Voor diegene die de eigen regie wil houden of een beter beeld wil vormen van de eigen
gedachten en wensen. Maar ook voor de partners, familieleden en mantelzorgers: wat komt
?er allemaal op je af

Tijdens de diepste dalen van het leven, komen de mooiste koestermomenten en
levenslessen voorbij.

دليل المعلومات
المرحلة األخيرة من الحياة
دليل المعلومات

المرحلة األخيرة من الحياة

التفكير في الموت ،وتسجيل رغباتك عن الجنازة :هذا يحدث كثير جدا .لكن الحديث عن الفترة التي تسبق ذلك ،الحديث عن
المرحلة األخيرة من حياتك وعن رغباتك وأفكارك ،فهذا ال يزال صعبا جدا بالنسبة لكثير من الناس .في حين أنه يمكن أن يكون
ذلك رابط ،مضيء ومؤاسي لبدء التحدث مع بعضنا البعض.

التفكير في الموت ،وتسجيل رغباتك عن الجنازة :هذا يحدث كثير ج
بمجرديزال ص
فهذا .ال
المرحلة األخيرة من حياتك وعن رغباتك وأفكارك،
ستجد في هذا الدليل معلومات حول المرض ،الرعاية  ،المرحلة الملطفة أو النهائية من الحياة ومساحة لمالحظاتك الخاصة
التصفح لمرة واحدة أو مألها ،فيمكن أن يساعدك الدليل في إجراء محادثة جيدة مع أحبائك ،مع أخصائيين (من الرعاية) ومع
البعض.
وواضحة.بعضنا
ثاقبة مع
التحدث
ذلك رابط ،مضيء ومؤاسي لبدء
أطباء (العائلة) وغيرهم .باإلضافة إلى ذلك ،يمنحك الدليل أنت وأحبائك نظرة شاملة،
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون مسك زمام األمور الخاصة بهم أو الذين يريدون الحصول على صورة أفضل ألفكارهم ورغباتهم
ولكن أيضا لشركاءهم ،أفراد عائلتهم ومقدمي الرعاية الغير رسميين .ما هي تلك األمور التي تأتي في طريقك؟

ستجد في هذا الدليل معلومات حول المرض ،الرعاية  ،المرحلة الم
أثناء تراجع الحياة تمر بك أجمل الحظات العزيزة ودروس الحياة.
التصفح لمرة واحدة أو مألها ،فيمكن أن يساعدك الدليل في إجراء
أطباء (العائلة) وغيرهم .باإلضافة إلى ذلك ،يمنحك الدليل أنت وأح

بالنسبة ألولئك الذين يرغبون مسك زمام األمور الخاصة بهم أو الذ
ولكن أيضا لشركاءهم ،أفراد عائلتهم ومقدمي الرعاية الغير رسميين
أثناء تراجع الحياة تمر بك أجمل الحظات العزيزة ودروس الحياة.
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