وباء يف�وس الكورونا
تحد للمرافقة الروح ّية
ّ

 1.3أصبحــت مرافقــة املنازعــن أمــ ًرا معقّــ ًدا للغايــة بســبب الوبــاء ،وزياراتهــم محــدودة ألســباب
ص ّح ّيــة .يتـ ّم وضــع جثــث املتوفّــن يف أكيــاس فــور إعــان الوفــاة ونقلهــا إىل أماكــن يصعــب الوصــول
إليهــا .هــذه اإلج ـراءات الص ّح ّيــة والوقائ ّيــة تح ـ ّد بشــكل مــؤمل للغايــة مــن وداع األح ّبــاء للمتوفّــن
وأيضً ــا االحتفــال الطقــوس الدين ّيــة املعتــادة بعــد املــوت.

مرافقة املرىض

 1.1يعــاين املــرىض الذيــن دخلــوا املستشــفى بســبب  COVID-19مــن شــعور مــؤمل بالعزلــة ،باإلضافــة
إىل القلــق الشــديد مــن املــوت ،وهــم يعانــون مــن املســار الرسيــع للمــرض .وتتفاقــم معاناتهــم يف
الحقيقــة أل ّن زيــارات العائــات واألقــارب محظــورة إىل ح ـ ّد كبــر يف الوقــت الحــايل .مه ّمــة املرافقــة
الص ّحيّــة هــي التد ّخــل مــع فــرق الرعايــة الص ّحيّــة ملعرفــة االحتياجــات النفسـيّة واالجتامعيّــة والروحيّــة
فرصــا
للمــرىض واالســتجابة الكافيــة لهــا .يتشــاور املرافقــون الروحيّــون مــع مق ّدمــي الرعايــة ويقرتحــون ً
لتعزيــز االت ّصــال والتضامــن والتعاطــف واألمــل والراحــة .وبقــدر اإلمــكان ،سنســتخدم األدوات التقن ّيــة
توصيات للمرشدين واملرافقني الروح ّيني
املتاحــة مثــل الهاتــف وعقــد املؤمتـرات عــر الفيديــو ،وذلــك إلجـراء مقابــات للمرافقــة روح ّيــة.
ـايس يف مرافقــة املــرىض واملنازعــن وكذلــك ألف ـراد أرسهــم .ينطبــق هــذا
ـي عنــر أسـ ّ
الدعــم الروحـ ّ
املبــدأ أيضً ــا عــى وبــاء الكورونــا الــذي يجهــد جميــع املعنيّــن ،إىل حــ ّد مل يســبق رؤيتــه .يتح ّمــل
 1.2يجــب تأمــن املرافقــة للمــرىض ،وبخاصــة للمنازعــن ،وف ًقــا لدينهــم ورغباتهــم .يف الوقــت نفســه،
واملؤسســات الطبّيّــة واالجتامعيــة
املرشــدون واملرافقــون الروحيّــون الذيــن يعملــون يف املستشــفيات
ّ
ـروري توقّــع املواقــف التــي لــن يكــون فيهــا هــذا ممك ًنــا أو ال ميكــن تحقيقــه بالكامــل .لذلــك
ّ مــن الـ
ّ
وكذلــك يف الرعايــة التلطيف ّيــة املتنقّلــة مســؤول ّية الحفــاظ عــى املرافقــة الروح ّيــة ،إىل جانــب جميــع
يجــب عــى املرشــدين واملرافقــن الروح ّيــن االتّصــال مبمثّــي األديــان األخــرى يف وقــت مبكــر لتحديــد
املعن ّيــن .إنّهــم ميثّلــون قلــق جميــع املهن ّيــن الصح ّيــن وهــم عــادة نقطــة االت ّصــال األوىل للمرافقــة
اإلجـراء الواجــب ات ّباعــه ومناقشــة االحتياجــات واإلمكان ّيــات املمكنــة واملحــدودة ،لتج ّنــب ســوء الفهــم
الروح ّيــة.
والرصاعــات يف الرعايــة الص ّح ّيــة.

اإلطار العام
ـروري التنســيق مــع علــاء النفــس االجتامعيّــن مــن أجــل تقديــم أكــر عــدد وليــس فقــط
 1.3مــن الـ
ّ
 1.1وفقــا ملنظّمــة الص ّحــة العامليّــة ،الهــدف مــن رعايــة املــرىض واملنازعــن تعزيــز "الرفاهيّــة" و "نوعيّــة ملــرىض  )COVID-19مرافقــة مم ّيــزة باإلنســان ّية يف هــذه األوقــات الصعبــة .قــد يكــون مــن الحكمــة
مؤسســات الرعايــة .مــن املهـ ّم التفكــر
الحيــاة" يف األبعــاد جميعهــا (الجســديّة والعقليّــة واالجتامعيّــة والروحيّــة) .هــذا صحيــح بشــكل خــاص تقديــم مرافقــة روح ّيــة دامئــة ،يتـ ّم تضمينهــا يف تخطيــط رعايــة ّ
يف أوقــات األزمــات هــذه.
يف تقســيم املهــام بــن املرشــدين واملرافقــن الروح ّيــن مــن أجــل مراعــاة الظــروف املحــ ّددة التــي
تنطبــق عــى املــرىض الذيــن يعانــون مــن .COVID-19
 1.2يف هــذه الفــرة التــي تكــون فيهــا مــوارد املوظّفــن محــدودة ،يُطلــب مــن جميــع املهن ّيــن العنايــة
بص ّحتهــم والحفــاظ عــى املســافة املا ّديّــة املطلوبــة مــن اآلخريــن .املالبــس الواقيــة املناســبة رضوريّــة  1.4يجــب أن تتــاح الفرصــة للمنازعــن وأح ّبائهــم لتوديعهــم بطريقــة أو بأخــرى .مــن خــال العــزل
يف املواقــف التــي ال ميكــن فيهــا تج ّنــب مالمســة الجســم .الرعايــة الطبّيّــة األساسـيّة لهــا األولويّــة عنــد وارتــداء املالبــس الواقيــة وعــدم االتّصــال املبــارش عــن طريــق اللمــس والــكالم؛ يجــب مناقشــة الحلــول
توزيــع املالبــس الواقيــة.
املختلفــة مــع األقــارب ومق ّدمــي الرعايــة للتغلّــب عــى هــذه العقبــة .بنــاء عــى طلــب األرسة ،ميكــن

ملق ّدمــي الرعايــة عــى ســبيل املثــال إعطــاء الربكــة  -علامنيّــة أو دينيّــة ( -عــى ســبيل املثــال " ،فليباركك
ـرب ويحميــك" ؛ "اذهــب  /ارقــد بســام !؛" وصـ ّـى اللــه عليــه وســلم ") .يجــب تحديــد الكلــات
الـ ّ
كل حالــة ،مــع األقــارب و  /أو املريــض.
واإلميــاءات الدقيقــة ،وذلــك بحســب طقــوس ديانتــه يف ّ
 1.5يُطلــب مــن املرشــدين واملرافقــن الروح ّيــن االمتثــال إلجـراءات النظافــة الصارمــة املفروضــة بســبب
أي كتــاب آخــر إىل الغرفــة أو مغادرتهــا .أحــد
أي يشء أو الكتــاب املقـ ّدس أو ّ
الوبــاء .ال يجــوز إدخــال ّ
الخيــارات هــو تدعيــم الصلــوات مــن تقاليــد مختلفــة ووضعهــا يف وحــدات الرعايــة ،وهــي متاحــة
للمرافقــن الروح ّيــن أو مق ّدمــي الرعايــة.
كل مريــض املصــاب والعــاج الــازم لــه .يحظــر االتّصــال املبــارش،
 1.6يجــب األخــذ بعــن االعتبــار حالــة ّ
ميكــن أن نو ّجــه العائلــة للصــاة يف كنيســة املستشــفى أو يف مــكان آخــر .يجــب مراعــاة الحــد األقــى
لحجــم املجموعــة ومســافة األمــان بــن املشــاركني ،وتحديــد احتياجــات األرسة خــال مقابلــة أ ّوليّــة.
ميكــن أن تكــون صــورة املنــازع التــي ت ـ ّم التقاطهــا مــن قبــل مق ّدمــي الرعايــة مفيــدة يف مســاعدة
الــروري أن
األح ّبــاء عــى إدراك املــوت واملســاعدة يف عمل ّيــة الحــزن .تحقيقــا لهــذه الغايــة ،مــن
ّ
املؤسســة اإلجـراء املتعلّــق بالتقــاط الصــورة وتســليمها إىل األرسة .هــذا اإلجـراء مقبــول
تحـ ّدد مــع إدارة ّ
مبوجــب لوائــح حاميــة البيانــات يف االت ّحــاد األورو ّيب ألنّــه عمليّــة رضوريّــة لحاميــة املصالــح الحيويّــة
ـي آخــر (املــادة .)1 ، 6
ملوضــوع البيانــات أو شــخص طبيعـ ّ

أي وقــت مــى .ميكنــه
ـي رضوريًــا أكــر مــن ّ
يف هــذا النــوع مــن املواقــف ،أصبــح دعــم املرافــق الروحـ ّ
ـي بــن األقــارب والشــخص املريــض (مثــل الصــور أو الرســائل القصــرة
عــرض إرســال رســالة يف شــكل رقمـ ّ
املس ـ ّجلة باســتخدام هاتــف محمــول)  ،مــع اح ـرام قواعــد النظافــة .مــن املمكــن أن تحــزم كام ـرا /
ـي يف كيــس مقــاوم للــاء (متــاح للتصويــر تحــت املــاء) ،للســاح بالتطهــر
هاتــف محمــول  /جهــاز لوحـ ّ
املناسب.
 2.3ميكــن لخطــر العــدوى واملناقشــات يف وســائل اإلعــام والجمهــور أن يزعــزع اســتقرار العائــات
واألقــارب بشـ ّدة .إ ّن املخــاوف والقلــق تســتحق أن تؤخــذ عــى محمــل الجـ ّد .يجــب أن يجــدوا مســاحة
كافيــة للتعبــر عــن أنفســهم واالعـراف بهــم يف أثنــاء التبــادل مــع املرافقــة الروح ّيــة.

 2.4يف الســياق الحــا ّيل ،مــن املستحســن إيــاء اهتــام خــاص الحتياجــات الفقيــد .تطــرح العديــد مــن
األســئلة ويجــب عــى املــرء أن يأخــذ بعــن االعتبــار كال مــن البحــث عــن املعنــى والدعــم وكذلــك
ـزي ،تؤثّــر بشــكل إيجــا ّيب
الحاجــة إىل «فعــل يشء» .إ ّن إمكان ّيــة أخــذ إجــازة املــوت ،حتّــى يف شــكل رمـ ّ
يف عمل ّيــة الحــداد .تســاعد الطقــوس عــى التغلّــب عــى الشــعور بالعجــز والنظــر إىل مــا وراء حــدود
املــرء .يجــب عــى املرافقــن الروح ّيــن أن يق ّدمــوا للعائــات إمكان ّيــات مبتكــرة للتعبــر عــن ات ّصالهــم
ـزي ،إليجــاد الراحــة يف إميانهــم ،و  /أو االت ّصــال بروحانيّتهــم.
ـي أو رمـ ّ
بالشــخص املريــض يف شــكل لفظـ ّ
ســواء أكان ذلــك يف كنيســة املستشــفى أو وبحســب الحاجــة ،يف مــكان آخــر مناســب (حديقــة ،نهــر،
إلــخ) .ميكنــك أن تــيء الشــمعة أو الصــاة أو كتابــة كتــاب .نحــن نعلــم أن ّمامرســة الروحان ّيــة
املؤسســة عــى اإلنرتنــت) عــن تختلــف اختالفــا كب ـرا مــن شــخص آلخــر .ومــن هنــا فائــدة املقابــات الســابقة والدعــوات للصــاة،
 1.7مــن املفيــد تقديــم تقاريــر كافيــة (عــى ســبيل املثــال عــى موقــع ّ
الخدمــات املق ّدمــة للمــرىض وأقاربهــم مــن حيــث املرافقــة الروح ّيــة.
واملفتوحــة للجميــع (عــى ســبيل املثــال« ،إ ّن صــاة األبانــا مه ّمــة لنــا نحــن املســيح ّيني ،نعـ ّـر مــن
كل مــن يجــد املعنــى أن يصـ ّـي معــي،
ـب أقــوى مــن املــوت .لذلــك أدعــو ّ
خاللهــا عــن ثقتنــا بــأ ّن الحـ ّ
الخاصــة»).
وأدعــو اآلخريــن للحضــور يف صمــت أو صــاة عــى طريقتهــم
ّ
 2.5إ ّن ارتفــاع معـ ّدل الوف ّيــات واملســار الرسيــع للمــرض ،فضــا عــن القلــق الــذي تولّــده عوامــل تعقيد
مرافقة األرسة واألقارب
ي لألشــخاص الثــكىل لهــا أه ّم ّيــة قصــوى يف هذا الســياق.
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 2.1العائلــة واألقــارب (الرشيــك أو الرفيــق واألصدقــاء املق ّربــون) يعاملــون كعائلــة يف الرعايــة
التلطيف ّيــة .وبقــدر اإلمــكان ،يقـ ّرر املــرىض أي الزيــارات رضوريّــة لهــم ،لديهــم الحاجــة املـ ّررة للوصــول
إىل الشــخص املريــض مــن خــال املواقــف الحرجــة ويف نهايــة الحيــاة .هــذا ممكــن جزئ ًّيــا فقــط ملــرىض
 .COVID-19يجــب عــى املرافقــن الروحيّــن الدفــاع عــن اللوائــح املعقولــة للزيــارات ،واحـرام حامية
املؤسســات (مبــا يف ذلــك مــع املوظّفــن مرافقة العاملني الصح ّيني
الجميــع ،يف حــوار مــع األشــخاص املســؤولني عــن الرعايــة وإدارة ّ
املســؤولني عــن تدابــر النظافــة) .يجــب أن يذكــر املرافقــون الروح ّيــون املخاطــر املرتبطــة بالزيــارات .3.1 ،بســبب وبــاء فــروس الكورونــا ،فــإ ّن املستشــفيات وغريهــا مــن موظّفــي الرعايــة الص ّح ّيــة تحــت
املؤسســات.
ضغــط شــديد بشــكل خــاص .عندمــا يــزداد منحنــى املــوت و  /أو تصبــح املــوارد نــادرة (مالبــس واقيــة،
والتــي يجــب أن يكونــوا منتبهــن الحتياجــات املوظّفــن واملســؤولني عــن ّ
رسة ،طاقــم عمــل) ،يكــون اإلجهــاد يف ذروتــه :التعــب واإلحبــاط والقلــق والذنــب (الفشــل).
 2.2بعــد النظــر يف جميــع املصالــح ،قــد يحــدث أ ّن االتصــال املبــارش بــن األقــارب واملريــض غــر ممكــن .أدويــة  ،أ ّ

 3.2ميكــن للمرافقــن الروح ّيــن وعلــاء النفــس أن يق ّدمــوا بشــكل
اســتباقي دعمهــم لزمالئهــم يف قضايا أخالق ّية أخرى
ّ
التمريــض .ويف هــذا الصــدد ،ينبغــي ّأل يغيــب عــن البــال أنّــه بالنســبة إىل موظّفــي املستشــفى ،فــإ ّن
«العمــل» يف دورهــم كمقـ ّدم رعايــة يــأيت يف املق ّدمــة .وبالتــايل ،يكــون هــذا النــوع مــن املناقشــة أكــر
مالءمــة يف أثنــاء فـرات الراحــة أو يف نهايــة الخدمــة ،أو حتّــى يف نهايــة فــرة الضغــط الشــديد .ميكــن
للمناقشــات واألنشــطة الفرديّــة مثــل متاريــن اليقظــة والصلــوات والطقــوس يف ذكــرى املتـ ّ
ـوف أن توفّــر
الراحــة وتســاعد عــى اســتعادة التــوازن .ميكــن تقديــم هــذه املبــادرات عــى شــكل مكتــوب مــن خــال
إنرتانــت املستشــفى.
 3.3يجــب أن يكــون املوظّفــون الذيــن يصلــون إىل حدودهــم مــن خــال مواجهتهــم باســتمرار للمعانــاة
الوجوديــة قادريــن عــى االنفتــاح عــى رؤســائهم وتل ّقــي الدعــم .إذا لــزم األمــر ،يجــب تقديــم انقطــاع
الخدمــة النشــطة مــع اإلرشاف  /الدعــم .ومــن املمكــن اســتخدام الــدورات املق ّدمــة للكنيســة واملرافقني
ـودي ،والروحان ّيــة و»معرفــة كيف ّيــة االعتنــاء بالنفــس».
الروح ّيــن يف مجــال التواصــل الوجـ ّ

مؤسســات الرعايــة الص ّح ّيــة ،قــد يحــدث أنّــه يجــب ات ّخــاذ الق ـرارات بشــكل عاجــل،
 5.1يف جميــع ّ
التخصصــات املهنيّــة املختلفــة مــع وجهــة نظرهــم املحـ ّددة .ميتلــك املرشــدون واملرافقــون
مبــا يف ذلــك
ّ
الروحيّــون مهــارات ات ّصــال ،وأحيانًــا حتّــى مهــارات يف األخالقيّــات الطبّيّــة ،وميكنهــم ،إذا رغبــت يف
ـي أو إيقــاف العــاج.
ذلــك ،املشــاركة يف املناقشــات حــول تغيــر الهــدف العالجـ ّ
 5.2يف بعــض الحــاالت ،قــد نضط ـ ّر إىل مقارنــة فــرص البقــاء عــى قيــد الحيــاة للعديــد مــن املــرىض
ونختــار عــى هــذا األســاس التدابــر العالجيّــة التــي ســيت ّم تطبيقهــا («الفــرز» بســبب نقــص األماكــن
يف العنايــة املركّــزة) .عندمــا تصبــح املــوارد شــحيحة ،قــد ال يتمكّــن بعــض املــرىض مــن االســتفادة
مــن العــاج .يُحــال هــؤالء املــرىض بعــد ذلــك إىل املتابعــة والدعــم .وتتوفّــر أيضً ــا املبــادئ التوجيه ّيــة
األخالق ّيــة لهــذا «الفــرز» للمــرىض عــى .www.covid-spiritualcare.com

امليزات الخاصة للمنشآت الخاصة بكبار الس ّن واملعوقني
ـي ،وبخاصــة عندمــا ال
 5.3يجــب أيضً ــا دعــم عمليّــات أخــذ الق ـرار عــى املســتوى البـ ّ
ـري والروحـ ّ
املؤسســات التــي يعيــش فيهــا كبــار الس ـ ّن ميكــن العثــور عــى حـ ّـل مـ ٍ
ـي يف األشــخاص املســؤولني عــن
ـرض .ميكننــا أن نشــهد ظهــور الضيــق األخالقـ ّ
 4.1يت ـ ّم تقديــم الدعــم للمصابــن بالفــروس الكورونــا يف ّ
ات ّخــاذ خيــارات عالج ّيــة صعبــة.
واملعوقــون.
 4.2يــؤ ّدي تقييــد الزيــارات الخارج ّيــة التــي يقــوم بهــا أفـراد األرسة واألقــارب ،ولكــن أيضً ــا بني الســكان 5.4 ،يدفــع مق ّدمــو الرعايــة وجميــع العـ ّـال إىل ارتــكاب األخطــاء .املواقــف التــي يشــعر املــرء فيهــا
باإلرهــاق ميكــن أن تولّــد مشــاعر الذنــب .إ ّن وجــود ثقافــة جيّــدة للخطــأ وتوافــر املرافقــن الروحيّــن
إىل تزايــد الشــعور بالعزلــة بني الســكان واملســتقلّني.
للتحــدث برسيّــة عــن الخطــأ والذنــب والعــار يق ّدمــان إســها ًما ناشـطًا وها ًّمــا يف املرافقــة الروحيّــة .قــد
املؤسســات الط ّب ّيــة واالجتامع ّيــة أن يحافظــوا قــدر اإلمــكان عــى تكــون فرصــة االعـراف مفيــدة أيضً ــا يف بعــض الحــاالت .إن إدراك أنّــك تواجــه حدودهــا ،وإدراك املــآيس
 4.3يجــب عــى املرافقــن الروح ّيــن يف ّ
رضوري إلدارة األزمــات الحال ّيــة.
ـي أمــر
ّ
ـي عــن اســتحالة تحقيــق مثــال غــر واقعـ ّ
االتّصــال مــع الس ـكّان .االت ّصــال الكتــا ّيب  -وحيثــا أمكــن  -ميكــن اســتخدام الوســائط الرقم ّيــة لنقــل ومتييــز خطــأ حقيقـ ّ
الرســائل أو التحـ ّدث أو الحفــاظ عــى االتّصــال يف شــكل آخــر .غال ًبــا مــا تكــون املســاعدة العمل ّيــة يف
اســتخدام هــذه الدعامــات رضوريّــة لكبــار الســن.
 4.4عندمــا ال تكــون اجتامعــات الصــاة والخدمــات الدين ّيــة ممكنــة ،ميكــن للمــرء أن يكــون مبد ًعــا
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 4.5يجــب عــى املرشــدين واملرافقــن الروح ّيــن أن يشــاركوا ،حيثــا يُشــار إىل ذلــك ،يف مناقشــات
قامــت اللجنــة األســقفيّة لراعويّــة الخدمــات الص ّحيّــة يف لبنــان بنقــل النــص إىل اللغــة العربيّــة بعــد طلــب اإلذن مــن
املؤسســات مــن أجــل املســاهمة يف الدعــم الشــامل للمقيمــن ومق ّدمــي الرعايــة.
الفريــق يف ّ
املعنيّــن

