
 

  

 النائب عنك في اتقرارال متخذ تعيينكيفية 

 عالجك الطبي

 

ية ارعالتخطيط المسبق للتعريف   
 
عملية التخطيط لرعايتك  هو للرعاية المسبقالتخطيط  

 الصحية  ضمن للمقربين منك معرفة :تي تالمستقبلية ال

  كالذي يهمما  

  التي تفضلها  الطبية الرعاية ما هي  

  تصبح اعندمالصحية  تكقرار متخذ تريد أن يكونمن 
بنفسك. هاقادر على إتخاذ غير  

يرجى سبقةمالفي التخطيط للرعاية للمزيد من المعلومات أو المساعدة      
                                                                                                  :                                                                      : ېاإلتصال 

:   

:                                                                                 

 

الخاص بموناش المسبقةبرنامج تخطيط الرعاية   

 
 تليفون 3475 9594 03
 

 
acp@monashhealth.org: البريد اإللكتروني  

 

لنماذج واألدلّة:لتحميل ا     

 
 
 

https://monashhealth.org/services/-advance-

care-planning/ 

 

 
شفويةترجمة اللا       خدمة 
 تليفون 450 131      

 

 
المريضدليل     آخر إصدار 26/6/2021         

 Advance Care Planning - Arabic 
 

 

 

النائب عنك ةالطبي اتقرارال متخذ قمت بتعيينقد ل .١  

(

 

  

  
  

  

على إتخاذ قراراتك الطبية بنفسك ألنك مريض للغاية فهناك  ا  إذا أصبحت غير قادر
مرسوم وهوقيام بذلك بالنيابة عنك لل آخرمرسوم ينص على السماح لشخص   

الشخص  ىويدع٦٢٠١ الصادر عام طات وقرارات العالج الطبيمخط
.النائب عنك ةالطبي قرارتك متخذالمسمى   

سنة وما فوق والمدرج إسمه  ١٨والذي يبلغ عمره   الشخص األول 

. النائب عنك ةالطبيك اتقرار متخذه هو اعلى الالئحة أدن  

هو  أدناه القائمة في إسمه والمدروجالمتوفر  الشخص األوليعتبر . ٣
 الطبية القرارات متخذعلى عالقة وثيقة ومستمرة معك وسيكون 

:عنك بالنيابة  

a)  الشريكة \أو الشريك   الزوجة \الزوج  

b) (  صاحب خدمة ال يتقاضى)أجر  مقدم الرعاية األساسي لك 

c)  الراشدين بنتكإإبنك أو  

d)  أحد الوالدين 

e) الراشدين شقيقك أو شقيقتك  

 فسيتم إختيارعلى القائمة  ألقربائكإسم  أكثر من إدراج في حال
سنا . األكبرهم  
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عن عالجك ؟ الطبيبلى إضت لحادث خطير ولم تستطيع التحدث أوتعر   للغاية مرضتمذا سيحدث إذا   

الطبية ؟ كقرارتمن سيساعد على إتخاذ    

؟ باتك الطبية رغكيف سيعرفون   

ةمستقبلي  

قم بتعيين شخص ماع.   

:النائب عنك الطبية اتقرارال متخذ  

 من خالل مألالنائب عنك   ةالطبي اتقرارال متخذيمكنك تعيين 

.  النائب عنك̔ قرارات الطبيةال متخذ نموذج ̕ ‘  ̕   

لك. يجب  بالنسبة يجب أن يعرف الشخص الذي تختاره ما هو مهم

أن تثق به إلتخاذ القرارت المناسبة لك عندما ال تستطيع القيام ذلك 

                                                                  بنفسك.
 

: مقدما  للدعم  

عم بينما ال تزال قادرا  على أخذ قراراتك بنفسك مقدم الدسيساعدك 

 على  فهم خيارات رعايتك الصحية وتوصيل قراراتك  العالجية.

  للدعم̔ مقدمتعيين  عم من خالل مأل نموذج ̕للد مقدما  يمكنك تعيين  

 رعاية

تحد ت وتواصل .ت  

 فك ر

فك ر في ما هو مهم بالنسبة لك وماذا يعني أن تعيش مرتاحا  وهذا 

ة ورأيك بالرعاية ييشمل معتقداتك الثقافية والروحية والدين

                                                             الطبية.
 

 تحد ث

:  عن هذه األفكار مع تحد ث  

مقد م ،النائب عنك طبيالعالج ال اتقرار متخذ •

األصحاب أو مقدم ،العائلة،دعمال

                                                                    رعايةال

   

 طبيب أو •

صحيين آخرين على إطالع بوضعك الصحي  مهنيين •

 ،الممرضة ،ويقدمون الرعاية لك مثل : طبيب األسنان 

 ة\المعالج ،ة\الفيزيائي ة\المعالج،ة\اإلجتماعي ة\العامل

.ة\النفسي ة\أو الطبيب الصيدلي، ة\الوظيفي  

 تخطيط

  إ

 

: كمخططرك شا  

 

المستقبلية    
 التخطيط   الصحية  


