
للتسجيل:
Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie (KPG)  

Unionhilfswerk
Richard-Sorge-Str. 21 A

10249 Berlin

رقم الهاتف: 03042265838

letzte-hilfe@palliative-geriatrie.de :الربيد اإللكرتوين 

 www.palliative-geriatrie.de/letzte-hilfe :املوقع اإللكرتوين 

كام نقدم دورتنا التدريبية يف املقر أو عرب اإلنرتنت باللغات الرتكية 

والعربية والكردية.

ZAH - مركز استشارات رعایة المسنین المركزي

ZAH - يعترب مركز استشارات رعاية املسنني املركزي

يف برلني مركزا متخصصا يف مرافقة األشخاص يف حالة

االحتضار والحداد حتى ال يرتكوا وحدهم . نحن نوفر االستشارة

حول مواضيع: املوت واالحتضار والحداد بدعم من وزارة

برلني للصحة والرعاية واملساواة.  

اسأل عن مواعيد الدورات التدريبية للمساعدة األخرية

 .Letzte Hilfe Kurs

سيسعد فريقنا بأن يتقديم لك االستشارة سواء عرب الهاتف أو الربيد

اإللكرتوين أو بشكل شخيص، حدد موعدا معنا.

وتطبيقا لالنفتاح الثقايف نقدم خدمات مرافقة املحترضين

والخدمات االستشارية باللغة التي تختارها وقد نستدعي مرتجام

إذا لزم األمر.

رقم الهاتف: 03042265838

post@hospiz-aktuell.de :الربيد اإللكرتوين 

 www.hospiz-aktuell.de :املوقع اإللكرتوين

جديد: دورات تدريبية للمحرتفني

ميكن مشاركة العاملني يف مجال رعاية املسنني ومجال رعاية

ذوي االحتياجات الخاصة الحصول عىل دورة املساعدة االخرية

يف برلني للمحرتفني

ستجدون معلومات اكرث تحت:

www.palliative-geriatrie.de/bildung

ساعدنا عىل تقديم املساعدة:

نعتمد عىل دعمك ملنح األشخاص املصابني بأمراض خطرية 

واملحترضين املرافقة التي يحتاجون إليها، سواء كان ذلك بالتربع 

ملرة واحدة أو التربع املنتظم أو من خالل العمل التطوعي يف 

مستشفيات رعاية املحترضين. 

كل مساعدة مهمة! 

حساب التربعات

Unionhilfswerk-Förderstiftung (gemeinnützig)
IBAN DE86 1002 0500 0003 2290 00

AltersHospizarbeit :غرض التحويل

دورات تدريبية
لألشخاص الغري

املحرتفني
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برلني يف  األخري  املساعدة 

Arabisch

رشيك ملبادرة ثقافة الوداع يف برلني

http://muschiol-design.de


معرفة كيف تجري األمور عند النهاية 

تقديم اإلسعافات األولية يف الحياة اليومية أمر بديهي، يف النهاية 

يتعلق األمر بإنقاذ حياة؛ ولكن كيف نساعد من مل يعد من املمكن انقاذ

حياتهم، أي الذين يحترضون؟

موقف يجعلنا مرتددين أو عاجزين. 

من الصعب تقبل املوت كجزء من الحياة.

يحدث االحتضار عادًة خلف أبواب مغلقة، وقد فقدنا خربتنا يف

مرافقة من يحترضون حتى يف مجال التمريض والطب.

غالبا ما يعني فعل القليل الكثري.

إن مرافقة املحترضين تعني قبل كل يشء املحبة والعطف فهذا

أكرث يشء يحتاجونه.

 ميكن لألشخاص العاديني اثناء الدورة التدريبية

)املساعدة األخري يف برلني( تعليم ما ميكن تقدميه لألشخاص يف نهاية 

حياتهم، وذلك يف بضع ساعات فقط. 

من الجيد معرفة ما ييل: 

ليست مرافقة وعناية األشخاص يف نهاية حياتهم علام، ولكنها تتعلق 

بالعناية الرحيمة ومعرفة عالمات قرب األجل وتخفيف األعراض.

من املهم معرفة ما علينا فعله؛ إذ أن أشياء كالقيام ببعض التدليك أو 

االستامع إىل املوسيقى املفضلة أو الصالة الجامعية تساعد كثريا.

يتعلم األشخاص العاديون املهتمون أين وكيف يحصلون عىل 

املساعدة بطريقة احرتافية وكيف تكون لحظات الحزن والوداع، كام 

يتعلمون أيضاً طرق الدفن واإلمكانيات املتاحة.

محتوى الدورة التدريبية:

نحن نعلمكم األمور التي ستحتاجونها ليك للتمكن من رعاية 

املحترضين بال قلق أو تردد.

تحتوي الدورة التدريبية )املساعدة األخري يف برلني( عىل املواد 

الرئيسية التالية:

  املوت كجزء من الحياة

  االستعداد واتخاذ القرار

  االحتياجات الجسدية والنفسية واالجتامعية والوجودية. 

  وداع الحياة.

نحن نعلم كيف يفعل ذلك:

نقدم الدورة التدريبية )املساعدة األخري يف برلني( منذ سنة 2017 

بهدف تعليم ساكني مدينة برلني عدم التهرب من هؤالء الذين 

هم يف نهاية حياتهم بل البقاء معهم والتواجد ألجلهم.  

نحن -عاميل مركز بالياتيفه جرياتري املختص بطب تخفيف

آامل املسنني (KPG) التابع ملؤسسة أونيون هيلفس فريك

(Unionhilfswerk)- نتواجد يومياً بجانب أرسّة املوت
أو يف املنازل أو يف املستشفى أو يف دار رعاية املسنني وذالك بدعم 

متطوعني مدربني .

نقدم االستشارة بشأن رغبة املريض وثقافة الوداع وتدريب

العاملني بدوام كامل واملتطوعني. تحت شعار “القدرة عىل الحياة،

السامح باملوت”. التزمنا بتقديم مستوى عاٍل من الخدمات

الطبية والتمريضية لسنوات.

Unionhilfswerk متول مؤسسة أونيون هيلفس فريك

العديد من أنشطتنا.

مبادرة ثقافة الوداع يف برلني

نحن نعمل مع مقدمي خدمات مراسيم الجنازة ورشكاء من شبكة العالج

التلطيفي ورعاية املحترضين كجزء من مبادرة ثقافة الوداع يف برلني،

والهدف من ذلك هو زيادة االهتامم مبواضيع: االحتضار واملوت والحداد

وتأسيس ثقافة الوداع وتثبيتها وعيشها.
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