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 التخطیط المسبق للرعایة

 اقرأ ھذا الدلیل واتبع الخطوات أدناه إلنشاء خطتك المسبقة للرعایة

 الصفحة 

 4 ما ھي التوجیھات المسبقة

 6-5 معلومات عن التخطیط المسبق للرعایة

  خطوات إنشاء خطتك المسبقة للرعایة

 7 .اختر الشخص الذي سیكون متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك 1الخطوة 

 9-8 .ستقبلیةحدد القیم األكثر أھمیة في حیاتك والتي یمكنھا مساعدتك في توجیھ قراراتك الم .فكر في قیمك 2الخطوة 

 3الخطوة 
كیف كنت ستتولى رعایة نفسك في مختلف المواقف المحتملة واستعد للحدیث عن ذلك مع متخذ  فكر

 11-10 .القرارات الطبیة المتعلقة بك

 12  .ةأخبر متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك بخطتك المسبقة للرعای. أجِر المحادثات ذات الصلة 4الخطوة 

 5الخطوة 
للحصول على نموذج والیة . استخدم نموذج والیة إلینوي أو نموذج والیتك .امأل نموذج توكیل الرعایة الصحیة

: إلینوي المجاني، اذھب إلى
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorney

 healthcareform.pdf 

13 

الصحیة  القرارات الطبیة وفریق الرعایة مع متخذشارك نسخة من نموذج توكیل الرعایة الصحیة الذي وقعتھ  6الخطوة 
 13 .الخاصین بك

 7الخطوة 
 سنوات أو مع أي تغیر في صحتك أو عندما 10راجع خطتك كل . راجع خطتك المسبقة للرعایة

 14 .تتدھور صحتك أو عند وفاة أحد أحبائك أو في حالة حدوث طالق

  مزید من المعلومات

 15 الموارد

 16 قائمة التحقق

  

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf
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 ما ھي التوجیھات المسبقة
لتوجیھات ا. التوجیھات المسبقة ھي تعلیمات مكتوبة حول رعایتك الصحیة إذا لم تكن قادًرا على اتخاذ قراراتك بنفسك

 . المسبقة مقبولة من قِبل قانون الوالیة

یارھا، مثل تي یمكنك اختھناك أنواع أخرى من التوجیھات المسبقة ال. في ھذا الدلیل، نركز على توكیل الرعایة الصحیة
 .توجیھ مسبق أن یكون لدیكیحق لك . وصیة الحیاة

 أنواع التوجیھات المسبقة

راء یخبر مقدمي الرعایة الصحیة بعدم إج) بإذن من المریض(أمر طبي مكتوب من قبل طبیب  ):DNR(عدم اإلنعاش 
  .قلب المریض عن النبضإذا توقف تنفس المریض أو إذا توقف ) CPR(اإلنعاش القلبي الرئوي 

 .وثیقة قانونیة تسمح لشخص آخر باتخاذ القرارات الطبیة نیابة عنك ):POA(توكیل الرعایة الصحیة 

ذا یاة أم ال إوصیة الحیاة عبارة عن وثیقة تشرح ما إذا كنت ترغب في البقاء على أجھزة دعم الح :إعالن وصیة الحیاة
حیاة تصبح وصیة ال. ھزة دعم الحیاة أو ستدخل في حالة إنباتیة مستدیمةأصبت بمرض عضال وستموت قریبًا بدون أج

 .فعالة فقط عندما ال تكون قادًرا على مشاركة ما ترید بمفردك

لمرضى اأمر طبیب یضع في االعتبار خطة  ):POLST(أوامر الممارس فیما یخص العالج الذي یحافظ على الحیاة 
 یاتھ وتقدیرحیوضح األمر نوع الرعایة التي یریدھا المریض في نھایة . یة الحیاةللعالج الذي یحافظ على الحیاة في نھا

 .الطبیب بناًء على التقییمات الطبیة

 التعریفات الشائعة المستخدمة عند الحدیث عن التوجیھات المسبقة

تم ذلك ی. االصطناعيإجراء طارئ باستخدام كل من الضغطات الصدریة وآالت التنفس  :)CPR(اإلنعاش القلبي الرئوي 
 .للحفاظ على عمل الدماغ یدویًا حتى تكون ھناك إمكانیة لعمل المزید الستعادة وظائف القلب والرئة

یك حالة طبیة بولیصة تأمین تساعد في تغطیة تكالیف تلك الرعایة عندما یكون لد ):LTC(تأمین الرعایة طویلة األمد 
 . أو إعاقة) طویلة األمد(مزمنة 

أة للدعم منزلك أو دار رعایة أو منش: معظم البولیصات مقابل الرعایة المقدمة في العدید من األماكن مثل ستدفع لك
 .المعیشي

ارات اتخاذ القر شخص یختاره المریض التخاذ قرارات طبیة بالنیابة عنھ قبل أن یفقد القدرة على :متخذ القرارات الطبیة
  .بنفسھ
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 التخطیط المسبق للرعایة
یعني أخذ الوقت للتفكیر واتخاذ القرارات التخطیط المسبق للرعایة 

  .ومشاركة ما ھو مھم بالنسبة لك وما تریده لرعایتك الطبیة في المستقبل

یعد التخطیط المسبق للرعایة أمًرا مھًما في حالة عدم قدرتك على اتخاذ 
 . قراراتك الخاصة بسبب حادث أو مرض

بل . لیس قراًرا واحًدا یتم اتخاذه مرة واحدةالتخطیط المسبق للرعایة 
 . یحدث ذلك على مدار حیاتك حیث تتغیر أھدافك وقیمك

ھي خطة مكتوبة تتم مشاركتھا مع من تثق بھم  الخطة المسبقة للرعایة
وتتضمن قیمك الشخصیة وأھداف حیاتك وما تریده . ومع فریقك الطبي

تكون الخطة المسبقة  یمكن أن. بخصوص الرعایة الطبیة في المستقبل
للرعایة ھدیة تمنحھا ألحبائك الذین قد یكافحون التخاذ خیارات بشأن 

 .رعایتك أثناء حالة طبیة طارئة

 :یتضمن التخطیط المسبق للرعایة ھذه الخطوات

 اختیار شخص تثق بھ لیكون متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك  .1

 مراجعة قیمك .2

 الطبیة في المواقف المختلفةالتفكیر فیما تریده لرعایتك  .3

 التحدث مع متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك  .4

 إكمال نموذج توكیل الرعایة الصحیة الخاص بوالیة إلینوي أو النموذج المستخدم في والیتك .5

 مشاركة خطتك مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك  .6

 .الحرص على تحدیث الخطة المسبقة للرعایة باستمرار .7

ع ال أحد یستطی .وفي أي مرحلة من مراحل المرض أو الصحة) عاًما 18أكبر من (للبالغین في أي عمر خطة مسبقة للرعایة  یوصى بوضع
ون ابة عندما یكأسھل وقت للتحدث عن خطتك المسبقة للرعایة ھو قبل المرض أو اإلص. التنبؤ بالمستقبل، لذلك من األفضل أن تكون مستعًدا

 . والتفكیر مع األشخاص الذین تثق بھم لدیك الوقت للتحدث عنھا
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 التخطیط المسبق للرعایة
في والیة إلینوي، قد یُطلق أیًضا على متخذ القرارات الطبیة المتعلقة 

  .بك وكیل رعایة صحیة

ومع ذلك، یوصى . وكیل رعایة صحیة واحد فقط یمكن أن یكون لدیك
 .باختیار شخصین كخیارین احتیاطیین

وھما  الوكیلین الالحقینیُطلق على خیاریك الثاني والثالث اسم 
 . احتیاطیان للشخص الذي اخترتھ لیكون وكیلك األول

یجوز لوكیل الحق واحد فقط أن یتصرف بالنیابة عنك في حالة عدم 
تمكن وكیل الرعایة الصحیة األول الخاص بك من اتخاذ قرارات 

 .ین العمل فقط بالترتیب الذي سجلتھما بیھیمكن للوكیلین الالحق. بالنیابة عنك

 .غباتكخرین حول رإذا لم یكن ھناك شخص تثق بھ لیكون وكیلك، فمن المھم جًدا التحدث إلى طبیبك وأعضاء فریق الرعایة الصحیة اآل

 :عندما تكون لدیك قرارات طبیة صعبة، یمكنك التفكیر في الحصول على دعم من

 تختارھاعائلتك أو العائلة التي  •

 زوجك/زوجتك أو شریك/شریكة حیاتك •

 أصدقائك •

 مجتمعك الدیني •

 أطباء مختلفون •

أكمل الخطوات الواردة في الصفحات التالیة لمساعدتك في إنشاء خطتك 
 . المسبقة للرعایة

 :استخدم ھذا الدلیل لمساعدتك
وكیل الرعایة (اختر شخًصا لیكون متخذ القرارات الطبیة  •

 )الصحیة

 تراه مھًما بالنسبة لكفكر فیما  •

 شارك طلباتك ورغباتك •

 اجعل خطتك قانونیة باالستعانة بنموذج توكیل الرعایة الصحیة •
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 اختر متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك: 1الخطوة 

وكیل الرعایة (اختر الشخص الذي سیكون متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك 
فكر في الطریقة التي ترغب أن یتصرف بھا متخذ القرارات الطبیة  ).الصحیة

  .الخاص بك بالنیابة عنك

 :نحن نوصي بأن تختار شخًصا واحًدا تثق بھ
 یقوم بتلبیة رغباتك •

 یتفھم قیمك •

 یستطیع العمل جیًدا تحت الضغط •

 یستطیع اتخاذ قرارات طبیة صعبة •

 دت أنت القیام بھیقوم باتخاذ القرارات الطبیة بناًء على ما أر •

 . اختر شخًصا لن یكون مضطربًا للغایة لدرجة أال یستطیع تنفیذ رغباتك إذا كنت غیر قادر على اتخاذ قراراتك الطبیة بنفسك

 .أن یكون لدیك متخذًا واحًدا للقرارات الطبیة ال یعني أنھ ال یمكن إشراك اآلخرین

 :الطبیة المتعلقة بك القیام بھ نیابة عنكفیما یلي أمثلة على ما یستطیع متخذ القرارات 
 . التحدث مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك حول حالتك •

 . االطالع على سجالتك الطبیة والموافقة على من یمكنھ االطالع علیھا •

  .إعطاء اإلذن بإجراء االختبارات الطبیة أو إعطاء األدویة أو إجراء العملیات الجراحیة أو العالجات األخرى •
 . اختیار المكان الذي ستحصل فیھ على الرعایة وتحدید مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین بك •

و أأو إیقافھا  اتخاذ قرار الموافقة على العالجات المقدمة إلبقائك على قید الحیاة إذا كنت على وشك الموت أو من غیر المحتمل أن تتعافى •
 . ا یستطیع متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك القیام بھ خالل ھذا الوقتیمكنك اختیار تضمین إرشادات أو قیود لم. رفضھا

ن تبرع بالجسد میمكن أن یشمل ذلك ال. رفض أو الموافقة على التبرع بأعضائك أو كامل جسدك، إذا لم تكن قد اتخذت ھذا القرار بالفعل بنفسك •
 . أجل زراعة األعضاء وإجراء األبحاث وألغراض تعلیمیة

 . بعد موتك، إذا لم تكن قد خططت لذلك بالفعل) جسدك(قرار فیما سیتم فعلھ بجثمانك اتخاذ ال •

 . وسیكون لوكیلك المعین القول النھائي. التحدث مع أحبائك اآلخرین للمساعدة على اتخاذ قرار •

 .وكیلك المعین لیس مسؤوًال بشكل تلقائي عن نفقات رعایتك الصحیة •

 .عاًما أو أكبر 18في والیة إلینوي، یجب أن یبلغ متخذ القرارات الطبیة القانوني الخاص بك 
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 فكر في قیمك: 2الخطوة 

  .لمساعدتك على تحدید القیم المھمة في توجیھ قراراتك لرعایتك الطبیة المستقبلیة قیم كل عنصر أدناه

غیر مھمة  القیم الطبیة
مھمة إلى حٍد  مھمة قلیالً  على اإلطالق

 ما
في غایة 
 األھمیة

     أن أكون في حالة عقلیة واعیة وأستطیع التعرف على أحبائي

     تناول األدویة لتقلیل األلم، حتى إذا كانت ھناك بعض اآلثار الجانبیة

     تناول الطعام واالستمتاع بھ بشكل طبیعي، ولیس بالوسائل الصناعیة أو الطبیة

     الخیارات المتاحة لحالتيمعرفة جمیع 

     معرفة ما سیحدث لجسدي على مدار الوقت بسبب مرضي

     تجربة كل عالج طبي ممكن

     المشاركة في الدراسات البحثیة، حتى إذا كانت لمساعدة اآلخرین فقط

     أن أعیش كل األیام المحتملة أن تأتي علي، بغض النظر عن حالة جسدي

     استخدام آلة لمساعدتي على التنفس إذا لم أكن أستطیع التنفس وحدي 

     التبرع بأعضائي أو بجسدي

غیر مھمة  القیم الشخصیة
مھمة إلى حٍد  مھمة قلیالً  على اإلطالق

 ما
في غایة 
 األھمیة

     الحفاظ على كرامتي

     عدم االضطرار إلى العیش في دار رعایة

     أنشطتي الیومیة الطبیعیة بشكل معقول القدرة على أداء

     المشاركة بكلمات النصح واإلرشاد
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 یُتبع: 2الخطوة 

 .قیم كل عنصر وفقًا لدرجة أھمیتھ بالنسبة لك

غیر مھمة  القیم الشخصیة
مھمة إلى حٍد  مھمة قلیالً  على اإلطالق

 ما
في غایة 
 األھمیة

     عدم التسبب في نشوب خالفات بین أسرتي

     الحرص على أن تكون أموري مكتملة، للتقلیل من أثر الموقف على أحبائي

     التحدث بحریة عن مخاوفي وما یقلقني

     طلب المسامحة

     التأكد من تحقیقي ألھدافي المھمة في الحیاة

     مراعاة التقالید والمعتقدات والممارسات الدینیة أو الروحانیة

     الحصول على الدعم من مرشدي الدیني أو الروحاني 

غیر مھمة  القیم المتعلقة بالموت
مھمة إلى حٍد  مھمة قلیالً  على اإلطالق

 ما
في غایة 
 األھمیة

     وجود أسرتي معي وأال أموت وحدي

     القدرة على تودیع من أحبھم

     الموت في منزلي

     الموت في المستشفى

     بشكل طبیعي دون أن أكون متصًال باألنابیب أو اآلالتالموت 

  رغبتي في كیفیة التعامل مع جثماني

  ھل أرغب في أن تُجرى مراسم تأبین أو جنازة
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 فكر في المواقف المختلفة: 3الخطوة 

ألمثلة متخذ ایمكن أن تساعد ھذه . طبیة فكر في نوع الرعایة الطبیة الذي سترغب في الحصول علیھا إذا أصبت بمكروه مثل حادثة أو حالة
 .تذكر، ال توجد إجابات صحیحة أو خاطئة. القرارات الطبیة المتعلقة بك في اتخاذ القرارات الصعبة

 ھل ھناك حالة جسدیة ال ترغب في أن تصبح علیھا، خاصةً إذا كانت لمدة طویلة من الوقت؟  •
  
  

 ھل یمكنك التفكیر في أي حاالت أو أمراض لن ترغب فیھا في الحصول على رعایة طبیة مكثفة إلبقائك على قید الحیاة؟  •
  
  

 

 حادث مفاجئ

مل عأنت كنت تتمتع بصحة جیدة ثم تعرضت لحادث سیارة كبیر وأصبت بتلف دماغي خطیر وتم وضعك على األجھزة الطبیة للحفاظ على 
 .وأصبح مستقبلك غیر معلوم. وأعضاء الجسم الحیویة األخرىقلبك ورئتیك 

 ھل سترغب في البقاء على أجھزة دعم الحیاة؟

o لن أرغب في البقاء على أجھزة دعم الحیاةال ، 

o سأرغب في البقاء على أجھزة دعم الحیاةنعم ، 
 إذا كانت اإلجابة نعم، متى سیكون ھذا غیر مناسب لك؟ 

  
  

 الباضعةاإلجراءات الطبیة 

الجراحة  وقد یتضمن عالج ھذه األمراض، إلطالة حیاتك، إجراءات قلبیة باضعة غالبًا ما تتضمن. أنت تعاني من مرض قلبي ومن السكري
 .واإلقامات الطویلة المعقدة في المستشفى

 ھل ترغب في الحصول على عالجات باضعة؟

o سأدع الحیاة تأخذ مجراھاال ، 

o العالجات المكثفة، سأسعى للحصول على نعم 

 إذا كانت اإلجابة نعم، ھل ھناك حد للعالج الذي ترغب في الحصول علیھ؟ ھل ھناك شيء من شأنھ أن یغیر رأیك؟ 
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 یُتبع: 3الخطوة 
 التغذیة باألنابیب

 .بحالة من شأنھا أن تسبب تغیرات في قدرتك على إدارة المھام الیومیة) أخبرك طبیب(تم تشخیصك 

 . المرض وستصبح غیر قادر على رعایة نفسك أو التحدث أو البلع سیتفاقم
 .الطریقة الوحیدة للبقاء على قید الحیاة ھي وضع أنبوب في معدتك لمنحك الغذاء السائل

 ھل ترغب في وضع األنبوب؟

o لن أرغب في وضع األنبوبال ، 

o سأرغب في وضع األنبوبنعم ، 

 إذا كانت اإلجابة نعم، إلى متى ترغب في البقاء على التغذیة الصناعیة؟ 
  
  

 موقع الرعایة

جات لكن في مرحلة ما سیتوقف مفعول العال. تقوم العالجات بإیقاف نموه بشكل مؤقت. تم تشخیص إصابتك بالسرطان وانتشاره لدیك
 .وسیتسبب السرطان في الوفاة
 الخضوع للمزید من عالج السرطان، أین ترغب في الحصول على الرعایة؟حینما تكون غیر قادر على 

o أرغب في الحصول على الرعایة في المنزلالمنزل ، 

o أرغب في الحصول على الرعایة في المستشفىالمستشفى ، 
o غیر ذلك  

 إذا كانت اإلجابة غیر ذلك، فأین ترغب في الحصول على الرعایة؟ 
  
  

 الحیاة اإلجراءات الطبیة في نھایة

 .وھناك احتمال ضئیل جًدا للشفاء ویقل مع مرور الوقت. أنت مریض جًدا وغیر قادر على التفاعل مع أحبائك
 )یشمل ذلك اإلجراءات التي یُحتمل أن تكون مؤلمة جًدا(إلى متى ترغب في تجربة كل الوسائل الطبیة الممكنة؟ 

o  سأجرب الخیارات فقط إذا كانت احتماالت شفائي جیدة 

o  كل خیار ممكن حتى أموت تجربةأرغب في 
 : تعلیقات أخرى
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 أجِر المحادثات ذات الصلة: 4الخطوة 

بعد قضاء بعض الوقت للتفكیر في قیمك  شارك ھذه المعلومات
والقرارات التي ستتخذھا والطریقة التي ترید أن یقوم بھا متخذ 

  .القرارات الطبیة باتخاذ القرارات نیابةً عنك

 :للتأكد من سیر الحدیث بسالسة
یمكنك حتى . استخدم ھذا الدلیل لمساعدتك على إدارة الحوار •

تقدیم نسخة مما كتبتھ إلى اآلخرین والسماح لھم بالتفكیر في 
 .ردودك قبل أن تتحدث

 .تحدث عن ھذا في بیئة مریحة •

شخاص أبصورة فردیة أو إذا كنت بحاجة إلى تضمین قرر ما إذا كنت ترغب في التحدث مع متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك  •
 .آخرین، للتأكد من أن الجمیع على وفاق

 .أخبر متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك عن سبب اختیاره للقیام بھذا الدور المھم •

 .أخبره برأیك فیما تبدو علیھ حالتك الصحیة حالیًا وماذا یُحتمل أن یحدث لك •

 .وما ھو أھم شيء بالنسبة لكأخبره بقیمك في الحیاة  •

 .أخبره بنوعیة المواقف المحتملة التي ال ترید أن تجد نفسك فیھا •

 :على سبیل المثال. أعطھ معلومات حول كیفیة اتخاذ قرارات الحیاة أو الموت لنفسك •

 تحدث مع األصدقاء أو العائلة أو المرشدین الدینیین أو الروحانیین للحصول على النصیحة 

 ي بدقة قدر اإلمكاناتبع رغبات 

 أثق بك وأعرف أنك ستتخذ القرار الصحیح، مھما كان األمر. 

 اطلب نصیحة طبیب شخصي موثوق بھ لمعرفة ما یراه أفضل لي ولمصلحتي. 

 فكر في القیم الثقافیة والدینیة والروحانیة المھمة لي. 

 ودةالتجریبیة التي یمكن أن تكون موج استكشف كل خیار عالجي ممكن، بما في ذلك البحث عن آراء ثانیة والعالجات. 
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 توكیل رعایة صحیة أكمل: 5الخطوة 
 .یجب إكمال نموذج توكیل الرعایة الصحیة

 :للعثور علیھ مجانًا عبر اإلنترنت، اذھب إلى. نموذج توكیل الرعایة الصحیة بوالیة إلینويالختیار متخذ قرارات طبیة بشكل قانوني، أكمل 
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf 

ة القانوني لرعایة الصحیسیكون توكیل ا. بالوالیة التي تعیش فیھا یمكنك أیًضا استخدام نموذج آخر طالما أنھ یستوفي المعاییر القانونیة الخاصة
 . الخاص بك من أي والیة أو دولة أخرى صالًحا وقانونیًا في والیة إلینوي

 .یجب علیك أنت وشاھد التوقیع على النموذج

 . عاًما لیوقع على النموذج كشاھد 18یجب أن یكون لدیك شخص واحد یزید عمره عن 

 :أن یكون الشاھدال یمكن 

 .متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك •

 . ذي صلة بك عن طریق الدم أو الزواج أو التبني •

 .أحد أعضاء فریق الرعایة الصحیة الحالي الخاص بك •

 .مالًكا أو مشغًال لمنشأة الرعایة الصحیة التي تمكث فیھا •

 . في والیة إلینوي، ال یتعین علیك توثیق النموذج لدى كاتب عدل

 

 شارك نسخة مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك: 6الخطوة 

ادم في أحضره معك في موعدك الق. بعد إكمال نموذج توكیل الرعایة الصحیة الخاص بك، شاركھ مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك
UChicago Medicine لك الطبيالرعایة الصحیة ذلك لسجسوف یضیف فریق . واألماكن األخرى التي تتلقى الرعایة الطبیة بھا. 

 ك وتساعد علىبتسمح لھم بمعرفة من ھو متخذ القرارات الطبیة المتعلقة  مشاركة ھذه المعلومات مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك
 .التأكد من تلبیة رغباتك

 .أخبرھم بمن اخترتھ لیكون متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك •

 .توكیل الرعایة الصحیة الخاص بكأعطھم نسخة من نموذج  •

 .أخبرھم بقیمك ورغباتك التي ترید إضافتھا لسجلك الطبي •

 .احتفظ دائًما بھذه المعلومات في مكان یسُھل العثور علیھ، تحسبًا لحاالت الطوارئ

  

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf
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 راجع خطتك وحّدثھا: 7الخطوة 
 قد یتغیر ما یھمك مع األحداث الحیاتیة الكبرى 

بشكل منتظم، أو عند وقوع حدث مؤثر راجع خطتك المسبقة الرعایة وحّدثھا 
 :على سبیل المثال. في حیاتك

  أعوام من حیاتك 10 كل :كل عقد •

معالین جدد في  وجودتغیرات في األشخاص المعالین أو  :المعالون •
 على سبیل المثال، طفل جدید في عائلتك. عائلتك

الطالق أو االنفصال والزواج أو القران الجدید  :الطالق أو الزواج •
 عالقتك والتغیرات األخرى في

 وفاة شخص مقرب :الوفاة •

 أُخبرت بإصابتك بمرض جدید: المرض •

 عندما یكون ھناك تغییر في صحتك: التدھور الصحي •

 .رعایةأخبر متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك بأي تغیرات في خطتك المسبقة لل

 تغییر رأیك في أي وقتیمكنك 

بشأن متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بك أو أي شيء آخر في  إذا غیرت رأیك
 :نموذج توكیل الرعایة الصحیة الخاص بك

 .سنة على األقل 18 أخبر شخًصا یبلغ من العمر .1

 .نموذج توكیل رعایة صحیة جدید ووقعھ بحضور شاھد أكمل .2

 .مّزق وثیقتك القدیمة وأي نسخ لھا .3

تأكد من أن كل شخص أعطیتھ النموذج القدیم لدیھ نسخة من  .4
 . النموذج الجدید بما في ذلك فریق الرعایة الصحیة الخاص بك

 

 .تأكد دائًما من كتابة التواریخ على نماذجك
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 الموارد

Aging with Dignity  ھي منظمة غیر ھادفة للربح توفر أدوات دعم وموارد إضافیة لجمیع من یسعون إلى
: قم بزیارة موقعھم اإللكتروني ھنا. اتخاذ قرارات ورعایة أفضل متعلقة بنھایة الحیاة

www.agingwithdignity.org  

CaringInfo توفر المؤسسة موارد . لمؤسسة الوطنیة لرعایة المحتضرین والرعایة التسكینیةھو برنامج تابع ل
قم . مجانیة لمساعدة الناس على اتخاذ قرارات بشأن الخدمات والرعایة المتعلقة بنھایة الحیاة قبل حدوث األزمة

  www.caringinfo.org: بزیارة موقعھم اإللكتروني ھنا

Death Over Dinner قم . ھي طریقة تفاعلیة ورافعة للمعنویات لألصدقاء والعائالت للحدیث عن الموت
 www.deathoverdinner.org : بزیارة موقعھم اإللكتروني ھنا

ھي لعبة یمكنك لعبھا عبر اإلنترنت للتفكیر في أھمیة  Coda Allianceالمقدمة من  Go Wishلعبة 
یمكن أن یساعدك لعب ھذه اللعبة مع أفراد عائلتك أو أصدقائك المقربین في معرفة أفضل . الخیارات المختلفة

استخدم إصدار اللعبة المجاني الموجود على اإلنترنت . طریقة إلراحة أحبائك عندما یكونون في أمس الحاجة إلیك
 www.gowish.org/gowish/gowish.html  :ھنا

احصل على . مجانًا عبر اإلنترنت على ھذا الموقع نموذج توكیل الرعایة الصحیة الخاص بوالیة إلینويیتوفر 
: النموذج ھنا

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorney
healthcareform.pdf 

Prepare for Your Care  ھي أداة مجانیة طورتھاUniversity of California  تحتوي على
: قم بزیارة موقعھم اإللكتروني ھنا. خطوات وقصص بالفیدیو لمساعدتك في تخطیطك المسبق للرعایة

 www.prepareforyourcare.org 

للتخطیط المسبق الرعایة  UChicago Medicineموقع 
 www.uchicagomedicine.org/advancecareplanning 

 

  

http://www.agingwithdignity.org/
http://www.caringinfo.org/
http://www.deathoverdinner.org/
http://www.deathoverdinner.org/
http://www.gowish.org/gowish/gowish.html
http://www.gowish.org/gowish/gowish.html
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/powerofattorneyhealthcareform.pdf
http://www.prepareforyourcare.org/
http://www.uchicagomedicine.org/advancecareplanning
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 قائمة التحقق الخاصة بخطتي المسبقة للرعایة

 اختیار متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بي. 

 نموذج توكیل الرعایة الصحیة أو أي وثیقة توجیھ مسبق آخر تختارھا إكمال. 

  الحیاة ومشاركتھا مع متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بيتحدید قیمي في. 

 إخبار اآلخرین بقیمي وقراراتي، بما في ذلك أفراد العائلة المقربین . 

 مراجعة الخیارات مع أطبائي وفریق الرعایة الصحیة الخاص بي. 

 ین وفریق عائلة المقربتقدیم نسخ من أي وثائق قانونیة لكل من متخذ القرارات الطبیة المتعلقة بي وأفراد ال
 . الرعایة الصحیة الخاص بي

  لة في حالة وجود معالین جدد أو في حا أو) أعوام 10(عقد مراجعة خطتي المسبقة للرعایة وتحدیثھا كل
ي أو الزواج أو القران أو الطالق أو االنفصال أو إصابتي بمرض جدید أو إذا حدث تغیر أو تدھور في صحت

 .في حالة وفاة شخص مقرب

 


