่ งเปล่า และไม่สามารถอย่างใดที่จะเห็นว่า
สถานการณ์น้ ีจะเคยเปลี่ยนแปลง
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และในชัว่ โมงเหล่านี้ และวันมันเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะทําให้การตัดสิ นใจชี้แจงสิ่ งที่แจ้งญาติและอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่น่าเชื่อ
ว่าคนที่สามารถทําเช่นนี้ในสถานการณ์ดงั กล่าว
คนมักจะลืมเรื่ องนี้ และนี่ยงั เป็ นวิธีที่ผมดูงานของฉันเป็ นสัปเหร่ อให้คาํ ปรึ กษาและมักจะมองหาเพื่อแจ้งความประสงค์
ของญาติแม้ที่เหล่านี้บางครั้งไม่แสดงทันที
แน่นอนนอกจากนี้ยงั มีวิธีการอื่น ๆ ในการแสดงความเจ็บปวดและความเศร้าโศกแห่งความตาย บางครั้งก็เป็ นความโกรธ
"ทําไมคนนี้ ทิ้งฉันคนเดียวทําไมเขาจะทําอย่างนั้นกับผมหรื อเปล่า" บางครั้งการกระทําสัปเหร่ อวาล์วปล่อย สําหรับทุกสิ่ ง
ที่เป็ นถอนยกเลิกได้สาํ หรับความโกรธและทําอะไรไม่ถูก ชนิดที่แตกต่างของความเจ็บปวดและวิธีการที่แตกต่างกันใน
การจัดการกับมัน สถานการณ์เช่นนี้ เป็ นเรื่ องยากเสมอ บางครั้งก็ยงั เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะสนทนาต่อเนื่ องอีกครั้ง ทุกคน มี
วิธีการของตัวเองเสี ยใจ
แม้วา่ เราจะมีความคุน้ เคยกับขั้นตอนของความเศร้าโศกก็จะแตกต่างกันที่พบบ่อย มีแม่เสี ยใจสําหรับลูกชายคนเดียวของ
เธอเจ็บปวดที่น้ าํ ตาที่หวั ใจของเธอและเมื่อเธอยืนก่อนที่โลงศพที่เปิ ดกว้างของลูกชายของเธอคือสัมผัสเขาถือเขา ในอ้อม
แขนของเธอเขายกขึ้นเล็กน้อยก็เป็ นที่เชื่อแทบจะไม่วา่ คนคนนี้เป็ นตายจริ งๆ
มีลูกสาวสามคนที่ตอ้ งการแต่งตัวแม่ของพวกเขาเองที่ลา้ งของเธอและทรงผมของเธอมีการเพิ่มแก้มเล็กน้อยเพื่อให้แก้ม
เป็ นสาเหตุแม่มกั จะชอบว่าให้ห้องพักสําหรับความเจ็บปวดของพวกเขาด้วยการกระทํานี้และรู ้สึกใกล้ชิดเป็ นพิเศษ และ
ความรักในกระบวนการ
มีพ่อแม่ผปู ้ กครองที่กาํ ลังมองไปข้างหน้าเพื่อทารกของพวกเขามากและไม่เคยมีความต้องการที่จะให้มนั ขึ้น ที่มาจากทุก
วันจนกว่างานศพเพื่อที่จะเห็นลูกของพวกเขาให้มนั สิ่ งของเล่นถือไว้ในอ้อมแขนของพวกเขาและจึงเข้าใจของพวกเขา
ความเจ็บปวด
มีลูกหลานที่วาดภาพคุณปู่ ตายของพวกเขาซึ่งผมวางในโลงศพที่มีบางครั้งก็เป็ นเกาลัดหิ นหรื อเปลือกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
ดีจากวันหยุดใช้เวลาร่ วมกัน
ความเศร้าโศก - ความเจ็บปวดที่เจ็บมากเลยและทุกคนที่มีประสบการณ์ก็ทราบถึงความรู ้สึกที่วา่ มันบ่งบอกถึงอย่างไรก็
ตามในประสบการณ์ของผมเมื่อคุณได้ประสบการณ์ความเจ็บปวดนี้คุณรู ้จกั มันและรู ้ว่าอาการปวดนี้ ซ่ ึงจับคุณและ ออก
จากห้องเพื่อสิ่ งอื่นไม่มีจะผ่าน ไม่วนั นี้หรื อวันพรุ่ งนี้ มันเป็ นไปตามเส้นทางของตัวเอง และเส้นทางที่เป็ นหนึ่ งใน
ความหวังความอดทนและความเชื่อมัน่
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อภิบาล
อภิบาลมีคา่ สูงมากจากมุมมองที่นบั ถือศาสนาคริ สต์และสามารถสะท้อนให้เห็นในพิธีศีลมหาสนิท, เจิมคนป่ วยสารภาพที่
อธิษฐานร่ วมกันก้มหน้าก้มตาและอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ที่มีประเพณี คาทอลิกที่แข็งแกร่ งมันจะสันนิษฐานว่าการดูแลนี้ที่ให้บริ การและบวชมีส่วนร่ วมใน
การสนับสนุนของผูป้ ่ วย อย่างน่าทึ่งนี้ไม่ได้เป็ นกรณี เนื่องจากถูกใส่ ผดิ ที่ความกลัว S, ถนนของความช่วยเหลือนี้มกั จะไม่ได้
ติดตาม
เมื่อมันมาถึง anointment ของผูป้ ่ วย, คนคิดว่าใกล้ตาย บางทีนี่อาจเป็ นเพราะในอดีตที่ผา่ นมานี้ได้รับการบรรจุดว้ ยพิธีกรรม
สุดท้ายสําหรับการตาย มันควรจะเป็ นแหล่งที่มาของความแข็งแรงและการช่วยผูป้ ่ วยเป็ น รวมทั้งเชื่อที่กาํ ลังจะตาย
ดังนั้นจึงเป็ นเสมอที่จะถามว่าผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการสนับสนุนอภิบาล นี้ยงั เป็ นสิ่ งสําคัญที่เชื่อมโยงภายนอกคริ สตจักรที่อาจจะ
ไม่เห็นได้ชดั ดังนั้น ในช่วงของการเจ็บป่ วยความคิดหลายคนกําลังยืมนํ้าหนักใหม่และใหม่บ่อย ๆ อย่างมีนยั สําคัญที่ไม่
คาดคิด ญาติไม่ควรอายห่างจากการถามเกี่ยวกับเรื่ องนี้
อภิบาลรวมทั้งสิ่ งที่ถูกนําเสนอให้กบั คริ สตชนโดยพระสงฆ์พระสมาชิกของคําสัง่ ทางศาสนาหรื อฆราวาสควรยังมี
ความสําคัญทัว่ ไปนอกเหนือไปจากมิติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ รัทธาจํานวนมากยังสามารถให้อภิบาลโดยไม่
ตั้งใจจะเด้ง อภิบาลแล้วอาจจะมีตวั ละครที่ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ไม่เพียง แต่ในความรู ้สึกของคริ สเตียน) สําหรับคนที่ไม่ได้
เป็ นศาสนาหรื อไม่ได้มีความร่ วมมือทางศาสนา มันอาจจะดีที่จะหารื อเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่างกับคนอื่น ๆ คนแปลกหน้าที่
สามารถเชื่อถือได้ ช่วย ในกระบวนการที่จะเป็ นอิสระของตัวเองเป็ นภาระหนักหรื อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหายาก
นอกจากนี้เรายังมักจะพบว่าความขัดแย้งในครอบครัวที่ยากอยูท่ ี่เชื่อมโยงไปยังญาติสนิทได้รับการฉีกขาดเป็ นเวลาหลายปี
และนัน่ ก็คือไม่มีการติดต่อเพิ่มเติมหรื อความสัมพันธ์ของความประสงค์ร้าย
ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่ไม่ใช่ศาสนาสามารถได้รับการช่วยเหลือโดยนําเสนอการไกล่เกลี่ยกับออกเป็ นส่วนร่ วม ผมมี
ประสบการณ์มกั จะย้ายกระทบเตียงตายที่มีผลกระทบในระยะยาวสําหรับสมาชิกในครอบครัวที่รอดตายทั้งหมด อาศัยอยูก่ บั
ปัญหาได้รับการแก้ไขทําให้ตายยาก อาการทางกายภาพ มีประสบการณ์เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญซึ่งไม่สามารถได้รับการรักษา
ด้วยวิธีการทางการแพทย์เว้นแต่ผปู ้ ่ วยมีดอทคอมผ่อนคลายด้วยยา หากแก้ปัญหาพบว่าถ้าติดต่อใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่แยก
นานมากแล้วความทุกข์ทรมานทางกายภาพหายไปอย่างกระทันหัน เหล่านี้ กําลังจะย้ายช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นเพียงว่ายาเล็ก
ๆ น้อย ๆ มักจะต้องและวิธีการที่สาํ คัญเวลาไวจินตนาการและประสบการณ์ในการจัดการกับขั้นตอนที่ยากในชีวติ
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ถ้าพระจะขอมันเป็ นความคิดที่ดีที่จะทําเช่นนี้ในช่วงเวลาที่ดีและไม่เพียง แต่ในการเผชิญกับความตายที่กาํ ลังจะมา แล้วมีเวลามากขึ้นและ
ปัญหาสามารถมากขึ้นอย่างใจเย็น
แต่มนั จะไม่สายเกินไป แต่น้ ีอาจจะยากถ้าแต่งตั้งคือการกระทําในนาทีสุดท้าย บวชยังมีอยูใ่ น ชัว่ ร้ายหรื อมีหน้าที่ที่พวกเขาไม่สามารถละเลย
แล้วถึงแม้จะมีวธิ ีการของ หาหนึ่งที่เหมาะสม
ดูแลประคับประคองอาร์เอสมีรายชื่อของตัวเองและสามารถช่วยในการหาผูด้ ูแลพระขวา
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การสนับสนุนทางด้ านจิตใจในขั้นตอนสุ ดท้ ายของชีวติ
ขั้นตอนสุดท้ายของชีวติ มักจะเป็ นเรื่ องยากสําหรับทั้งผูป้ ่ วยและญาติ สําหรับผูป้ ่ วยที่มีความจําเป็ นในการจัดการกับ
อาการบัน่ ทอนชี้แจงคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและการจัดการกับทําอะไรไม่ถกู ที่เพิ่มขึ้นข้อ จํากัด ทาง
กายภาพและความกลัว อีกจุดที่สาํ คัญคือ ว่าผูป้ ่ วยที่ทราบว่าการดูแลของพวกเขาคือการคิดต้นทุนอื่น ๆ การจัดการที่ดี
ของเวลาและความพยายาม นี้ ยงั สามารถรับรู้เป็ นภาระครอบครัวเป็ นอย่างถาวรในระหว่างการเดินทางและใช้เวลาใน
การโหลดหนัก นี้ บางครั้งอาจทําให้อ่อนเพลีย ในทั้งสองกรณี การสนับสนุนระดับมืออาชีพของนักจิตวิทยาจะมี
ประโยชน์มากเป้ าหมายอยูเ่ สมอที่จะปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในเดือนสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ผปู้ ่ วยเคยกล่าวไว้วา่ นี้
"นายฟคุณรู้วา่ ผมไม่ได้ตอ้ งการที่จะเป็ น ตายก่อนที่ฉนั จะตาย "แม้วา่ จํานวนมากของการมุ่งเน้นเป็ นพวกที่กาํ ลังจะตาย
ในระหว่างขั้นตอนนี้ มนั เป็ นเรื่ องง่ายที่จะลืมว่าผูป้ ่ วยยังมีชีวิตอยูแ่ ละมีเป้ าหมายที่จะได้สมั ผัสกับชีวิตเช่นเดียวกับทาง
ด้านขวาไปได้ที่จะสิ้นสุด
การปรับปรุงการรักษาอาการเครียด
ในช่วงของการเจ็บป่ วยอาการเครี ยดหลายคนอาจเกิดขึ้นเหล่านี้อาจแตกต่างกันมาก - จากความตึงเครี ยดที่จะเกิดการ
ระคายเคืองและน่ากลัวมากอาการเหล่านี้จะมาพร้อมกับบ่อยครั้งโดยไม่สบายใจ, ความคิดเชิงลบความเศร้าสลดอับอาย
หรื อความวิตกกังวลงานของการสนับสนุนทางด้านจิตใจที่นี่คือการ ช่วยให้ผปู้ ่ วยพบความสงบสุขอีกครั้ง ปั่นป่ วน
รุ นแรงมักจะทําให้อาการแย่ลงและทางกายภาพมันจึงมีคา่ มากว่านี้สามารถกระจาย ถ้าญาติเป็ นห่วงมากเกินไปหรื อยัง
ความกลัว นี้สามารถทําให้มนั ยากที่จะช่วยให้ผปู้ ่ วย นี่คือจุดที่สนับสนุนมืออาชีพจะมีค่ามากในการบรรเทาภาระให้กบั
ทุกคน
จัดการกับความเจ็บปวด
หนึ่ งในอาการหลักในขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตคือความเจ็บปวด นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาก็ยงั เป็ นไปได้ที่จะใช้
ความเจ็บปวดลดเทคโนโลยีเช่นสมาธิความสนใจหรื อการสะกดจิตกับเหล่านี้ ยงั นําเสนอโดยนักจิตวิทยา เทคนิ คเหล่านี้
มีประสิ ทธิภาพมากสําหรับเวลาที่แน่นอนและยังสามารถที่มีประสิ ทธิภาพในการบรรลุเสรี ภาพชัว่ คราวจากอาการปวด
เมื่อรวมกับยา หลายคนสามารถเรี ยนรู้และใช้เทคนิคเหล่านี้ สาํ หรับตัวเอง ที่มีอาการปวดมากเกินไปปั่นป่ วนและความ
ร้อนรนเป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญที่สามารถนําไปสู่อาการปวดเพิ่มขึ้น มีวตั ถุประสงค์ที่จะพบกับความสงบอีกครั้ง
และระยะทางที่ตวั เองจาความคิดเชิงลบ
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การสนทนาภายในครอบครัว
ในช่ วงของการเจ็บป่ วยความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ป่วยและครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงแม้ จะไม่ มีความตึงเครียด
สมาชิกในครอบครัวประเภทถอนรากถอนโคนสมมติบทบาทใหม่ - เช่ นจากภรรยาดูแลมันอาจจะดีที่จะได้ รับการ
เตือนว่ าความอ่ อนโยนและความรักในปัจจุบัน ดีทํางานครอบครัวเป็ นสิ่ งที่ดที ี่สุดสํ าหรับผู้ป่วยและญาติ สํ าหรับ
เรื่องนี้ก็ยงั เป็ นสิ่ งสํ าคัญที่สมาชิกในครอบครัวให้ การดูแลที่มีการป้ องกันการบรรทุกหนักเกินไปอย่ างต่ อเนื่อง
แบ่ งปันภาระงานได้ ดีและยืน่ มือออกสํ าหรับการสนับสนุนถ้ าคุณต้ องการที่จะใช้ ขนึ้ ยาก ภาระในการดูแลคุณจะ
สามารถที่จะทําได้ ดกี ว่ านี้ถ้าคุณมีความสดชื่นและอยู่ในสภาพที่มั่นคง
ครอบครัวเป็ นในลักษณะของการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีไม่ กี่คนที่มีความสามารถในการจัดการอย่ างถูกต้ อง
สถานการณ์ ที่ยากลําบากในครอบครัวบางครั้งส่ งผลให้ มีฉากที่ไม่ ได้ ต้งั ใจและไม่ พอใจ หลีกเลี่ยงค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
เถียงและพูดคุยเกี่ยวกับการรับมรดกในการปรากฏตัวของผู้ป่วย มัน ยังไม่ เหมาะสมที่จะบ่ นว่ าผู้ป่วยเป็ นภาระ
(แม้ ว่าคุณจะคิดว่ าเขาไม่ สามารถได้ ยนิ ) นี้อาจเสี ยงตรรกะ แต่ เช่ น "ความผิดพลาด" เกิดขึน้ บ่ อยครั้งมากกว่ าหนึ่ง
อาจคิด เกือบผู้ป่วยทุกคนจะทราบว่ าเขาทําให้ เกิดความพยายามและ ว่ าคนอื่น ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับมรดกรูปแบบ
เช่ นเหล่ านี้อาจได้ รับการเลีย้ งดูโดยผู้ป่วยเอง แต่ มิฉะนั้นพวกเขาเพิม่ อารมณ์ ยกเลิกก็ดคี วามไม่ ไว้ วางใจและความ
เหงาให้ กับทุกอาการอื่น ๆ
ที่นี่ด้วยมืออาชีพ, การสนับสนุนทางจิตวิทยาที่สามารถช่ วยในการจัดการกับสถานการณ์ ที่ยากลําบากที่ดขี นึ้ และ
สร้ างใหม่ การสื่ อสารในครอบครัวกระจัดกระจาย นอกจากนี้ยงั สามารถที่ดมี ากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตกับผู้ป่วย
สํ าหรับคนส่ วนใหญ่ มันเป็ นเรื่องยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเช่ น รู ปแบบของห้ องพักในช่ วงระยะเวลาของการตาย
, ความตาย, ศพพิธีกร ฯลฯ ประสบการณ์ แสดงให้ เห็นว่ าทุกคนมีความคิดเกี่ยวกับมัน แต่ ไม่ ได้ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทําเช่ นนี้ (ฉันไม่ ต้องการที่จะมีปัญหากับคนอื่น ๆ ") - แต่ ไม่ สายเกินไป
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ทีมสนับสนุนของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนับสนุนทีม (แบบประคับประคองบริการ) สิ่งอํานวยความสะดวกให้ คําแนะนําผู้ป่วยและ
ช่ วยในการรั กษาอาการที่ทาํ ให้ ร่างกายอ่ อนแอเช่ นความเจ็บปวด, การหายใจลําบากคลื่นไส้ และปั ญหา
การดูแลที่ซับซ้ อน (บาดแผลยาก ฯลฯ )
ผู้ป่วยได้ รับการดูแลจะเข้ าเยี่ยมชมอย่ างสมํ่าเสมอและขัน้ ตอนต่ อไปหารื อกับทีมงานให้ การรั กษาและ
การดูแล ต่ อไปนีก้ ารให้ คําปรึกษาเบือ้ งต้ นให้ คําปรึกษาติดตามนอกจากนีย้ ังอาจจะมีการจัด
ผู้ป่วยได้ รับการดูแลควรจะเข้ าชมโดยตรงก่ อนและหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันจันทร์ และวันศุกร์ ) ผู้เข้ า
ชมเหล่ านีท้ าํ หน้ าที่อภิปรายของวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ กี าํ ลังจะมาและที่ผ่านมา การบริการของกลุ่มมือ
อาชีพแต่ ละคนมีจุดมุ่งหมายหลักในความต้ องการของผู้ป่วยและครอบครั วของพวกเขา และทีมงาน
รั กษาพวกเขา
การจัดการกรณี
หลักสูตรของการรั กษาของผู้ป่วยควรได้ รับการความต้ องการใช้ และได้ รับการสนับสนุนสหวิทยาการให้
ความสําคัญเมื่อการประสานงานของข้ อเสนอต่ างๆที่อยู่ในสถานประกอบการเช่ นเดียวกับการเชื่อมโยง
ของจีพเี อสให้ บริการดูแลและการดูแลแบบประคับประคองจุดของคําแนะนําเป็ นรายบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ความต้ องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อขอความช่ วยเหลือ
ในแต่ ละกรณีการสนับสนุนอาจจะให้ กับองค์ กรของการดูแลบ้ าน (รวมถึงการเข้ าร่ วมกับทีมแบบ
ประคับประคองมือถือ) บ่ งชีข้ องการถ่ ายโอนผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยแบบประคับประคองหรื อบ้ านพัก
รั บรองหรือกลับบ้ านและสําหรั บเป็ นไปได้ ทงั ้ หมดแพทย์ (ผู้ดูแลหรื อแพทย์ )พระความช่ วยเหลือทางจิต
สังคมที่เกี่ยวกับตัวเลือกการรั กษาในบัน้ ปลายของชีวติ
บริการดังกล่ าวสามารถจะจัดตัง้ ขึน้ สําหรั บโรงพยาบาลและสร้ างความ
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ผู้ป่วยแบบประคับประคองและบ้ านพักรับรอง

คนส่ วนใหญ่ที่มีเครื อเผลอในสิ่ งที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของการเปลี่ยนแปลงเป็ นธรรมชาติท้ งั พนักงานที่ควร
จะเป็ นพิเศษ
ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการประคับประคองทั้งสองคนที่อยูใ่ นที่มีอุปกรณ์ควรจะอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่มกั
จะมีเบื้องหลังที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายกว้างขวางและคุน้ เคยกว่าในวอร์ดผูป้ ่ วยหนักหรื อในบ้านดูแล
อย่างไรก็ตามในหอผูป้ ่ วยแบบประคับประคองยาที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งนอกจากนี้ยงั ใช้ในความพยายามที่จะ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วย
ที่จะกลับบ้านโดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้และยังคงอาศัยอยูท่ ี่นนั่ . ผูป้ ่ วยไม่ควรที่จะเข้ารับการรักษาแบบ
ประคับประคอง
วอร์ดเพื่อความสะดวกสบายนี้มกั จะกรณี ที่ยงั คงเพราะตัวเลือกอื่นๆจะไม่ให้เพียงพอไม่เป็ นที่รู้จกั หรื อยัง
ไม่ได้รับการ
แนะนํา
หอผูป้ ่ วยแบบประคับประคองอยูเ่ สมอในโรงพยาบาลมีการเรี ยกใช้โดยแพทย์ได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นพิเศษ
ในการแพทย์แบบประคับประคองและผูท้ ี่มีอย่างกว้างขวางในทางปฏิบตั ิที่มีประสบการณ์ในด้านนี้
บ้านพักเป็ นสถานที่ดูแลว่ามีอะไรจะทําอย่างไรกับโรงพบายาลที่ไม่สามารถที่จะรับมือที่บา้ นเนื่องจากปั ญหา
การดูแลเรื่ องยากที่อาจจะเข้ารับการรักษาที่บา้ นพักรับรองที่. คนที่มีไม่มีใครที่จะดูแลพวกเขาหรื อมีทาง
สังคมสภาพแวดล้อมที่ยากเกิน
ไปที่จะมาถึงที่บา้ นพักรับรองเป็ นที่พกั ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของโรงพยาบาลและประชาชนอาศัยอยูท่ ี่นนั่
จนกว่าพวกเขาจะตายเข้าพักจะได้เข้ารับการรักษาเพียงสําหรับการดูแลและการสนับสนุนไม่เป็ นผูป้ ่ วยจาก
ทางการแพทย์มุมมองทางการแพทย์ที่ยงั คงมีความรับผิดชอบกับตัวเลือกทั้งหมดของเขาสําหรับการรักษากับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่มีปัญหาปั ญหาทางการแพทย์อย่างรุ นแรงต้องรักษาเกิดขึ้นที่บา้ นพักรับรองที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจพิสูจน์ที่พึงประสงค์และตัดสิ นใจอย่างมีสติกอ็ าจจะทําไม่ได้ในการรักษา
เพื่อให้การเจ็บป่ วยที่จะใช้หลักสู ตรของบรรเทาอาการ
และเท่านั้น "ให้ผเู ้ ข้าพักด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มข้น
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การสนับสนุนทางจิตสั งคม
การโจมตีของรักษาไม่หายเจ็บป่ วยที่คุกคามชีวิตก่อให้เกิดวิกฤตสําหรับการตายของพวกเขาและ ตายและความ
ตายไม่สามารถถือได้วา่ เป็ นวิกฤตธรรมดา แต่มนั เป็ นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของคน
อารมณ์เช่นความกลัวความโกรธ ตื้นตันเป็ นส่ วนหนึ่งของนี้ผดู ้ ูแลส่ งเสริ มให้มีการตายและญาติของพวกเขา
เพื่อให้ระบายความรู ้สึกเหล่านี้สนับสนุนผูท้ ี่ได้รับผลกระทบในอารมณ์น้ ี ความรู ้สึกเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
จัดการกับ ความเศร้าโศกและมีโอกาสที่จะจัดการกับอดีตที่ผา่ นมาและได้รับการแก้ไขเป็ นหรื อกลับไปคืนดีกบั
เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวที่แยกกันอยูเ่ ป็ นเพียงที่สาํ คัญเป็ นการเตรี ยมการสําหรับงานศพหรื อการจัดเรี ยงของ
ปั ญหา
สมัครใจการอภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติพนักงานชีวิตและความตายและส่ งเสริ มและการสื่ อสารในหมู่ผู ้ หลาย
กับญาติของผูเ้ สี ยชีวิตที่เรารู ้วา่ พวกเขาเสี ยใจหากไม่ได้มีการใช้เวลาที่เหลือพนักงาน บ้านพักรับรองเป็ นสื่ อกลาง
ในการสนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อชี้แจงเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาที่เหลือสามารถนํามาใช้อย่างเข้มงวด
ขณะที่ผคู ้ นมากขึ้นและมีอยูค่ นเดียวในสังคมของเราสนับสนุนนี้มีผชู ้ ่วยเหลือผูป้ ่ วยนอกที่เป็ นประโยชน์มาก
สําหรับผูป้ ่ วยอย่างรุ นแรง
การสนับสนุนหรื อการประกอบกิจธุระช่วยให้มีทางโทรศัพท์หรื อ สามารถต่อมาพร้อมกับบุคคลที่จะพบแพทย์
หรื อตรวจผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลที่มีรูปแบบการปฏิบตั ิของความช่วยเหลือ
หากสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่ วยด้วยโรคที่คุกคามชีวิตและได้รับการดูแลที่บา้ น, การดูแลนี้ ทาํ ให้มีภาระหนัก
อย่างมากสําหรับญาติที่มีประสิ ทธิ ภอาจพบบรรเทาจากนี้ ถา้ จังหวะพนักงานที่บา้ นพักรับรองใช้เวลามากกว่า งาน
เช่นนัง่ อยูบ่ นเตียงคนป่ วยในขณะที่จริ งสามารถทําบางสิ่ งบางอย่างสําหรับการหยุดพัก มีการสนับสนุนที่ดีสาํ หรับ
ครอบครัว
มุ่งเน้นการให้คาํ ปรึ กษาด้านหนึ่งคือการให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบกับภาพรวมของทั้งหมดของตัวเลือกเพื่อขอความ
ช่วยเหลืออยูเ่ ช่นโต๊ะทํางานให้คาํ แนะนําช่วยเหลือตนเองกลุ่มตัวเลือกการดูแลบําบัดอาการปวดหอผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคองผูป้ ่ วยใน พระ เสี ยใจญาติที่บา้ นพักรับรองบริ การผูป้ ่ วยนอกที่มีหนึ่งในหนึ่งการอภิปรายกลุ่มการ
ให้คาํ ปรึ กษาความเศร้าโศกและความเศร้าโศกรายเดือนนอกจากนี้ยงั มีการติดต่อสามารถให้กบั นักบําบัดต่างๆ

9

ที่จะช่วยให้พนักงานสมัครใจเตรี ยมความพร้อมสําหรับเรื่ องยากในการทํางานที่ครอบคลุมนี้การเตรี ยมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับทั้งที่บา้ นและผูป้ ่ วยใน ความสัมพันธ์ ที่สาํ คัญที่นี่เป็ นปี ของการ
ดําเนินงานร่ วมกับกลุ่มมืออาชีพทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลของการตายผูป้ ่ วยจํานวนมากที่มีความสามารถ
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมอาสาสมัครหรื อเต็มเวลาผูด้ ูแล
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บริ การบ้านพักรับรองโดยสมัครใจ
ในทศวรรษที่ผา่ นมาเราได้มีการติดต่อมากขึ้นน้อยลงด้วยการตายตายและเสี ยใจในชีวิตประจําวันของเรา ปั ญหาเหล่านี้
ได้ถูกลบออกจากชีวติ ของเราและความรับผิดชอบมอบให้แก่คนอื่น ๆ การเคลื่อนไหวที่บา้ นพักรับรองมีจุดมุ่งหมายที่
จะไปห้ามรอบตายตายและเสี ยใจ เพื่อบรรเทาความกลัวและให้กาํ ลังใจคนที่จะเลือกตายสง่างามในสภาพแวดล้อมใน
ประเทศที่ลอ้ มรอบด้วยคนที่มีความสําคัญในชีวิตของบุคคลนั้น
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่บริ การบ้านพักรับรองความสมัครใจในการดูแลผูป้ ่ วยนอกกับบริ การดูแลอภิบาลและ
สนับสนุนทางการแพทย์ของ GP และ / หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญประคับประคอง บริ การให้การสนับสนุนของฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
พนักงานที่บา้ นพักรับรองความสมัครใจได้รับการสนับสนุนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

งานการบริ การที่บ้านพักรับรองนุ่มและความสมัครใจ
การสนับสนุนทางจิตสังคม / ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่ องส่วนตัวคําแนะนําในการ
ประคับประคองและข้ อมูล
การให้ คําปรึกษาและการสนับสนุนของญาติ
สนับสนุนเสียใจ
การสนับสนุนของญาติหญิงมีความช่วยเหลือเพิ่มเติม
การเปิ ดใช้ งานและการสนับสนุนจากพนักงานสมัครใจทํางานประชาสัมพันธ์
การฝึ กอบรม / ฝึ กอบรมเพิ่มเติมสําหรับบริ การอื่นๆในเครื อข่ายทางสังคม
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เด็กและที่กาํ ลังจะตาย
เรามุ่งมัน่ ที่จะปกป้ องลูกหลานของเรารวมถึง - และโดยเฉพาะอย่างยิง่ - จากสถานการณ์ที่เครี ยดอย่างไรก็ตามเด็กเห็น
ชีวิตแตกต่างกันมากกับผูใ้ หญ่ผปู้ กครองมักจะพยายามที่จะให้เด็กอยูห่ ่างจากผูป้ ่ วยวิกฤตในตอนท้ายของชีวิตของพวก
เขาสําหรับความกลัวว่าพวกเขาอาจ ได้รับอันตราย ตรงข้ามเป็ นกรณี เด็กโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเห็นคนป่ วยมาก
แตกต่างกันและ "มากกว่าปกติ" กว่าเรา เราแจ้งให้ทราบนี้บางครั้งเมื่อเด็กถามยอมจํานนส่ งคําถามยังห่ วงใย ตัวอย่างเช่น
ผมมักจะได้ยนิ "ยายเมื่อมี คุณกําลังจะตาย? "
เด็กเล็กมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีความกลัวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไม่มี สถานการณ์ที่มีวยั รุ่ นอาจเป็ นเรื่ องยากมากขึ้น แต่ที่นี่
เกินไปมีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม แต่วิธีสิทธิบตั รไม่มีที่สามารถมีผลบังคับใช้
คนที่คุณรักที่จะดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเจริ ญเติบโตที่อ่อนแออาจจะกลิ่นไม่ราบรื่ นสามารถเป็ นตัวแทน
ของสถานการณ์น่าอับอายสําหรับผูใ้ หญ่เรา เด็กที่ได้รับอนุญาตการติดต่อกับผูป้ ่ วยที่มีความกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ ดู
สถานการณ์ที่แตกต่างกันมักจะเป็ นมากขึ้น "ปกติ" มันเป็ นประสบการณ์ที่สาํ คัญมากสําหรับเด็กที่จะไม่ได้รับการ
ยกเว้น แต่จะได้สัมผัสว่าแม้ใหญ่คนที่แข็งแกร่ งกลายเป็ นเก่าป่ วยและต้องการความช่วยเหลือ เด็กสามารถให้การ
สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลและรักและยังก่อให้เกิดพลังที่ไม่คาดคิด
มันเป็ นสิ่ งสําคัญที่ครอบครัวจะไม่ฉีกขาดออกจากกันในขั้นตอนนี้ของชีวิตซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับทุกคนและว่าพวก
เขาสามารถปลอบใจอีกคนหนึ่ง เด็กสามารถเป็ นแหล่งอันยิง่ ใหญ่ของความแข็งแรงและพลังงานสําหรับผูใ้ หญ่ที่นี่ นี่คือ
สิ่ งที่มกั จะเป็ น ที่ระบุไว้โดยดูแลประคับประคองอาร์ เอส
ธรรมชาตินอกจากนี้ยงั มีสถานการณ์ที่ทุกคนไม่ได้มีความประสงค์ที่จะนําเสนอหรื อควรจะเป็ น เหล่านี้อาจเป็ น
มาตรการทางการแพทย์หรื อเรื่ องที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ทุกคนไม่ควรจะนําเสนอ นี้ ใช้สาํ หรับเด็กในลักษณะ
เดียวกับผูใ้ หญ่
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ตวั เก็บไว้เด็กออกไปจากที่ป่วยหนักหรื อไม่การกระทําของจินตนาการและสถานการณ์เลวร้าย
ยิง่ ไกลและเป็ นอันตรายมากขึ้นในระยะยาวกว่าการจัดการกับความเป็ นจริ งที่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยพ่อแม่และผูใ้ หญ่
คนอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั ใช้สาํ หรับการตาย ตัวเองและกล่าวคําอําลากับผูต้ ายซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่สาํ คัญและน่าจดจํา
สําหรับทุกคน
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"ลาก่อนดูแลเห็นคุณในภายหลัง!" หนึ่งในเด็กที่โรงเรี ยนประถมของฉันเคยกล่าวไว้วา่ หลังจากการตายของป้ าที่ดีดีรัก
และข้อความก็ต้ งั ใจดี
ด้วยวิธีน้ ีเราสามารถใช้ตวั เองวิธีธรรมชาติของเราที่จะรับมือกับความตายและตายที่จะช่วยให้ผทู้ ี่จะทิ้งในหลักสู ตร
ต่อไปของชีวิตของพวกเขา

737373
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การดูแลแบบประคับประคองสําหรับเด็ก
เด็กคํานี้หมายถึงเด็กวัยรุ่ นและผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสาว เด็กที่มีความเจ็บป่ วยชีวิตสั้นลงต้องใช้แนวคิดการดูแลปรับแต่งเป็ นพิเศษ
เพื่อความต้องการของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก
ควบคู่ไปกับเด็กป่ วยให้ความสําคัญกับทั้งครอบครัว โรคอาจนานหลายปี เป็ นผลให้ครอบครัวเหล่านี้ ตอ้ งทํางานที่บา้ นพัก
รับรองของเด็กและดูแลประคับประคองเริ่ มมีการวินิจฉัยโรค พวกเขาจําเป็ นต้องปรับทิศทางของตัวเองที่มีต่อสิ่ งที่ตวั เลือกมี
ให้ เด็กครอบครัวและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านหนึ่ งเมื่อเทียบกับการรักษาของผูใ้ หญ่เป็ นช่วงที่กว้างมากของ
การเจ็บป่ วยและการรักษาด้วยแนวความคิดที่แตกต่างจากทารกผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสาว
ในผูป้ ่ วยเด็กที่บา้ นพักรับรองการทํางาน
ในผูป้ ่ วยในเด็กสถานดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายเด็กและทุกคนในครอบครัวได้รับการยอมรับและได้รับการดูแลโดยทีมงาน
หลายระดับมืออาชีพจากของการวินิจฉัยการเข้าพักที่จะมีภาระปิ ดครอบครัวจะถูก จํากัด ในเวลาและอาจจะดําเนินการอย่าง
สมํ่าเสมอ (ส่วนใหญ่ เป็ นประจําทุกปี ) ในระยะสุดท้ายของชีวิตเด็กและครอบครัวอาจได้รับการยอมรับโดยไม่มีขอ้ จํากัด
การทํางานที่บา้ นพักรับรองเด็กผูป้ ่ วยนอกของ
ในกรณี ของเด็กผูป้ ่ วยนอกเด็กทํางานที่บา้ นพักรับรองและทุกคนในครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากช่วงเวลาของการ
วินิจฉัยผ่านชีวิตและความตายและหลังจากการตายของเด็ก
ในทางตรงกันข้ามกับการทํางานที่บา้ นพักรับรองทัว่ ไปที่นี่ดว้ ยครอบครัวที่มี รังเพลิงโดยอาสาสมัครในระยะเวลานานของ
เวลา ในกรณี ส่วนใหญ่คนงานสองคนเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือครอบครัวประมาณสามถึงห้าชัว่ โมงต่อสัปดาห์จุดมุ่งหมาย
ของการสนับสนุนนี้ คือ เพื่อส่งเสริ มการช่วยเหลือตนเองโหมดการทํางานเชื่อมโยงกันของเด็กผูป้ ่ วยนอกบริ การบ้านพัก
รับรองช่วยให้ครอบครัวที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริ การอื่น ๆ
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ผู้ป่วยนอกดูแลประคับประคองเด็ก
นอกเหนือไปจากการดูแลเด็กผ่านทางกุมารแพทย์ผปู้ ่ วยนอกพยาบาลเด็กศูนย์สงั คมเด็กและคนอื่น ๆ ที่มีเด็กพิเศษดูแล
ประคับประคองบริ การได้เกิดในช่วงปี ที่ผา่ นมาโดยปกติที่มีตน้ กําเนิดกับศูนย์มะเร็งที่เรี ยกว่าทีมแก้ได้ รับการจัดตั้งขึ้นด้วยการ
สนับสนุนของสมาคมผูป้ กครองเหล่านี้จะทุ่มเท - ร่ วมกับพันธมิตรผูป้ ่ วยนอก - เพื่อการดูแลเด็กและครอบครัวของพวกเขาใน
สภาพแวดล้อมในประเทศที่คุน้ เคยจุดมุ่งหมายคือการหลีกเลี่ยงเวลาที่ถูกใช้ในโรงพยาบาลซึ่งเป็ นที่ไม่ชอบโดยเฉพาะอย่างยิง่
โดยเด็ก
งานสําคัญของเรื่ องนี้ "การทํางานแก้" ประกอบด้วยการระบุทรัพยากรที่มุ่งเน้นความต้องการของการดูแลการวางแผนและความ
ตระหนักทางกุมารแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญและผูด้ ูแลเด็กที่มีความสําคัญร่ วมกันในครอบครัวเป็ นทั้งเพื่อนเพื่อนบ้านและผูป้ ่ วยนอก
พันธมิตร ทั้งหมด เหล่านี้ สามารถและควรได้รับการแนะนําให้รู้จกั กับสถานการณ์น้ ี โดยเฉพาะมีความจําเป็ นสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูป้ ่ วยนอกดูแลประคับประคองสําหรับเด็กสามารถลงทะเบียนโดยครอบครัวของตัวเอง แต่ยงั โดยแพทย์หรื อผูด้ ูแลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการรักษาผูป้ ่ วย การให้บริ การเหล่านี้ จะกล่าวถึงแล้วกับกุมารแพทย์ที่รับผิดชอบในการรักษา
เป็ นที่ชดั เจนว่าเด็กไม่ได้เป็ นผูใ้ หญ่ที่มีขนาดเล็กหลายสิ่ งหลายอย่างที่เหมือนกันมากก็คล้าย ๆ เกี่ยวกับการดูแลด้วยการ
ประคับประคอง แต่ระดับสูงของความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นต้องมีการจัดการที่ดีของประสบการณ์ในการจัดการกับเด็กที่ป่วยหนัก
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของพวกเขา ครอบครัว เหล่านี้อยูภ่ ายใต้ความเครี ยดมากเกินกว่ากรณีที่มีผปู้ ่ วยผูใ้ หญ่และภาระที่มกั จะ
เป็ นในสถานที่สาํ หรับระยะยาวของเวลากับทุกความหวังร่ วมและความกลัว
สําหรับเด็กที่ป่วยหนักยังคงไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามคําแนะนําและความช่วยเหลือที่สามารถพบได้ - ถ้ามันเป็ นที่ตอ้ งการทีมที่
มุ่งมัน่ สําหรับผูใ้ หญ่และสําหรับเด็กที่จะร่ วมในการดําเนินงานมากกว่าที่เคยใกล้ชิดกับผลที่ให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยงั สามารถเพิ่มมากขึ้นเป็ น พบความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อทุกคน
มันเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะแบกนี้ ในใจแม้ที่พอ่ แม่ไม่เคยให้ความหวังของการรักษาและไม่ควรให้ความหวังว่า นอกจากนี้ ยงั ควรคิด
เกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับตัวเลือกสําหรับการดูแลประคับประคองในเวลาที่เหมาะสมแล้วเพราะเวลาที่ยากลําบากของการรักษา
เครี ยด สามารถทําได้ง่ายขึ้น
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หลังจากนั้น?

"ดูแลประคับประคองเรามีให้เสมอว่า!"
เป็ นเวลานานความคิดทางการแพทย์คือการที่แพทย์ควรจะถอนตัวออกจากผูป้ ่ วยและญาติเมื่อพวกเขาเชื่อว่าการ
รักษาเป็ นไปไม่ได้ตายที่อาจจะใกล้เคียง นี้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 1806 Hufeland ตีพิมพ์
"ความสัมพันธ์ของ หมอ: "" แม้จะอยูใ่ นความตายแพทย์ไม่ควรปล่อยให้ผปู ้ ่ วยที่มีมากเกินไปเขาสามารถทําสิ่ ง
ที่ดีและแม้ว่าเขาจะไม่สามารถช่วยเขาอย่างน้อยทําให้การส่ งผ่านของเขาได้ง่ายขึ้น "นี่ คือข้ออ้างสําหรับ
มนุษยชาติเกิน กําไรที่อยู่อตั โนมัติหนึ่ งอาจจะบอกว่าวันนี้
เป็ นผลให้คนรุ่ นต่อไปของแพทย์เริ่ มที่จะอยูก่ บั ผูป้ ่ วยของพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเสี ยชีวิตด้วยแพทย์ยงั มา
พร้อมกับครอบครัวของพวกเขาในความเศร้าโศกของการกระทําเหล่านี้ ของแพทย์เป็ นภาพที่ดีที่สุดในปี 1950
ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ "Sauerbruch - Das Leben สงครามหมี่"
แน่นอนว่าสิ่ งที่น่าสมเพชจะใช้ที่นี่เพื่อแสดงถึงทัศนคติห่างไกลจากการดูแลการจัดการของกระบวนการ
ทีมงานที่มุ่งเน้นการควบคุมอาการทรานส์มืออาชีพที่เชี่ยวชาญ แต่น้ ี ดูแลประคับประคองในความรู ้สึกในเชิง
บวกนอกจากนี้ ยงั อยูใ่ นระดับสู งและเป็ นที่ยอมรับสุ ดซึ้ ง โดยคนในเวลาของพวกเขาจากความทุกข์ทรมาน
ในปี 1960 แพทย์เหล่านี้ ในที่สุดก็เริ่ มที่จะได้รับการสนับสนุนที่คุม้ ค่าจาก เฉพาะของการเคลื่อนไหวที่บา้ นพัก
รับรอง
ในวารสารนิ กายเยซูอิต "Stimmen " ศ6/2009 ลูกเทนนิ สHüdepohlเขียนในบทความเกี่ยวกับ "ภัยคุกคามที่จะ
ตาย" เกี่ยวกับ "การดูแลบําบัดสู งสุ ดของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งซึ่ ง degrades ร่ างกายของ
คนที่กาํ ลังจะตาย สถานะของเครื่ องปฏิกรณ์เพียงของสิ่ งประดิษฐ์ทางเทคนิ ค "ดีเยี่ยมดูแลประคับประคองไม่ได้
หมายความว่าการติดตั้งอุปกรณ์ของโรงพยาบาลและการเรี ยนการสอนแบบประคับประคองหรื อเข้มข้นหอ
ผูป้ ่ วยดูแลในห้องนอนภายในประเทศ
ตัวเลือกของการควบคุมอาการเทคนิ คที่โดดเด่นจะยังคงอยูใ่ นพื้นหลังเพียงนําเสนอความปลอดภัยสุ ทธิ
ทุกคนโชคดีพอที่จะทํางานในดีทาํ งานดูแลประคับประคองทีมใดจะได้รู้ว่าพวกเขามีสิทธิ พิเศษในการทํางาน
ในอาจจะเป็ นมนุษย์มากที่สุดของเขตทั้งหมดในปั จจุบนั "อุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพ"
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มนุษย์ส่วนใหญ่ของทุกสาขาในสมัยใหม่ "อุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพ" ฝันของผมคือว่าเร็ ว ๆ นี้ จะมี
ทีมงานหลายแบบประคับประคองการทํางานร่ วมกันเพื่อให้มนั่ ใจว่าการเรี ยกร้องให้ความช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความต้องการไม่ได้รับ
การเปิ ดลง
ThomasSitte

ลิงก์ที่น่าสนใจ

พื้นฐานของเรา:www.irunforlife.de
www.PalliativStiftung.de

แหล่งข่าวสาร:
www.palliativ.net
www.palliativ-portal.de
www.dgpalliativmedizin.de
www.hospize.net
www.dhpv.de
การสนับสนุนที่สาํ คัญ:

www.wunschambulance.de
www.flyinghope.de

คีย ์ :เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
www.palliativedrugs.com
www.dignityold.com
www.compassioninhealthcare.org
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การรั กษาประทัง

โดยThomasSitte

ไม่เคยสงสัยว่าคนกลุ่มเล็ก ๆ มุ่งมัน่ รอบคอบประชาชนสามารถเปลี่ยนโลก แท้จริ งมันเป็ นสิ่ งเดียวที่เคยมี (เอ็มมี้)
ดอย PalliativStiftung ก่อตั้งวันที่ 8 พฤษภาคม 2010 โดยแปดปฏิบตั ิงานของการทํางานที่บา้ นพักรับรองและดูแลประคับประคองเป็ น
อิสระ
ของโครงสร้าง นี้จะทําให้มนั ค่อนข้าง "หนุ่ม"
มูลนิธิ แต่อย่างหนึ่งที่มีมาตรฐานมีความทะเยอทะยานและเป้ าหมายจากจุดเริ่ มต้นมาก แปดก่อตั้งมาจากด้านของการดูแล, อภิบาล, ยา
,กายภาพ
บําบัดและการจัดการธุรกิจ ประกาศเป้ าหมายของพวกเขาคือการทํางานเพื่อประโยชน์ของทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ที่มีฝนตกความตระหนักของ
ประ
ชาชนในการที่บา้ นพักรับรองและดูแลประคับประคองปัญหา ดังกล่าวข้างต้น อ้างโดยมาร์กาเร็ ม้ ีด (1901-1978) ซึ่ งเป็ นวิชาชาติพนั ธุ์
วิทยา
อเมริ กนั และนักปรัชญา

การตั้งค่าสําเนียงใหม่
ผูก้ ่อตั้ง PalliativStiftung ทํางานบรรลุดูแลที่ดีกว่าสําหรับผูป้ ่ วยอย่างรุ นแรงและการตายของคนทุกกลุ่มอายุ ในฐานะที่เป็ นผูก้ ่อตั้งมีความ
คุน้
เคยกับการทํางานที่บา้ นพักรับรองและดูแลประคับประคองจากมุมมองที่แตกต่างกันก็ยงั เป็ นเป้ าหมายของพวกเขาที่จะรวมประสบการณ์
ที่
หลากหลายในรู ปแบบ ทั้งหมด: "ทุกคนควรจะหาการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการในบ้านพักรับรองและดูแลประคับประคองและ
สามารถ
ที่จะพูดว่า:
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"ขอบคุณพระเจ้าที่ฉนั มักจะสามารถพึ่งพาการทํางานที่บา้ นพักรับรองและดูแลประคับประคองกล่าวว่า" บาทหลวงแมทเธียชมิดเหรัญญิกของ PalliativStiftungสมาชิกของคณะกรรมการมูลนิธิจะวาดยังมาจากหลากหลายอาชีพและตําแหน่งมีผลว่าปฏิกิริยาแบบไดนามิกที่เยีย่ มยอดถูกเปิ ดใช้งาน ตามที่ผู ้
ก่อตั้งประสบการณ์ที่แตกต่างกันดังกล่าวและมุมมองที่เหมาะสําหรับการส่ งเสริ มการพัฒนาของการดูแลแบบประคับประคองและบ้านพักรับรองทัว่
ประเทศเยอรมนี
Tomas Sitte หนึ่งในผูก้ ่อตั้งและประธานของมูลนิธิกล่าวเสริ มว่า "Publicising ตัวเลือกการดูแลที่แตกต่างกันเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับเราเราดําเนินการใน
รู ปแบบของ Edutainment สําหรับหัวข้อที่ร้ายแรง " วัสดุขอ้ มูลที่ฆราวาสและผูเ้ ชี่ยวชาญในการที่แตกต่างหลากหลาย รู ปแบบการแสดงคอนเสิ ร์ต, CD,
การอ่าน, กิจกรรมกีฬา (www.irunforlife.de)การแข่งขันภาพและปฏิทินในเรื่ องของการดูแลและให้ความช่วยเหลือในตอนท้ายของชีวิต
แพลตฟอร์ มสําหรับบุคคลที่มีความมุ่งมัน่
"ดอย PalliativStiftung เห็นตัวเองเป็ นแพลตฟอร์มสําหรับฆราวาสมุ่งมัน่ ผูเ้ ชี่ยวชาญอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่เต็มเวลาและมีเป้ าหมายที่จะมีส่วนร่ วมใน
ทุกประเด็นของบ้านพักรับรองและดูแลประคับประคอง" เพิ่มสังคมวิทยาระดับบัณฑิตศึกษาและรองประธาน Elke Hohmannมูลนิธิมุ่งมัน่ ที่จะช่วยให้
ความคิดริ เริ่ มในระดับภูมิภาคที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ์และได้รับความมัน่ คงเชื่อถือได้ผา่ นการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
"คําถามทางกฎหมายที่สาํ คัญจุดสิ้ นสุ ดของชีวิตรอบมักจะไม่ได้รับการแก้ไขหรื อทําเช่นนั้นในลักษณะที่ขดั แย้ง" เน้นสมาชิกมูลนิธิดรiur UTRCartesSchütz "เรามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแล้วที่จะเป็ นผูบ้ ุกเบิกที่นี่ แต่ในด้านนี้มี คงมีจาํ นวนมากของการทํางานข้างหน้าของเรา! "การ PalliativStiftung ได้
จัดให้มีแรงกระตุน้ ที่สาํ คัญในเรื่ องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบทบัญญัติของยาเสพติดให้กบั ผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
เช่นเดียวกับปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยจึงช่วยปรับปรุ งสถานการณ์
การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
"เรายังคงห่างไกลจากการมีแพทย์แบบองค์รวมที่จาํ เป็ นและเป็ นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่มีระดับของเราของความเจริ ญรุ่ งเรื องที่นี่ในเยอรมนี" ตั้ง
ข้อสังเกตโทมัส Sitte ประธานและแพทย์ประคับประคองจากฟุลดา ดังนั้นสมาชิกมูลนิธิมุ่งมัน่ ที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การพัฒนา
ของการดูแลแบบประคับประคองและบ้านพักรับรอง ดอย PalliativStiftung มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เครื อข่ายและการรักษาความปลอดภัยสําหรับคนที่
ทํางานทั้งสมัครใจและเป็ นมืออาชีพในด้านนี้จึงมัน่ ใจได้วา่ ตรงความช่วยเหลือในระยะยาวสามารถให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
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"มูลนิธิส่งเสริ มการปฏิบตั ิร่วมงาน"
"การบริ การที่มีให้อยูใ่ นความดูแลของผูป้ ่ วยที่ป่วยหนักของทุกเพศทุกวัยสมควรได้รับความเคารพที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด!" เนบาทหลวงชมิด มูลนิธิมีการใช้งาน
ทั้งในระดับภูมิภาคและทัว่ ประเทศ โครงการที่มีอยูแ่ ละความคิดใหม่ที่จะรวมกันกับคนอื่น เป็ นหนึ่ง กิจกรรมแรกของพวกเขาเป็ นผูก้ ่อตั้งการสนับสนุน
การประชุมครั้งแรกเยอรมันการค้าสําหรับผูป้ ่ วยนอกดูแลประคับประคองซึ่ งเกิดขึ้นกับความสําเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ในกรุ งเบอร์ลินเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน
2010 และงานเลี้ยงต้อนรับสําหรับกลุ่มเล็ก ๆ ของดูแลประคับประคอง RS ในเบอร์ลินกับหนึ่ง ของผูเ้ ข้าพัก Daniela Schadt ซึ่ งเป็ นพันธมิตรของ
ประธานาธิบดีเยอรมันผูก้ ่อตั้งได้วางเน้นเฉพาะในความจริ งที่วา่ พวกเขามีความเป็ นอิสระและไม่ผกู พันกับผลประโยชน์ทางการค้าหรื อสมาคมใด ๆ ใน
เรื่ องนี้พวกเขาร่ วมกันเป้ าหมายร่ วมกันที่สาํ คัญ: พวกเขาต้องการที่จะรวม ประสบการณ์หลายอาชีพของพวกเขาในรู ปแบบองค์กรเดียวจึงมาใกล้ชิดกับ
อุดมคติของพวกเขา
การเชื่ อมโยงโครงการที่มีอยู่
ในการนี้ กิจกรรมดูดอย PalliativStiftung เป็ นอาหารเสริ มที่สมบูรณ์แบบที่จะให้ความช่วยเหลือหน่ วยงานอื่น ๆ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะใช้งานในระดับ
ภูมิภาคและทัว่ ประเทศ
มูลนิ ธิต้ งั อยู่ในฟุลดาซึ่ งมีการเชื่ อมต่อที่ดีกบั เครื อข่ายรถไฟอย่างรวดเร็ ว อาคารเป็ นเพียงหนึ่ งนาทีห่างจากสถานี รถไฟ ซึ่ งหมายความว่าสมาชิ กมูลนิ ธิมีโอกาส
ที่จะดําเนิ นการฝึ กอบรมในศูนย์สัมมนา "วัสดุขอ้ มูลของเรามี รับการกระจายไปทัว่ ประเทศเยอรมนี เพื่อตอบสนองที่ดีและยังได้รับการสั่งซื้ อจากประเทศเพื่อน
บ้าน "Sitte ชี้ ให้เห็น" ดอย PalliativStiftung ต้องทางการเงินคุณธรรมและการสนับสนุ นทางการเมืองเพื่อสร้างตัวเองต่อไปและขยาย! "
ในบันทึกส่ วนบุคคล
PalliativStiftung ยังต้องการที่จะอุทธรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือที่จุดนี้ เป้ าหมายและการทํางานของมูลนิ ธิที่เกี่ยวข้องจําเป็ นต้องมีหลายมือและหัวเพื่อที่จะนํา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและให้การสนับสนุ นความช่วยเหลือที่จาํ เป็ นไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเพียงทางการเงิน: TTT - พรสวรรค์เวลาหรื อ สมบัติทุกคนมีบางสิ่ ง
บางอย่างที่พวกเขาสามารถให้
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สนับสนุ นเราด้วยเวลาของคุณในสํานักงานที่เหตุการณ์และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้
คุณมีความสามารถพิเศษหรื อไม่? คุณเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านไอทีเป็ นนักสื่ อสารที่ดีที่ดีในการจัดระเบียบหรื อไม่ PalliativStiftung ต้องการคุณ! หรื อช่วยให้เราด้วย
การบริ จาคหรื อการสนับสนุ นทางการเงิน
หนังสื อเล่มนี้ ยงั ได้รับการผลิตส่ วนใหญ่ผ่านการทํางานของความสมัครใจด้วยการตีพิมพ์ยงั อุดหนุ น ดอย PalliativStiftung จึงขอให้ท่านผูอ้ ่านที่สนใจจะ
กลายเป็ นสมาชิ กของสมาคมเพื่อนของเรา 'ค่าธรรมเนี ยมที่เหมาะสมคุณสามารถเข้าร่ วมเริ่ มต้น€ 10 ต่อ ปี
สอบถามได้ที่สํานักงานในคนผ่านทาง e-mail หรื อโทรศัพท์หรื อดูที่ www.palliativstiftung.de เว็บไซต์
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ที่สําคัญคือการที่จะไม่ใส่ วนั มากขึ้นในชี วิตของคุณ แต่ชีวิตมากขึ้นในสมัยของท่าน!
ให้ชีวิตมากขึ้นวันและนําชี วิตมากขึ้นในวันนั้น!
1 ทีเซอร์ สําหรับเคล็ดลับการดูแล
ต้องมี
"ไม่มีอะไรที่ดีกว่าคือ"
2 ทีเซอร์ สําหรับวิธีการประกอบ
ยาตําราไม่เป็ นประโยชน์เสมอทางเลือก
ไม่เป็ นอันตรายเสมอ มีความพยายามที่สรุ ปไม่โวยวาย
3 ทีเซอร์ สําหรับปั ญหาทางกฎหมายในบั้นปลายของชี วิต
เป็ นที่เหมาะสมและ
ถูกได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเป็ นสองสิ่ งที่แตกต่างกัน
4 ทีเซอร์ สําหรับภาวะสมองเสื่ อมและความเจ็บปวด
ช่วยให้มีงานแบบวันต่อวัน! ปวดเป็ เสมอในกรณี ของภาวะสมองเสื่ อม
5 ทีเซอร์ สําหรับการดูแลผูป้ ่ วยนอกประคับประคอง
คู่มือเล่มนี้ ไม่เพียงมีประโยชน์สาํ หรับผูด้ ูแล แต่ยงั สําหรับ GPS
6 ทีเซอร์ สําหรับเคล็ดลับยา
ยาแบบประคับประคอง
บทสรุ ปกระชับล้าง
7 ทีเซอร์ สําหรับเด็ก Hospice ฟอรั่ม
เด็กตายแทนความท้าทายพิเศษ แต่กี่เด็กเราต้องทําจริ งๆ?
8 ทีเซอร์ สําหรับ "ตายช่วย" และข้อกําหนดเมื่อตาย

ปั ญหากฎหมายสังคมมักจะถูกละเลย

9 ทีเซอร์ สําหรับวันสุ ดท้าย
หนังสื อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ยากลําบาก
เติบโตไปพร้อมกับมันแทนการปล่อยให้มนั ทําลายคุณ

ปฏิทินแบบประคับประคอง 2017
ในแต่ละปี เราผลิตปฏิทินแบบประคับประคองมาตรการที่ดีที่สุด, การเคลื่อนไหวมากที่สุดและภาพอาจจะสัมผัสอารมณ์ส่งโดยช่างภาพสมัครเล่นและ
มืออาชีพที่มีความกระตือรื อร้นสําหรับการแข่งขันภาพ PalliativStiftung
ภาพการเคลื่อนย้ายเป็ นผลของการประกวดภาพถ่ายกับคําขวัญที่วา่ "การจับมือช่วย" ใกล้ชิดและการเคลื่อนย้ายลวดลายจากชีวิตนํามาทํางานที่บา้ นพัก
รับรองและดูแลประคับประคองในโฟกัสของประชาชนที่ชดั เจนเป็ นทางเลือกในการ "ช่วยตาย"
ปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อให้ห่างไกลจุดประสงค์ของมันคือการให้มุมมองที่แตกต่างกันของการชี้แจง PalliativStiftung ขอบคุณที่ได้รับมีคุณภาพสูงและ
ภาพถ่ายส่วนตัวอีกครั้ง ทั้งหมดของภาพจากการแข่งขันภาพที่สามารถนํามาใช้โดยบุคคลที่สนใจในการทํางานของตัวเอง แกลเลอรี่ ภาพสามารถดูได้ที่
www.palliativkalender.de และภาพที่ได้รับคําสัง่ ให้เสี ยค่าใช้จ่าย
ภาพที่ดีจากชีวิตจริ งที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนสําหรับการทํางานของข้อมูล
ทุกคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพจะได้รับเชิญให้เข้าร่ วมในการแข่งขันถ่ายภาพปกติ ส่งสามารถส่งเข้ามาจาก 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี
อาสาสมัครในอดีตและปั จจุบนั
2011 ตาย
2012 Living ไปที่สิ้นสุด !
2013 Vitality ช่วย จนจบ
2014 Stay มนุษย์ความรักไปยังจุดสิ้นสุด
2015 มือโฮลดิ้ง มือช่วย
2016 ศักดิ์ศรี ในบั้นปลายของชีวิต
2017 ก่อนที่ฉนั จะตายฉันต้องการที่จะ
2018 ผูท้ ี่หวั เราะล่าสุด อารมณ์ขนั ในตอนท้ายของชีวิต?
แต่ละปี เงินรางวัล 10,000 €สามารถชนะสําหรับบ้านพักรับรอง / ทํางานแบบประคับประคอง

เมื่อไหร่ ที่มีความตาย
ให้ฉนั นอนหลับมันจึงยอดเยี่ยมภายใต้หินสี เข้ม
ฉันได้เห็นดาวมาก แต่พวกเขาก็ไม่ระเบิด
ฉันมีความปรารถนาของหลาย ๆ คนตอนนี้ พวกเขาได้หายไปทั้งหมด
ร่ างกายที่ไม่ดีของฉันที่เย็นสดชื่นได้พบความสงบสุ ข
สิ่ งที่ทาํ ให้ฉนั ป่ วยและในความทุกข์ยากของปี สําหรับปี
แต่ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไร ตอนนี้ ผมหายเป็ นปกติ
และตอนนี้ ฉนั รู ้ท้ งั หมดของความเจ็บปวดของเราได้เช่นตอนจบที่เงียบสงบ
ดอกไม้ในขณะนี้ เติบโตมากกว่าหัวใจของฉันและกว่ามือของฉัน
บางทีอาจจะมีคนที่ร้องไห้สาํ หรับฉัน
และบางทีฉนั รักคนคนนั้น - ฉันสามารถจําไม่ได้
ให้ฉนั นอนหลับมันเป็ นความสวยงามเพื่อให้-ใต้ตน้ ไม้
ฉันสามารถดูดาวจํานวนมากดังนั้นในขณะนี้ และพวกเขาอาศัยอยู่
hs

"คุณภาพและเนื้ อหาของโบรชัวร์ ได้พบกับคําตอบที่ดีดว้ ยการสรรเสริ ญและความสนใจในทุกด้านแม้องค์กรด้านการดูแล
ผูส้ ู งอายุในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสนใจในการจัดจําหน่ายพวกเขา - นี่ คือตอนนี้ ไปได้ขอบคุณแปล"
"ผมได้อ่านโบรชัวร์และรู ้สึกยินดีที่มีรูปแบบและเนื้ อหา ตัวผมเองทํางานเป็ นผูด้ ูแลพระที่มูลนิ ธิ Johanniter-Seniorenstift
ฉันเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาความเศร้าโศกและดังนั้นจึงมีจาํ นวนมากจะทําอย่างไรกับเรื่ องนี้ ฉันอยากจะ ให้โบรชัวร์ น้ ี ให้กบั
เจ้าหน้าที่ในการดูแลของเราที่พยายามที่จะให้พวกเขามากที่สุด ธรรมชาติพนักงานดูแลหลายคนรู ้ว่าสิ่ งที่พวกเขาสามารถที่
ควรและต้องทําในระหว่างขั้นตอนการตายของผูม้ ีถิ่น แต่อ่านมันในสี ดาํ และสี ขาวในภาษาที่ ทุกคนสามารถเข้าใจจริ งๆเน้น
สิ่ งที่สาํ คัญ "
"ธรรมชาติฉนั ได้วางสําเนาใหม่ในนกพิราบอาศัยของพนักงานทุกคนที่มีคาํ แนะนําในการอ่านมันเพื่อที่ว่า" เหมาะสม "การ
ดูแลให้ที่นี่ดว้ ย"
"ฉันพบโบรชัวร์ โดยทัว่ ไปดีมากกรณี ที่จุดเริ่ มต้นให้คาํ แนะนําง่ายกับเรื่ อง คําแนะนําสําหรับจุดแต่ละคนนอกจากนี้ ยงั มี
รายละเอียดมากและเข้าใจง่ายคุณจะเห็นว่าจํานวนมากของอาชีพผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็ จที่ได้รับ มี
ส่ วนร่ วมในโบรชัวร์ "

ดอยช์ PalliativStiftung
www.palliativstiftung.de
การบัญชีสาํ หรับเงินบริ จาคที่ Sparkasse ฟุลดา
IBAN: DE52 5305 0180 0000 0077 11
BIC: HELADEF1FDS

เราอยากจะขอขอบคุณกระทรวงเฮสส์กิจการสังคมและบูรณาการและ บริ ษทั ประกันสุ ขภาพสําหรับการสนับสนุนสิ่ งพิมพ์
ใหม่
ราคาขาย 5.00 € (D)

