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PLANNING 

P.   Put it on Paper 

على ورق هااكتب  

 

إذا كان لديك رأيا ملحا حول أمر معين، بإمكانك 

الرعاية المسبقة موضحا قيمك تعليمات تدوينه في 

الرعاية الصحية أو تعليمات واولوياتك فيما يتعلق ب

بقراراتك حول العالج الطبي المستقبلي. قد ترغب 

 بالقيام بهذا حتى في حالة عدم وجود احد لتنيبه عنك.

قم بإعطاء نسخة من هذه المستندات للشخص   

 إلتخاذ قرارات العالج الطبي بالنيابة عنكالمعين 

وألطبائك وللمستشفى وأي شخص  له عالقة 

 برعايتك الصحية. 

 

CARE 

C.   Communicate 

 دردش وتواصل 
 

 الشخص المعين إلتخاذ قرارات العالجتحدث مع 

ئك و و أفراد عائلتك و أصدقا الطبي بالنيابة عنك

ما األطباء حول ما تؤمن به من القيم والمعتقدات و

 تفـضله من الرعاية الصحية. واخبرهم عن ما هو

أو  أطبائكمهم بالنسبة لك. وتحدث أيضاً مع 

ن ما الصحيين اآلخرين لمعرفة المزيد ع ينالمهني

 قد يجري في المستقبل.  

 

ADVANCE 

A. Appoint Another 
 عيّن من ينوب عنك 

 

فيها  ركبإمكانك التوقيع على استمارة قانونية تـَذ

يتخذ  بوضوح الشخص الذي ترغب في أن

ريضاً بالنيابة عنك في حالة كنت م القرارات الطبية

 جداً وال تستطيع إتخاذها بنفسك.  هذا الشخص

 المعين إلتخاذ قرارات العالجب الشخص يعرف 

 الطبي بالنيابة عنك.

 



     

؟ للرعاية المسبق التخطيط هو ما  

ً   التخطيط هو للرعاية الُمسبق التخطيط  قـُدما

 إذا ما حالة في  المستقبلية الصحية لرعايتك

 بمقدورك وليس ًً  جدا ًً  مريضا فيه كنت

 اآلخرين يساعد هذا.نفسك عن التحدث

 . لك بالنسبة مهما يكون قد ما لمعرفة

 بإختيار قمت إذا الصحيون المهنيون يسأل قد

 الشخص عن وكذلك للرعاية المسبق التخطيط

 الطبي العالج قرارات بإتخاذ يقوم سوف الذي

 .بك الخاص

 

      

       
للتتعلم أكثر عن التخطيط المسبق 

 للرعاية ، اتصل بفريقنا 

James Watt  9495 3235 

Karen Overall  9495 3140  

 @ acp@nh.org.au 

Bundoora Centre  مركز بندورا 

1231 Plenty Road 

Bundoora  3083 

التعليمات واإلستمارات 

ن: المتوفرة يتم تحميلها  م  

 www.nh.org.au/service/advance-

care-planning 

 

 

 

 

من سيساعدك في إتخاذ 

القرارات الطبية بالنيابة 

 عنك؟
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