بطاقة تعريف

بلسم املركز اللبناني للعناية التلطيفية
من اجل حتسني نوعية عيش املرضى
العناية التلطيفية هي مقاربة
صحية تهدف الى مساعدة
املرضى الذين يعانون من أمراض
مستعصية ،وحتسني نوعية
حياتهم ،وكذلك حتسني نوعية
حياة األسر الذين ينتمون اليها.
وترّكز هذه الطريقة بشكل
خاص على تخفيف معاناة املريض قدر االمكان بواسطة التشخيص
املبكر ،واملعاينة الدقيقة واملتابعة الدؤوبة ،ومعاجلة األوجاع أو أية
مشاكل تطرأ جسدية كانت أم نفسية أم اجتماعية .ان لبنان يعاني،
كما البلدان اجملاورة ،من نقص كبير في مجال العناية التلطيفية ،اذ أن
عددا قليال جدا من الهيئات واملنظمات في لبنان ،أو في البلدان اجملاورة،
يقدم حاليا خدمات من هذا النوع ،من شأنها تخفبف املعاناة التي ميكن
جتنبها عند املرضى وأسرهم.

فريق بلسم

فريق عمل بلسم

طاملا أن املريض على قيد احلياة ،على احترام رغبات املريض وقيمه
الهدف
ومعتقداته ،كما على مساندة البقاء ال تسريع املوت .اننا نؤمن أنه ال
يصح ألي كان أن يعاني من األلم وال أن ميوت أي كان وهو يشعر أنه وحيد
بلسم ،املركز اللبناني للعناية التلطيفية ،هو مؤسسة غير حكومية أو خائف .فاملوت بكرامة هو حق لكل انسان.
وسجلت في وزارة الداخلية اللبنانية سنة .2011
ّ
أنشأت سنة ،2010
غاية هذا املركز رفع املعاناة عن املصابني باألمراض املستعصية ،أو التي خدمات
تهدّ د احلياة ،وحتسني نوعية عيشهم .وفي هذا السبيل ،يقدّ م فريق
بلسم العناية الطبية التلطيفية ،ويروّج لها ،ويعمل على توسيع يقدّ م فريق بلسم املتعدّ د االختصاصات خدمات العناية التلطيفية في
اإلمكانات لتوفيرها وعلى القيام باألبحاث في مجالها .ويلتزم مركز املنزل للمرضى وألسرهم ،مما يتيح لهم التعاطي املريح مع مستلزمات
بلسم بتطوير العناية التلطيفية في لبنان ،وصوال ً إلى جعلها جزءًا املرض ومضاعفاته .ويضع الفريق برنامجا للعناية لكل حالة ،آخذًا
معترفًا به من النظام الوطني العام للعناية الطبية.
بعني االعتبار رغبات املريض ،بالتعاون مع األسرة ومع الطبيب املعاين.
العيش،
من
ممكنة
تعتمد قيم جمعية بلسم على توفير أفضل نوعية
كذلك يقدّ م الفريق للمريض وأسرته املساندة العاطفية والنفسية
واالجتماعية والروحية التي يستلزمها املرض ،ويفيدهم بتفهم اخليارات
العالجية عن طريق أسداء املشورة الطبية .كذلك يساعد املعتنني
باملريض بتعليمهم اساليب العناية الطبية والعاطفية التي يحتاجها.
واخملتصة التي تريح املرضى
ّ
ويوفر الفريق العناية الطبية املتعاطفة
من أي مضاعفات تزعجهم .كذلك ،يتعاون مع املرضى وأسرهم ملداواة
جميع املضاعفات في املنزل إن أمكن ،متفادين قدر اإلمكان ،تكرار زيارة
التوصل إلى أفضل
ّ
املستشفى .فالهدف هو مساعدة املرضى على
نوعية عيش ممكنة ،عن طريق العناية اخملتصة واملتعاطفة.
ان خدمات مركز بلسم هي مجانية ،متوفرة أربع وعشرين ساعة،
سبعة أيام في األسبوع كما أنها متوفرة جلميع املرضى بغض النظر
عن التشخيص ،واجلنس ،والعمر ،واجلنسية ،واإلعاقة ،والدين ،وامليول
بلسم تشكر دعمكم
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السياسية أو اجلنسية ،ومبعزل عن الطبقة االجتماعية أو القدرة على
املساهمة املالية.
حتركت األمور بسرعة بدءا من خريف  2010واملريض األول ،بحيث متّت
مريضا .وقد تزايد عدد املرضى من 194
ً
حتى آخر سنة  2018خدمة 948
سنة  2017الى  213سنة .2018
كذلك ،تزايد اعتراف األطباء بفوائد العناية التلطيفية ملرضاهم ،فكان
عدد األطباء الذين احالوا مرضى إلى بلسم  4سنة  2011وأصبح 139
سنة  .2018ولعلّ أهم معيار لنجاح بلسم هو زيادة نسبة عدد األيام
التي يقضيها املرضى ملتحقني ببلسم .فهذا يدل على أن املرضى
أصبحوا يحالون إلى بلسم في مراحل أقل تقدمًا من مرضهم ،فيبقون
في عنايته فترات أطول .ومن نتائج هذه اإلحالة املبكرة أن بعض
املرضى انتقلوا من مجموعة «املرضى الذين يتطلبون عناية عالية» إلى
مجموعة «املرضى املستقرين» .وكل هذه الوقائع واألعداد تعبّر بوضوح
عن جناح بلسم في حتقيق رسالته.

وفي الوقت نفسه ،منا فريق بلسم مع تزايد الطلب على خدماته .وأخذ
بعني االعتبار في تكوين الفريق تعدّ د االختصاصات ،متثالً بنموذج مراكز
العناية التلطيفية في الواليات املتحدة .يضم الفريق حاليا  14شخصا
من متعددي االختصاصات (أطباء ،ممرضات ،طبيب نفسي ،عاملة
اجتماعية ،مديرة مشاريع ،خبيرة جودة .)...،وهكذا ،بعد أن ابتدأ بلسم
كفريق من ثالثة أشخاص في  ،2010أصبح حاليًا قوة يعتدّ بها قوامها
 14اختصاصيا يعملون معًا.
باالضافة الى العناية الطبية ،يؤمن مركز بلسم بجعل العناية

اجتماع فريق العمل  -بلسم

وورشات العمل ،وذلك باالشتراك مع مدربني وخبراء عامليني في مجال
العناية التلطيفية .كما عمل املركز على ادخال مفاهيم العناية
التلطيفية في مناهج التعليم في كليات الطب والتمريض .وعمل
على تقدمي كل الدعم املمكن للمؤسسات وفرق الرعاية الصحية ،من
خالل توفير املعلومات والدعم التقني في جميع املناطق اللبنانية.
إن تأثير بلسم يتعدّ ى تقدمي العناية ألعداد متزايدة من املرضى وحتسني
أسلوب عيشهم ،إلى الترويج لفلسفة في العناية الطبية أكثر
تعاطفًا مع املرضى ومع أسرهم ،وإلى القيام بأبحاث في موضوع
العناية التلطيفية .في هذا النطاق ،أجريت عدة دراسات حول تكلفة
الرعاية التلطيفية وبرمجة هذه الرعاية من أجل تقدمي اخلبرة والنتائج
التي مت التوصل اليها للمساهمة في تطوير العناية التلطيفية في
لبنان واملنطقة.

التلطيفية متوفرة جلميع الناس في لبنان ،ولهذا السبب ،عمل املركز تطلعات

على تأمني فرص التدريب على العناية التلطيفية للعاملني في اجملال
الصحي في لبنان ليتمكنوا بدورهم من توفيرها للناس في أماكن
وجودهم .يشمل عمل املركز عقد املؤمترات وتقدمي برامج التدريب

العاملون في بلسم

إن تطلعات فريق بلسم املستقبلية واضحة ،يأمل املعنيون ببلسم
ألن يحصل املركز ،في املدى املنظور ،على مورد متويلي ثابت .فاالستقرار
التمويلي ضروري لهذا املركز الذي
يؤدي خدماته من غير مقابل،
حتى ال يحرم منها أحــد من
مستحقيها.
ولعل االجناز األبرز هو قرار 1/447
الصادر عن وزارة الصحة واملتعلق
بآلية وتعرفة العناية التلطيفية
داخل وخارج املستشفيات والذي
سيكون متى بــدأ بتطبيقه،
اخلطة األولـــى نحو تغطية
شركات التأمني خلدمات العناية
التلطيفية وجعل هذه العناية
جزءا ال يتجزأ من النظام الوطني
للصحة.
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