
X’inhi Kura Sapportiva u 

Palliativa? 

Dan hu sapport għall-persuni li qed isofru 

minn marda li għaliha mhemmx kura. 

Aħna nippruvaw nagħtu lil kull persuna  

l-aqwa kwalità possibbli tal-ħajja. Aħna 

nagħmlu dan billi naraw u nipprovdu 

numru ta’ servizzi li jirrispondu għall-

bżonnijiet tiegħek u għall-bżonnijiet tal-

familja tiegħek. 

Aħna nipprovdu firxa ta’ servizzi inklużi 

dawk fiżiċi, emozzjonali, soċjali u 

spiritwali. 

Fejn tista’ tingħata l-Kura 

Sapportiva u Palliativa? 

Aħna nippruvaw kemm jista' jkun biex 

nagħtu Kura Sapportiva u Palliativa fejn 

trid tgħix int. Dan jista’ jkun f’: 

 F’darek stess 

 Id-dar ta’ membru tal-familja 

tiegħek 

 Faċilitajiet oħra bħal Djar tan-

Nersink 

Aħna nistgħu nipprovdu wkoll kura fl-

isptarjiet fi ħdan id-Distrett Lokali tagħna 

tas-Saħħa - Nepean, Hawkesbury, 

Springwood, Blue Mountains, Lithgow u 

Portland. 

Il-familja u l-ħbieb huma mħeġġa jgħinu 

fil-kura tal-pazjent. Hemm għajnuna 

professjonali mit-Tabib tal-Familja u  

mit-Tim tiegħek tal-Kura Sapportiva u 

Palliativa. 

Il-Kura Sapportiva  

u Palliativa hu sforz  

tat-tim kollu 

 Pazjent/a 

 Familja 

 Ners 

 Voluntiera 

 Social Worker 

 Psikoloġista  

 Fiżjoterapista 

 Terapista Okkupazzjonali 

 Espert tad-dieta 

 Spiżjar 

 Mexxej Reliġjuż 

 Tabib tal-Familja 

 Tobba Speċjalisti  tal-kura 

Sapportiva u Palliativa 

 Tobba Speċjalisti oħra  

 Sapport permezz tat-telefon 

wara l-ħin 

 Pariri għal meta Jmut xi Ħadd 

Għażiż Għalik 

 

Jekk għandi l-uġigħ, dan 

jista’ jittaffa? 

Kważi fil-biċċa l-kbira tal-każi, l-uġigħ 

jista’ jittaffa sa livell maniġġjabbli 

permezz tal-użu tal-mediċini flimkien ma’ 

trattamenti oħra inkluż radjoterapija, 

meditazzjoni jew kwalunkwe metodu 

ieħor li jgħodd għalik. 

Kien hemm ħafna avvanzi riċenti  

fl-immaniġġjar tal-uġigħ inklużi mediċini 

ġodda u metodi ġodda ta’ kif 

jagħtuhom. It-Tabib tal-Familja tiegħek u 

t-tim tagħna tal-Kura Sapportiva u 

Palliativa jistgħu jagħtuk aktar tagħrif 

dwar kif titratta l-uġigħ. 

Nista’ mmut id-dar? 

Aħna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex 

nissapportjawk u ’l-familja tiegħek  

fil-post fejn trid int. Spiss, dak ikun id-dar 

tiegħek. 

Xi kultant, f’dan l-istadju tal-marda 

tiegħek, l-ammont ta’ kura li jkollok 

bżonn tista’ tkun aktar minn kemm tista’ 

tipprovdi l-familja tiegħek. Jekk jiġri dan, 

aħna nistgħu naraw li int tkun ikkurat/a 

f’wieħed mill-isptarijiet viċin fejn tgħix. 

 

 



    Maltese 

Sapport mill-Voluntieri 

Il-kura ta’ persuna b’marda li ma tistax 

tiġi kkurata tista’ tirriżulta f’eżawriment 

fiżiku u emozzjonali. Għandna tim ta’ 

voluntieri mħarrġa li huma hemm biex 

iqattgħu ħin mal-pazjenti u jipprovdu 

sapport prattiku u emozzjonali u 

jippermettu lill-membri tal-familji jieħdu 

ftit ħin ta’ serħan. 

Xi ngħidu dwar il-bżonnijiet 

lingwistiċi u kulturali tiegħek? 

L-għan tagħna hu li nipprovdu kura 

kulturalment adattati. Jekk jogħġbok 

għarrafna kif nistgħu nissodisfaw il-

bżonnijiet speċifiċi tiegħek, pereżempju 

il-bżonnijiet reliġjużi jew spiritwali tiegħek, 

il-bżonnijiet tiegħek tad-dieta, jew jekk 

tippreferix kura minn tabib  jew ners 

raġel jew mara. Jekk jogħġbok għidilna 

jekk għandek bżonn ta’ interpretu. 

Is-servizzi tal-interpretu huma bla ħlas u 

konfidenzjali. 

 

 

 

 

Lil min tista’ titlob  

għall-għajnuna u tagħrif? 

 It-Tabib tal-Familja tiegħek 

 It-tabib speċjalista kuranti tiegħek 

 L-isptar lokali tiegħek 

 Is-Servizz tal-Kura Sapportiva u 

Palliativa tiegħek 

 

Jekk int tgħix fiż-Żoni tal-Gvern Lokali ta’ 

Penrith, tal-Blue Mountains jew ta’ 

Lithgow, għal aktar tagħrif ċempel fuq  

1800 222 608 

bejn id-9am u l-4.30pm. 

 

Jekk tgħix fiż-Żona tal-Gvern Lokali  

ta’ Hawkesbury, għal aktar tagħrif 

ċempel fuq  

(02) 4560 5714 

bejn it-8.30am u l-4.30pm. 

 

Il-kunċett tad-disinn ta’ dan il-fuljett hu bil-korteżija tal- Palliative 

Care Council of South Australia, Palliative Care Victoria u 

Palliative Care Australia. 

It-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ dan il-fuljett kien iffinanzjat 

mid-donazzjonijiet minn Nepean Blue Mountains Supportive and 

Palliative Care Service u Nepean Blue Mountains Local Health 

District. 

Ikkrejat fid-19 ta’ Ġunju 2014. 

 Komfort - Sapport - Serħan 
 

 

Il-kura ta’ persuna għażiża 

għalik li għandha marda  

li ma tistax titfejjaq 

 

 
 

 

 

Spiżjar

Ners

Tobba

Voluntiera

Terapista 

tan-Natura 
Social Worker

Mexxej Reliġjuż

Psikoloġista

Fiżjoterapista

Terapista 

Okkupazzjonali

Servizz tal-Interpretu tal-Kura tas-Saħħa 

Jekk qed tmur fi sptar jew ċentru tas-saħħa, 

tista’ tuża servizz tal-interpretu bla ħlas u 

konfidenzjali.  

Jekk għandek bżonn interpretu biex jgħinek 

tagħmel appuntament ma’ professjonist tal-kura 

tas-saħħa, jekk jogħġbok ċempel lis-Servizz tal-

Interpretar bit-Telefon (TIS) fuq 131 450. 

Hemm ukoll interpreti tal-AUSLAN. 
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