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المسبقةالرعاية توجيه

تحتصنع

.)(2016Vic لعام الطبي العالج وقرارات تخطيط قانون

مسبقة رعاية توجيه أي محل هذا المسبقة الرعاية توجيه يحل وشاهدته ، وتوقيعه استكماله يتم أن بمجرد

دراسة بعد النموذج هذا بإكمال بشدة  Victoria Dignity With Dyingتوصي به. قمت قد تكون ربما سابق

متأنية.

الشخصيةالبيانات 1.

اسم:

عنوان:

حالة:

البريدي:الرمز

الوالدة:تاريخ

التوقيع:وقت الحالية الصحية حالتي

جيدةبصحة انا

:)تشخيصكصف (منأعاني أنني طبيبي ينصح

11من 1 الصفحة__________________________________________وقعت:

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


التعليميالتوجيه 2.

الممارسين إلى مباشرة بك الخاصة الطبي العالج قرارات وينقل قانوناملزم هواإلرشادي التوجيه هذا

اخترت إذا طبي ممارس باستشارة بشدة  Victoria Dignity With Dyingتوصي بك. الخاصين الصحيين

اإلرشادي.التوجيه هذا إكمال

قرار اتخاذ على القدرة لديك تكن لم إذا فقط بك الخاص اإلرشادي التوجيه استخدام سيتم  ●

الطبي.العالج

بدء رفضت أو وافقت قد كنت لو كما اإلرشادي التوجيه هذا في الواردة الطبي العالج قرارات تسري  ●

مواصلته.أو الطبي العالج

انظر (للقيم توجيهاً فسيصبح معينة ، ظروف في مؤكد غير أو واضح غير عباراتك من أي كان إذا  ●

.)5الصفحة

للتوجيه االمتثال الصحي الممارس من يطُلب ال قد ، الطبيالعالج وقرارات تخطيط قانون من s51تحت  ●

تفضيالتك مع متوافقاً بك الخاص التوجيه تنفيذ يعد لم بحيث الظروف تغيرت إذا بك الخاص اإلرشادي

ورغباتك.

اإلرشاديالتوجيه هذا تطبيق

:لمما اإلرشاديالتوجيه هذا تطبيق يجب

تعارضيوافق

نوبة ( TIAأو الدم سكر نقص مثل للكفاءة ،  )مؤقت(مؤقت فقدان من فقط أعاني

خفيف.ارتجاج أو  )عابرةإقفارية

واحد (المستقلين الطبيين الممارسين من اثنين رأي في ولكن خطير مرض من أعاني

دون والكفاءة ، االستقالل من حالة إلى أعود أن المحتمل من  ، )متخصصاألقل على

عميقة.نفسية أو جسدية معاناة

11من 2 الصفحة______________________________________________وقعت:



بالتدخل يتعلق فيما بأنه أقر  ،"التعليميالتوجيه هذا تطبيق "في أعاله المذكورة الشروط مراعاة مع

إدامتها:أو حياتي إطالة إلى يهدف الذي العالج أو الطبي

موافقأرفضمعاملةاو عالج

)الترطيبأو   /والتغذية (االصطناعية التغذية

حيويةمضادات

االصطناعيالتنفس

جراحيةإجراءات أي

الرئويالقلبي اإلنعاش ذلك في بما الدموية ، الدورة دعم

سامةمادة ألي الطبيعية غير المستويات تصحيح

الدمنقل

الدمسكر انخفاض   /الرتفاعالدوائي العالج

الدمضغط انخفاض   /الرتفاعالدوائي العالج

الكلىغسيل

الطعام نقص عن الناجمة وتلك التنفس وضيق األلم (مستمرة مزعجة أعراض أي أن أعلنإضافي،

أو المسكنات أو المناسبة المسكنات طريق عن مخفف حدأقصى كذلك.تكون أن يجب  )والسوائل

من الرغم على  ، )والعينينوالفم الشفاه ترطيب على الحفاظ ذلك في بما (الملطفة العالجات من غيرها

حياتي.تقصير في تتمثل إضافية نتيجة أيضاً له يكون قد الملطف العالج هذا أن

11من 3 صفحة______________________________________________وقعت:



عقليمرض

1واحدتصنيف المراحل. من عدد عبر يتقدم الخرف أن اعتبار يمكن

إدراكياً تدهوراً تظهر  )6-7(المتأخرة والمراحل طفيفاً تدهوراً فقط تظهر  )1-3(المبكرة المراحل مع مراحل ، سبع

الحياة.قيد على للبقاء المساعدة طلب في الفرد يبدأ 5 ، المرحلة من جداً. شديداً إلى شديداً

عالجي بشأن قرارات التخاذ مؤهال ًلست بأنني طبيب علي ّحكم إذا االعتبار ، في التقدمية المراحل هذه وضع مع

والطبي

الخرف.مراحل من مرحلة بأي تشخيصي تم إذا

السادسة.المرحلة في بالخرف تشخيصي تم إذا فقط

السابعة.المرحلة في بالخرف تشخيصي تم إذا فقط

أيضا،و

مؤسسة.في أو المجتمع ،   /المنزلفي األولية رعايتي كانت إذا عما النظر بغض

مستمرة.مؤسسية رعاية في قبولي تم إذا فقط

أرفض أنني للحياة ، المهددة غير الطفيفة للعدوى الحيوية المضادات استخدام باستثناء أصرح ، ثم

:)أعاله3 الصفحة في مذكور هو كما (حياتي أمد إلطالة نتيجة أو بغرض طبي عالج أي

بي.الخاص الطبي العالج قرار صانع رأي عن راضية بدت لو حتى

لم إذا الشرط هذا إبطال ويمكن (الطبي العالج قرار صانع عليه حكم كما راض ٍأنني لي بدا إذا إال

.ً)راضياأبدو أعد

:ذلكأعلن أيضا أنا

الظروف.من ظرف أي في المساعدة بالملعقة التغذية طريق عن والماء التغذية أرفض أنا

لتقدير وفقاً بطعامي ، وأستمتع طواعية ذلك أقبل أنني بدا إذا فقط ولكن بالملعقة التغذية أقبل

بي.الخاص الطبي العالج قرار صانع

التغذية طواعية أقبل ال أنني الحقاً بي الخاص  MTDMقررت إذا الشرط هذا إبطال يتم قد

التغذية.بهذه أستمتع أنني يبدو ال أو بالملعقة

. هناReisbergفي الزهايمر لمرض السبع المراحل انظر 1

11من 4 صفحة______________________________________________وقعت:

https://alzheimersdisease.net/reisbergs-stages


القيمتوجيه 3.

هذا على الردود توجيه في للمساعدة أفكار على للحصول  ) MyValues   )www.myvalues.org.auموقع إلى الرجوع

القسم.

األسبقية له يكون فإنه عليه ، ووقعت صحيح بشكل 2-3 الصفحات في اإلرشادي التوجيه أكملت قد كنت إذا

الخاص القيم توجيه في شيء أي وجود عدم من تأكد هذا.القيم توجيه في عنها تعبر قد التي التفضيالت على

بك.الخاص التعليمي التوجيه في بتوجيهه قمت ما مع يتعارض بك

هذا.القيم توجيه أقسام جميع إكمال عليك يتعين ال

؟)لكبالنسبة الكريم العيش يعنيه الذي ما (حياتي في شيء أهم هو ما)أ(
واالهتمامات واألصدقاء ، واألسرة الثقافية ، أو الدينية المعتقدات تكون أن يمكن القسم هذا في مراعاتها يجب التي النقاط

لك.بالنسبة الحياة جودة تعنيه ما الطبي العالج قرار صانع يفهم حتى لك ، بالنسبة أهميتها سبب اشرح واالستقالل. الروحية ،

11من 5 صفحة______________________________________________وقعت:

http://www.myvalues.org.au


هو:مستقبلي بشأن يقلقني ما أكثر)ب(

الحفاظ على القدرة عدم أو رعاية ، مرفق إلى االنتقال أو باأللم ، الشعور ذلك يشمل أن يمكن األشخاص ، لبعض بالنسبة

التواصل.على القدرة فقدان أو العائلية ،   /االجتماعيةاألنشطة في المشاركة على القدرة عدم أو الشخصية ، الرعاية على

هي:اإلصابة أو المرض بعد الطبي للعالج المقبولة غير النتائج لي ، بالنسبة)ج(

في اآلخر البعض يرغب ال قد مقبول. غير أمراً واألصدقاء العائلة على التعرف على القدرة عدم سيكون للبعض ، بالنسبة

الرعاية.مقدمي أو اآلالت على االعتماد

11من 6 صفحة______________________________________________وقعت:



هي:أعرفها أن أود التي األخرى األشياء)د(

لديك المفضل المكان هي هذه تكون قد االعتبار. في الطبي العالج قرار صانع يأخذها أن في ترغب التي األخرى األمور

الثقافية.  /الدينية  /الروحيةالمتطلبات أو الطبي العالج إجراءات أو للرعاية

هم:رعايتي حول المناقشات في مشاركتهم أود الذين اآلخرون األشخاصـ)ه(

حول المناقشات في فيه المشاركة في  )ترغبال أو (ترغب آخر شخص أي بتفاصيل بك الخاص الطبي العالج قرار صانع زودِّ

الطبية.رعايتك

F()لي:بالنسبة مهمة التالية األشياء فستكون الموت ، وشك على كنت إذا

الصور أو لديك ، المفضلة الموسيقى تشغيل في ترغب قد تواجدهم. في ترغب الذين األشخاص اعتبارك في ضع

معك.األليف حيوانك اصطحاب أو إلحاطةك

11من 7 صفحة______________________________________________وقعت:



باألعضاءالتبرع

وفاتي:حال في

للتبرعضرورية تكون قد الطبية التدخالت أن وأدرك واألنسجة ، باألعضاء للتبرع استعداد على أنا

واألنسجة.باألعضاء للتبرع استعداد على لست أنا

متأنية.دراسة بعد الوثيقة هذه أكملت بأنني أقر

أفعللم ما ولكن وقت ، أي في هذا المسبقة الرعاية توجيه إلغاء في بالحق أحتفظ

المستمرة.اتجاهاتي لتمثيل تؤخذ أن ينبغي لذلك ،

11من 8 صفحة______________________________________________وقعت:



الطبيالعالج قرار صناع 4.

يعين  ليسكذلكهو نعم بك. الخاص الطبي العالج قرار صناع   /صانعفقط القسم هذا يسرد يلي: ما مالحظة يرجى

قرار متخذ تعيين النموذجاستكمال طريق عن ذلك يتم أن يجب الطبي. العالج قرار صانع دور في رسمياً شخصاً

الطبي.العالج

الطبي:العالج قرار صانعي   /صانعبتعيين قمت لقد

1الطبي العالج قرار صانع

اسم:

الوالدة:تاريخ

عنوان:

الهاتف:رقم

2الطبي العالج قرار صانع

اسم:

الوالدة:تاريخ

عنوان:

الهاتف:رقم

11من 9 صفحة______________________________________________وقعت:



الشهادة5.

بالغين.شاهدين  مواجهةفى التوقيععليك يجب

آخر.بالغاً 2 الشاهد يكون أن يمكن طبياً. ممارساً 1 الشاهد يكون أن يجب

الطبي.العالج قرار صانع ليكون بتعيينه قمت شخصاً الشاهدين من أي يكون أن يمكن ال

توقيعك:

تاريخ:

أن:شاهد كل يشهد

على القدرة لديه المسبقة الرعاية توجيه يعطي الذي الشخص أن بدا المستند ، على التوقيع وقت في  ●

التوجيهفي بيان بكل يتعلق فيما القرار اتخاذ

كل وتأثير طبيعة يفهم المسبقة الرعاية توجيه يعطي الذي الشخص أن بدا المستند ، توقيع وقت في  ●

التوجيهفي عبارة

وطواعيةبحرية الوثيقة على يوقع الشخص أن ظهر  ●

والثاني ، الشاهد وبحضور بحضوري الوثيقة على بالتوقيع الشخص قام  ●

للشخص.المعين الطبي العالج لقرار متخذاً لست أنا  ●

مسجلطبي ممارس - 1 الشاهد

الكامل:االسم

والتأهيل

:AHPRAرقم

وقعت:

تاريخ:

آخربالغ - ٢ الشاهد

الكامل:االسم

وقعت:

تاريخ:

11من 10 صفحة______________________________________________وقعت:



النموذجبهذا تفعل ماذا

طبيب وأي واألصدقاء واألسرة الطبي العالج قرار صانع إلى نسخاً أعط معك. األصلي بالنموذج احتفظ  ●

أي قبل من عالجك سيتم أو المستشفى إلى إدخالك تم حال في معك احتياطية بنسخ احتفظ معالج.

إضافيين.صحيين ممارسين أو أطباء

تماماً.وفهمه النموذج قرأ قد الطبي العالج قرار صانع أن من تأكد  ●

.Record Health Myعلى بك الخاص المسبقة الرعاية توجيه تحميل يتم قد  ●

المراجعات

قد أو رغباتك تتغير قد حيث بانتظام ، المستند هذا بمراجعة بشدة  Victoria Dignity With Dyingتوصي

حالتك تغيرت إذا أو عامين كل المستند مراجعة الحكمة من سيكون الطبية. التكنولوجيا في تقدم هناك يكون

كبير.بشكل الصحية

وتوقيعه أدناه الواردة اإلقرارات أحد تغيير تم  ليسورغباتكبك الخاص المستند بمراجعة فيها تقوم مرة كل في

المسبقة.للرعاية جديد توجيه إكمال عليك يجب رغباتك ، تغيرت إذا وتأريخه.

1الوثيقة: مراجعة

تغييره.أود شيء يوجد وال المستند هذا راجعت أنني أؤكد

وقعت:

تاريخ:

2الوثيقة: مراجعة

تغييره.أود شيء يوجد وال المستند هذا راجعت أنني أؤكد

وقعت:

تاريخ:

3الوثيقة: مراجعة

تغييره.أود شيء يوجد وال المستند هذا راجعت أنني أؤكد

وقعت:

تاريخ:

11من 11 صفحة______________________________________________وقعت:


	Name: 
	Address: 
	State: 
	Postcode: 
	Date of birth: 
	Date of birth_2: 
	Address_2: 
	Phone number: 
	Date of birth_3: 
	Address_3: 
	Phone number_2: 
	Date: 
	Qualification and AHPRA number: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Date_4: 
	Date_5: 
	Date_6: 
	Diagnosis: 
	Dementia stage: Stage 6 dementia
	Care type: Regardless of care type
	Whether content: Even if appear content
	Spoon-feeding: Refuse spoon-feeding
	What matters most: 
	What worries most: 
	Unacceptable outcomes: 
	Would like known: 
	Would like involved: 
	Near death, this is important: 
	Organ Donation: Willing
	MTDM1: 
	MTDM2: 
	Medico name: 
	Unless Only temporary: Agree
	Unless will Recover: Apply unless recover - agree
	Artificial Feeding: Refuse
	Antibiotics: Apply unless recover - agree
	Artificial respiration: Apply unless recover - agree
	Surgery: Apply unless recover - agree
	CPR: Apply unless recover - agree
	Toxic substance correction: Apply unless recover - agree
	Blood transfusion: Apply unless recover - agree
	Blood pressure treatment: Apply unless recover - agree
	Blood pressure: Apply unless recover - agree
	Dialysis: Apply unless recover - agree
	Current health: Apply unless recover - agree
	Witness adult: 


