
وس الكورونا  وباء ف�ي
تحّد للمرافقة الروحّية

توصيات للمرشدين واملرافقني الروحّيني
ــق هــذا  ــراد أرسهــم. ينطب ــك ألف ــة املــرىض واملنازعــن وكذل ــر أســايّس يف مرافق الدعــم الروحــّي عن

ــل  ــه. يتحّم ــبق رؤيت ــّد مل يس ــن، إىل ح ــع املعنيّ ــد جمي ــذي يجه ــا ال ــاء الكورون ــى وب ــا ع ــدأ أيًض املب

ــة  ــة واالجتامعيّ ــون يف املستشــفيات واملؤّسســات الطبّيّ ــن يعمل ــون الذي املرشــدون واملرافقــون الروحيّ

ــة، إىل جانــب جميــع  ــة املتنّقلــة مســؤوليّة الحفــاظ عــى املرافقــة الروحيّ وكذلــك يف الرعايــة التلطيفيّ

ــال األوىل للمرافقــة  ــن وهــم عــادة نقطــة االتّص ــن الصحيّ ــع املهنيّ ــون قلــق جمي ــم ميثّل ــن. إنّه املعنيّ

ــة. الروحيّ

اإلطار العام
1.1 وفقــا ملنظّمــة الصّحــة العامليّــة، الهــدف مــن رعايــة املــرىض واملنازعــن  تعزيــز "الرفاهيّــة" و "نوعيّــة 

الحيــاة" يف األبعــاد جميعهــا )الجســديّة والعقليّــة واالجتامعيّــة والروحيّــة(. هــذا صحيــح بشــكل خــاص 

يف أوقــات األزمــات هــذه.

1.2  يف هــذه الفــرة التــي تكــون فيهــا مــوارد املوظّفــن محــدودة، يُطلــب مــن جميــع املهنيّــن العنايــة 

بصّحتهــم والحفــاظ عــى املســافة املاّديّــة املطلوبــة مــن اآلخريــن. املالبــس الواقيــة املناســبة رضوريّــة 

يف املواقــف التــي ال ميكــن فيهــا تجّنــب مالمســة الجســم. الرعايــة الطبّيّــة األساســيّة لهــا األولويـّـة عنــد 

توزيــع املالبــس الواقيــة.

ــباب  ــدودة ألس ــم مح ــاء، وزياراته ــبب الوب ــة بس ــًدا للغاي ــرًا معّق ــن أم ــة املنازع ــت مرافق 1.3 أصبح

صّحيّــة. يتــّم وضــع جثــث املتوفّــن يف أكيــاس فــور إعــالن الوفــاة ونقلهــا إىل أماكــن يصعــب الوصــول 

ــن  ــاء للمتوفّ ــن وداع األحبّ ــة م ــؤمل للغاي ــّد بشــكل م ــة تح ــة والوقائيّ ــا. هــذه اإلجــراءات الصّحيّ إليه

ــادة بعــد املــوت. ــة املعت ــال الطقــوس الدينيّ ــا االحتف وأيًض

مرافقة املرىض

1.1 يعــاين املــرىض الذيــن دخلــوا املستشــفى بســبب COVID-19 مــن شــعور مــؤمل بالعزلــة، باإلضافــة 

ــم يف  ــم معاناته ــع للمــرض. وتتفاق ــن املســار الرسي ــون م ــن املــوت، وهــم يعان ــق الشــديد م إىل القل

ــة املرافقــة  ــارات العائــالت واألقــارب محظــورة إىل حــّد كبــر يف الوقــت الحــايل. مهّم الحقيقــة ألّن زي

الصّحيّــة هــي التدّخــل مــع فــرق الرعايــة الصّحيّــة ملعرفــة االحتياجــات النفســيّة واالجتامعيّــة والروحيّــة 

للمــرىض واالســتجابة الكافيــة لهــا. يتشــاور املرافقــون الروحيّــون مــع مقّدمــي الرعايــة ويقرحــون فرًصــا 

لتعزيــز االتّصــال والتضامــن والتعاطــف واألمــل والراحــة. وبقــدر اإلمــكان، سنســتخدم األدوات التقنيّــة 

املتاحــة مثــل الهاتــف وعقــد املؤمتــرات عــر الفيديــو، وذلــك إلجــراء مقابــالت للمرافقــة روحيّــة.

1.2 يجــب تأمــن املرافقــة للمــرىض، وبخاصــة للمنازعــن، وفًقــا لدينهــم ورغباتهــم. يف الوقــت نفســه، 

مــن الــرورّي توقـّـع املواقــف التــي لــن يكــون فيهــا هــذا ممكًنــا أو ال ميكــن تحقيقــه بالكامــل. لذلــك 

يجــب عــى املرشــدين واملرافقــن الروحيّــن االتّصــال مبمثـّـي األديــان األخــرى يف وقــت مبكــر لتحديــد 

اإلجــراء الواجــب اتّباعــه ومناقشــة االحتياجــات واإلمكانيّــات املمكنــة واملحــدودة، لتجّنــب ســوء الفهــم 

والراعــات يف الرعايــة الصّحيّــة.

1.3 مــن الــرورّي التنســيق مــع علــامء النفــس االجتامعيّــن مــن أجــل تقديــم أكــر عــدد وليــس فقــط 

ملــرىض COVID-19( مرافقــة مميّــزة باإلنســانيّة يف هــذه األوقــات الصعبــة. قــد يكــون مــن الحكمــة 

تقديــم مرافقــة روحيّــة دامئــة، يتــّم تضمينهــا يف تخطيــط رعايــة مؤّسســات الرعايــة. مــن املهــّم التفكــر 

ــي  ــّددة الت ــروف املح ــاة الظ ــل مراع ــن أج ــن م ــن الروحيّ ــدين واملرافق ــن املرش ــام ب ــيم امله يف تقس

.COVID-19 تنطبــق عــى املــرىض الذيــن يعانــون مــن

ــاح الفرصــة للمنازعــن وأحبّائهــم لتوديعهــم بطريقــة أو بأخــرى. مــن خــالل العــزل  1.4 يجــب أن تت

وارتــداء املالبــس الواقيــة وعــدم االتّصــال املبــارش عــن طريــق اللمــس والــكالم؛ يجــب مناقشــة الحلــول 

املختلفــة مــع األقــارب ومقّدمــي الرعايــة للتغلّــب عــى هــذه العقبــة. بنــاء عــى طلــب األرسة، ميكــن 



ملقّدمــي الرعايــة عــى ســبيل املثــال إعطــاء الركــة - علامنيّــة أو دينيّــة - )عــى ســبيل املثــال ، "فليباركك 

ــامت  ــد الكل ــه وســلم "(. يجــب تحدي ــه علي ــد بســالم !؛" وصــّى الل ــك" ؛ "اذهــب / ارق ــرّب ويحمي ال

واإلميــاءات الدقيقــة، وذلــك بحســب طقــوس ديانتــه يف كّل حالــة، مــع األقــارب و / أو املريــض.

1.5 يُطلــب مــن املرشــدين واملرافقــن الروحيّــن االمتثــال إلجــراءات النظافــة الصارمــة املفروضــة بســبب 

الوبــاء. ال يجــوز إدخــال أّي يشء أو الكتــاب املقــّدس أو أّي كتــاب آخــر إىل الغرفــة أو مغادرتهــا. أحــد 

ــة، وهــي متاحــة  ــا يف وحــدات الرعاي ــة ووضعه ــد مختلف ــوات مــن تقالي ــم الصل ــارات هــو تدعي الخي

للمرافقــن الروحيّــن أو مقّدمــي الرعايــة.

1.6 يجــب األخــذ بعــن االعتبــار حالــة كّل مريــض املصــاب والعــالج الــالزم لــه. يحظــر االتّصــال املبــارش، 

ميكــن أن نوّجــه العائلــة  للصــالة يف كنيســة املستشــفى أو يف مــكان آخــر. يجــب مراعــاة الحــد األقــى 

ــة.  ــة أّوليّ ــد احتياجــات األرسة خــالل مقابل ــن املشــاركن، وتحدي لحجــم املجموعــة ومســافة األمــان ب

ــدة يف مســاعدة  ــة مفي ــل مقّدمــي الرعاي ــا مــن قب ــّم التقاطه ــي ت ــازع الت ميكــن أن تكــون صــورة املن

ــرورّي أن  ــن ال ــة، م ــذه الغاي ــا له ــزن. تحقيق ــة الح ــاعدة يف عمليّ ــوت واملس ــى إدراك امل ــاء ع األحبّ

تحــّدد مــع إدارة املؤّسســة اإلجــراء املتعلـّـق بالتقــاط الصــورة وتســليمها إىل األرسة. هــذا اإلجــراء مقبــول 

ــة رضوريّــة لحاميــة املصالــح الحيويّــة  مبوجــب لوائــح حاميــة البيانــات يف االتّحــاد األورويّب ألنّــه عمليّ

ملوضــوع البيانــات أو شــخص طبيعــّي آخــر )املــادة 6 ، 1(.

1.7 مــن املفيــد تقديــم تقاريــر كافيــة )عــى ســبيل املثــال عــى موقــع املؤّسســة عــى اإلنرنــت( عــن 

الخدمــات املقّدمــة للمــرىض وأقاربهــم مــن حيــث املرافقــة الروحيّــة.

مرافقة األرسة واألقارب

2.1 العائلــة واألقــارب )الرشيــك أو الرفيــق واألصدقــاء املقّربــون( يعاملــون كعائلــة يف الرعايــة 

التلطيفيّــة. وبقــدر اإلمــكان، يقــّرر املــرىض أي الزيــارات رضوريـّـة لهــم، لديهــم الحاجــة املــّررة للوصــول 

إىل الشــخص املريــض مــن خــالل املواقــف الحرجــة ويف نهايــة الحيــاة. هــذا ممكــن جزئيًّــا فقــط ملــرىض 

COVID-19. يجــب عــى املرافقــن الروحيّــن الدفــاع عــن اللوائــح املعقولــة للزيــارات، واحــرام حامية 

الجميــع، يف حــوار مــع األشــخاص املســؤولن عــن الرعايــة وإدارة املؤّسســات )مبــا يف ذلــك مــع املوظّفــن 

ــون املخاطــر املرتبطــة بالزيــارات،  املســؤولن عــن تدابــر النظافــة(. يجــب أن يذكــر املرافقــون الروحيّ

والتــي يجــب أن يكونــوا منتبهــن الحتياجــات املوظّفــن واملســؤولن عــن املؤّسســات.

2.2 بعــد النظــر يف جميــع املصالــح، قــد يحــدث أّن االتصــال املبــارش بــن األقــارب واملريــض غــر ممكــن. 

يف هــذا النــوع مــن املواقــف، أصبــح دعــم املرافــق الروحــّي رضوريـًـا أكــر مــن أّي وقــت مــى. ميكنــه 

عــرض إرســال رســالة يف شــكل رقمــّي بــن األقــارب والشــخص املريــض )مثــل الصــور أو الرســائل القصــرة 

املســّجلة باســتخدام هاتــف محمــول( ، مــع احــرام قواعــد النظافــة. مــن املمكــن أن تحــزم كامــرا / 

هاتــف محمــول / جهــاز لوحــّي يف كيــس مقــاوم للــامء )متــاح للتصويــر تحــت املــاء(، للســامح بالتطهــر 

املناسب.

ــالت  ــتقرار العائ ــزع اس ــور أن يزع ــالم والجمه ــائل اإلع ــدوى واملناقشــات يف وس ــر الع ــن لخط 2.3 ميك

واألقــارب بشــّدة. إّن املخــاوف والقلــق تســتحق أن تؤخــذ عــى محمــل الجــّد. يجــب أن يجــدوا مســاحة 

كافيــة للتعبــر عــن أنفســهم واالعــراف بهــم يف أثنــاء التبــادل مــع املرافقــة الروحيّــة.

2.4 يف الســياق الحــايّل، مــن املستحســن إيــالء اهتــامم خــاص الحتياجــات الفقيــد. تطــرح العديــد مــن 

ــك  ــم وكذل ــى والدع ــن املعن ــن البحــث ع ــار كال م ــرء أن يأخــذ بعــن االعتب األســئلة ويجــب عــى امل

الحاجــة إىل »فعــل يشء«. إّن إمكانيّــة أخــذ إجــازة املــوت، حتـّـى يف شــكل رمــزّي، تؤثـّـر بشــكل إيجــايّب 

ــة الحــداد. تســاعد الطقــوس عــى التغلّــب عــى الشــعور بالعجــز والنظــر إىل مــا وراء حــدود  يف عمليّ

املــرء. يجــب عــى املرافقــن الروحيّــن أن يقّدمــوا للعائــالت إمكانيّــات مبتكــرة للتعبــر عــن اتّصالهــم 

بالشــخص املريــض يف شــكل لفظــّي أو رمــزّي، إليجــاد الراحــة يف إميانهــم، و / أو االتّصــال بروحانيّتهــم. 

ســواء أكان ذلــك يف كنيســة املستشــفى أو وبحســب الحاجــة، يف مــكان آخــر مناســب )حديقــة، نهــر، 

ــة  ــة الروحانيّ ــم أن ّمامرس ــن نعل ــاب. نح ــة كت ــالة أو كتاب ــمعة أو الص ــيء الش ــك أن ت ــخ(. ميكن إل

ــدة املقابــالت الســابقة والدعــوات للصــالة،  ــا فائ ــرا مــن شــخص آلخــر. ومــن هن ــا كب تختلــف اختالف

ــن  ــّر م ــيحيّن، نع ــن املس ــا نح ــة لن ــا مهّم ــالة األبان ــال، »إّن ص ــبيل املث ــى س ــع )ع ــة للجمي واملفتوح

خاللهــا عــن ثقتنــا بــأّن الحــّب أقــوى مــن املــوت. لذلــك أدعــو كّل مــن يجــد املعنــى أن يصــّي معــي، 

وأدعــو اآلخريــن للحضــور يف صمــت أو صــالة عــى طريقتهــم الخاّصــة«(.

2.5 إّن ارتفــاع معــّدل الوفيّــات واملســار الرسيــع للمــرض، فضــال عــن القلــق الــذي تولـّـده عوامــل تعقيد 

عمليّــة الحــزن. إّن عــروض الدعــم املحــّي لألشــخاص الثــكى لهــا أهّميّــة قصــوى يف هذا الســياق.

مرافقة العاملني الصحّيني

3.1. بســبب وبــاء فــروس الكورونــا، فــإّن املستشــفيات وغرهــا مــن موظّفــي الرعايــة الصّحيّــة تحــت 

ضغــط شــديد بشــكل خــاص. عندمــا يــزداد منحنــى املــوت و / أو تصبــح املــوارد نــادرة )مالبــس واقيــة، 

أدويــة ، أرسّة، طاقــم عمــل(، يكــون اإلجهــاد يف ذروتــه: التعــب واإلحبــاط والقلــق والذنــب )الفشــل(.



ــم يف  ــم لزمالئه ــتباقّي دعمه ــكل اس ــوا بش ــس أن يقّدم ــامء النف ــن وعل ــن الروحيّ ــن للمرافق 3.2 ميك

التمريــض. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أاّل يغيــب عــن البــال أنّــه بالنســبة إىل موظّفــي املستشــفى، فــإّن 

»العمــل« يف دورهــم كمقــّدم رعايــة يــأيت يف املقّدمــة. وبالتــايل، يكــون هــذا النــوع مــن املناقشــة أكــر 

مالءمــة يف أثنــاء فــرات الراحــة أو يف نهايــة الخدمــة، أو حتّــى يف نهايــة فــرة الضغــط الشــديد. ميكــن 

للمناقشــات واألنشــطة الفرديـّـة مثــل متاريــن اليقظــة والصلــوات والطقــوس يف ذكــرى املتــوّف أن توفـّـر 

الراحــة وتســاعد عــى اســتعادة التــوازن. ميكــن تقديــم هــذه املبــادرات عــى شــكل مكتــوب مــن خــالل 

إنرانــت املستشــفى.

3.3 يجــب أن يكــون املوظّفــون الذيــن يصلــون إىل حدودهــم مــن خــالل مواجهتهــم باســتمرار للمعانــاة 

الوجوديــة قادريــن عــى االنفتــاح عــى رؤســائهم وتلّقــي الدعــم. إذا لــزم األمــر، يجــب تقديــم انقطــاع 

الخدمــة النشــطة مــع اإلرشاف / الدعــم. ومــن املمكــن اســتخدام الــدورات املقّدمــة للكنيســة واملرافقن 

الروحيّــن يف مجــال التواصــل الوجــودّي، والروحانيّــة و«معرفــة كيفيّــة االعتنــاء بالنفــس«.

امليزات الخاصة للمنشآت الخاصة بكبار السّن واملعوقني

4.1 يتــّم تقديــم الدعــم للمصابــن بالفــروس الكورونــا يف املؤّسســات التــي يعيــش فيهــا كبــار الســّن 

واملعوقــون.

4.2 يــؤّدي تقييــد الزيــارات الخارجيّــة التــي يقــوم بهــا أفــراد األرسة واألقــارب، ولكــن أيًضــا بن الســكان، 

إىل تزايــد الشــعور بالعزلــة بن الســكان واملســتقلّن.

4.3 يجــب عــى املرافقــن الروحيّــن يف املؤّسســات الطبّيّــة واالجتامعيّــة أن يحافظــوا قــدر اإلمــكان عــى 

ــة لنقــل  االتّصــال مــع الســّكان. االتّصــال الكتــايّب - وحيثــام أمكــن - ميكــن اســتخدام الوســائط الرقميّ

ــا مــا تكــون املســاعدة العمليّــة يف  الرســائل أو التحــّدث أو الحفــاظ عــى االتّصــال يف شــكل آخــر. غالبً

اســتخدام هــذه الدعامــات رضوريّــة لكبــار الســن.

ــا  ــة، ميكــن للمــرء أن يكــون مبدًع ــة ممكن 4.4 عندمــا ال تكــون اجتامعــات الصــالة والخدمــات الدينيّ

باقــراح وســائل اتّصــال أخــرى واســتدعاء الرامــج التــي تبّــث عــى الراديــو والتلفزيــون، باإلضافــة إىل 

ــة مــن خــالل هاتــف. املرافقــة الروحيّ

ــات  ــك، يف مناقش ــار إىل ذل ــام يُش ــاركوا، حيث ــن أن يش ــن الروحيّ ــدين واملرافق ــى املرش ــب ع 4.5 يج

ــة. ــي الرعاي ــن ومقّدم ــامل للمقيم ــم الش ــاهمة يف الدع ــل املس ــن أج ــات م ــق يف املؤّسس الفري

قضايا أخالقّية أخرى

ــاذ القــرارات بشــكل عاجــل،  ــه يجــب اتّخ ــة، قــد يحــدث أنّ ــة الصّحيّ ــع مؤّسســات الرعاي 5.1 يف جمي

مبــا يف ذلــك التخّصصــات املهنيّــة املختلفــة مــع وجهــة نظرهــم املحــّددة. ميتلــك املرشــدون واملرافقــون 

ــت يف  ــم، إذا رغب ــة، وميكنه ــات الطبّيّ ــارات يف األخالقيّ ــى مه ــا حتّ ــال، وأحيانً ــارات اتّص ــون مه الروحيّ

ذلــك، املشــاركة يف املناقشــات حــول تغيــر الهــدف العالجــّي أو إيقــاف العــالج.

ــد مــن املــرىض  ــاة للعدي ــد الحي ــة فــرص البقــاء عــى قي 5.2 يف بعــض الحــاالت، قــد نضطــّر إىل مقارن

ــة التــي ســيتّم تطبيقهــا )»الفــرز« بســبب نقــص األماكــن  ونختــار عــى هــذا األســاس التدابــر العالجيّ

ــتفادة  ــن االس ــرىض م ــض امل ــن بع ــد ال يتمّك ــحيحة، ق ــوارد ش ــح امل ــا تصب ــزة(. عندم ــة املركّ يف العناي

ــة  ــر أيًضــا املبــادئ التوجيهيّ مــن العــالج. يُحــال هــؤالء املــرىض بعــد ذلــك إىل املتابعــة والدعــم. وتتوفّ

.www.covid-spiritualcare.com ــى ــرىض ع ــرز« للم ــذا »الف ــة له األخالقيّ

ــا ال  ــرشّي والروحــّي، وبخاصــة عندم ــرار عــى املســتوى الب ــات أخــذ الق ــا دعــم عمليّ 5.3 يجــب أيًض

ميكــن العثــور عــى حــّل مــرٍض. ميكننــا أن نشــهد ظهــور الضيــق األخالقــّي يف األشــخاص املســؤولن عــن 

ــة صعبــة. اتّخــاذ خيــارات عالجيّ

ــكاب األخطــاء. املواقــف التــي يشــعر املــرء فيهــا  ــع العــاّمل إىل ارت ــة وجمي 5.4 يدفــع مقّدمــو الرعاي

باإلرهــاق ميكــن أن تولّــد مشــاعر الذنــب. إّن وجــود ثقافــة جيّــدة للخطــأ وتوافــر املرافقــن الروحيّــن 

ــا يف املرافقــة الروحيّــة. قــد  للتحــدث برسيـّـة عــن الخطــأ والذنــب والعــار يقّدمــان إســهاًما ناشــطًا وهامًّ

تكــون فرصــة االعــراف مفيــدة أيًضــا يف بعــض الحــاالت. إن إدراك أنـّـك تواجــه حدودهــا، وإدراك املــآيس 

ومتييــز خطــأ حقيقــّي عــن اســتحالة تحقيــق مثــال غــر واقعــّي أمــر رضورّي إلدارة األزمــات الحاليّــة.
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