نموذج التوجيهات المسبقة
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ADVANCE DIRECTIVE
)(ARABIC
ص ل لمساعدتك على اتخاذ ق رارات
دليل مف ّ
الرعاية الصحية المشتركة في المستقبل

لماذا يجب أن يكون لدى كل شخص بالغ نموذج توجيهات مسبقة؟
عندما نبلغ  18عا ًم ا ،يمكننا التصويت وااللتحاق بالجيش واختيار ما
نريده فيما يتعلق بالرعاية الصحية .إال أنه يمكن أن يتعرض أي منا
إلصابة أو مرض خطير في أي مرحلة عمرية.

راحة البال

يمكن أن يخفف نموذج التوجيهات المسبقة من الضغط الواقع على أف راد
األسرة واألحباء إذا کانوا یواجھون ق رارات حاسمة بشأن رعایتك.

يمكنك ببساطة اختيار شخص ما ليتخذ الق رارات نياب ةً عنك .أو يمكنك
تضمين تعليمات تتعلق بالعالج ،مثل اإلنعاش القلبي الرئوي (،)CPR
أو التنفس االصطناعي (عن طريق جهاز تنفس) ،أو إدخال أنبوب
تغذية.

تهانينا على القيام بالخطوة األولى نحو إكمال نموذج التوجيهات
المسبقة .يسمح لك هذا المستند بتحديد شخص ما للتحدث نياب ةً عنك إذا
لم تتمكن من التحدث بنفسك .سيتأكد هذا الشخص من احت رام رغباتك.
تعتقد منظمة  Swedishأن أي شخص في عمر  18عا ًم ا أو أكبر
ينبغي أن يكون لديه نموذج توجيهات مسبقة .فهو يقدم معلومات
أساسية لطبيبك وأسرتك:

ص لة .يتيح لك
يمكن أن تكون نماذج التوجيهات المسبقة بسيطة أو مف ّ
هذا الكتيب إمكانية اتخاذ الق رار.

إذا غيرت رأيك الح قً ا فيما يتعلق بأي ق رار في نموذج توجيهاتك المسبقة،
فيمكنك تعديل المستند في أي وقت.
إذا أردت التأكد من احت رام قيمك وتفضيالتك وأولوياتك ،فإن نموذج
التوجيهات المسبقة سيساعد في ذلك.

•نوع العالج الطبي الذي تريده
ً
•من باستطاعته اتخاذ الق رارات بدال منك إذا لم تتمكن من اتخاذها
بنفسك

حقق أقصى استفادة من نموذج توجيهاتك المسبقة
تح دّث إلى من تهتم ألمرهم.

من المهم ج دًا أن تتحدث إلى أف راد أسرتك وأصدقائك المقربين .يمكنهم
أن يساعدوا في عملية اتخاذ الق رار ،لكن تذكر أنك أكثر من تعرف األمر
األهم بالنسبة إليك .أبلغهم .شارك أفكارك واختياراتك معهم اآلن  -قبل أن
يحدث موقف غير متوقع.

تح دّث إلى طبيبك.

تحدث مع طبيبك للتأكد من أنه على دراية برغباتك وأهدافك المتعلقة
بأي رعاية مستقبلية .غال بًا ما يكون من األسهل أن تبدأ باألساسيات.
تحدث في إحدى زياراتك القادمة عما يهمك فيما يتعلق بصحتك
ورعايتك الصحية.

الصحية على معرفة رغباتك وتلبيتها ،ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك إال إذا
وفرت لهم هذه المعلومات.

س ّج ل رغباتك.

بمجرد اختيارك لشخص ليكون ممثل الرعاية الصحية القائم على
رعايتك ،وتحديدك لتفضيالتك فيما يتعلق بالرعاية الصحية في
المستقبل أو أهداف هذه الرعاية ،استخدم النماذج الموجودة في هذا
الكتيب لتسجيل هذه الق رارات.

من المهم دائ ًم ا مناقشة أهداف أي عالج طبي ورعاية قد تتلقاهما.
ويكتسب هذا أهمية خاصة إذا كانت صحتك قد ط رأ عليها تغيير أو إذا
كنت تخضع لعالج من حالة طبية .سيحرص أطباؤك ومقدمو الرعاية
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أكمل توجيهاتك ال ُم سبقة.

بعد أن تسجل ممثل الرعاية الصحية القائم على رعايتك و/أو
تفضيالتك ،يجب أن يتم اإلشهاد على هذا المستند أو توثيقه.

قم بتقديم نموذج توجيهاتك المسبقة الكامل.

بعد أن توقّ ع أنت وشاهداك (أو كاتب العدل) في المكان المخصص
لذلك ،اصنع عدة نسخ .احرص على أن تكون رغباتك مسجلة في
نظامنا للسجالت الطبية .قم بإعطاء نسخة لطبيبك األساسي ونسخة
أخرى لممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك .في حالة دخولك إلى أحد
المستشفيات في أي وقت ،تأكد من قيامك أنت أو ممثل الرعاية الصحية
المعني بحالتك بإعطاء نسخة من نموذج التوجيهات المسبقة لفريق
رعايتك الصحية.
ال ت ُرسل سوى نسخ مصورة أو ممسوحة ضوئ يًا من نموذج توجيهاتك
المسبقة لآلخرين .احتفظ بالنسخة األصلية في مكان آمن ويسهل
الوصول إليه.

واصل الحوار.

قد تجري عدة مناقشات بينك وبين طبيبك بشأن رعايتك الصحية .وقد
تتغير رغباتك وأهدافك مع الوقت .تضمن مواصلة الحوار تف ّه م الجميع
لرغباتك الحالية.

في أي وقت ،قد تغ يّر رأيك بشأن من تريده أن يقوم بدور ممثل رعايتك
الصحية وبشأن تفضيالت رعايتك الصحية .لتحديث معلوماتك ،امأل
نموذ ًج ا جدي دًا للتوجيهات المسبقة .أبلغ ممثل رعايتك الصحية وأسرتك
وطبيبك بأنك قد راجعت نماذجك .اصنع نس ًخ ا من نماذجك بعد التعديل
لممثل رعايتك الصحية وطبيبك وملف السجل الطبي للمستشفى كما
فعلت من قبل.
لن يفوت األوان أب دًا على التفكير في أهدافك ورغباتك.

قم بتعديل توجيهاتك ال ُم سبقة عندما …

يط رأ تغيير على ظروف حياتك ،حينها تصبح م راجعة اختياراتك
للرعاية الصحية فكرة جيدة .تجد أنك تريد تعديل اختياراتك على حسب
أوضاعك .فيما يلي بعض العالمات البارزة في الحياة حيث يكون من
المنطقي أن ت راجع رغباتك المتعلقة بالرعاية الصحية .نسميها العناصر
الخمسة:
 .1مرور عشر سنوات :مع بداية كل ِع قد جديد من حياتك ،أو عند
حدوث تغير جذري في حياتك ،مثل بلوغ طفلك  18عا ًم ا
 .2الوفاة :عند وفاة أحد أحبائك
 .3الطالق :عند مرورك بتجربة طالق أو حدوث أي تغير جذري في
العائلة
 .4المرض :عند إصابتك بمرض خطير
 .5التدهور :عندما تتعرض لتدهور كبير في صحتك ،وخاصة إذا
أصبحت غير قادر على أن تعيش بشكل مستقل
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أسئلة متكررة
ماذا سيحدث إذا لم أختر ممثل رعاية صحية؟

علم بنموذج توجيهاتك المسبقة الجديد.

ض ا بشدة لدرجة أنك ال تستطيع اتخاذ ق راراتك بنفسك،
إذا كنت مري ً
فسيلجأ أطباؤك إلى أف راد أسرتك أو أصدقائك أو أحد القضاة ليتخذوا
الق رارات نياب ةً عنك .إذا لم يكن لديك ممثل رعاية صحية ،فقد يختار
هؤالء األشخاص اختيارات ال تريدها أنت.

هل يتحمل ممثل الرعاية الصحية مسؤولية دفع فواتير العالج
الطبي الذي أتلقاه؟

ال.

محام؟
هل أحتاج إلى توكيل
ٍ

محام إلكمال نموذج توجيهات مسبقة.
ال .ال يفرض القانون توكيل
ٍ
سيكفي وجود شاهدين أو كاتب عدل.

ماذا يحدث إذا غ يّ رت رأيي؟

يمكنك تغيير اختياراتك في أي وقت .الطريقة المثلى إلج راء التغيي رات
هي أن تكمل نموذج توجيهات مسبقة جدي دًا ،بما في ذلك التوقيع
والشاهدان و/أو كاتب العدل .أبلغ كل من يحتاجون إلى أن يكونوا على

ماذا لو كنت ال أريد إكمال خطوة تحديد اختياراتي للرعاية
الصحية (أو رغبتي في الحياة)؟

هذا مقبول .عندما تختار ممثل رعايتك الصحية (أو وكيلك) ،تحدث إليه
عن رغباتك.

ما الفرق بين نموذج التوجيهات المسبقة ونموذج أوامر
الطبيب فيما يتعلق بالعالج الداعم للحياة POLST؟

 POLSTهو اختصار لعبارة «أمر الطبيب فيما يتعلق بالعالج الداعم
للحياة» .إن نموذج  POLSTيُعتبر مكم الً لنموذج التوجيهات المسبقة
وال يحل محله .يوصى بإعداد نموذج  POLSTألي فرد مصاب بمرض
خطير في أي عمر .يوفر هذا النموذج األوامر الطبية للعالج الحالي
والتي توجه إج راءات أف راد اإلسعاف أو التقنيين الطبيين المختصين
بالطوارئ .كما يوجه هذا النموذج الق رارات المتعلقة بعالج المريض
المقيم في المستشفى إذا كان متا ًح ا في هذه الحالة.
يجب على أخصائي الرعاية الصحية ملء النموذج بعد التحدث مع
المريض ،وعلى الطبيب والمريض (أو ممثل الرعاية الصحية) التوقيع
على نموذج  POLSTليكون صال ًح ا لالستخدام.

إكمال النموذج
نموذج التوجيهات المسبقة

يمكن إكمال نموذج التوجيهات المسبقة في خمس خطوات يسيرة:

الخطوة :1

اختر ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك.

الخطوة :2

حدد خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك.

الخطوة :3

حدد صالحيات ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك.

الخطوة :4

وقّ ع على النموذج.

الخطوة :5

أرسل نسخة من نموذج التوجيهات المسبقة الكامل الخاص بك.
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :1اختر ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك.
قم بتحديد شخص تثق به لينتقي خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك نيابةً عنك إذا لم تتمكن من اتخاذ قراراتك بنفسك .ف ّكر في الناس في حياتك  -أسرتك
صا ليكون ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك .اسأل ذلك الشخص عما إذا كان يرغب في أن يفعل ذلك من أجلك.
وأصدقائك .اختر شخ ً

اختر فردًا في األسرة أو صدي قً ا:
• يبلغ من العمر  18عا ًم ا أو أكثر ويعرفك جي دًا
• يرغب في أن يفعل هذا من أجلك
• يمكنه اتخاذ ق رارات صعبة وف قً ا لرغباتك
• سيقوم بتوصيل المعلومات التي تقدمها في هذه الحزمة لمقدمي
الرعاية الصحية وأف راد األسرة بشكل فعال

• تحديد مكان تلقيك الرعاية الصحية
• اختيار أو رفض مقدمي الرعاية الصحية
• قبول األدوية واالختبا رات والعالجات أو رفضها
• تحديد ما سيتم فعله بجسمك وأعضائك بعد وفاتك
• اتخاذ اإلج راء القانوني الالزم لتنفيذ رغباتك

يستطيع ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك:
غير مسموح لطبيبك أو أي شخص يعمل في المستشفى أو العيادة التي تتلقى فيها الرعاية الصحية أن يكون ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك ،إال إذا
كان أحد أفراد أسرتك.

حدد اسم ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك.
 )1أريد أن يتخذ هذا الشخص قرارتي الطبية إذا لم أستطع فعل ذلك بنفسي:
االسم األول

االسم األخير

صلة القرابة

هاتف المنزل/الجوال

هاتف العمل

البريد اإللكتروني
المدينة

عنوان الشارع

الرمز البريدي

الوالية

إذا لم يتمكن الشخص األول من اتخاذ قرارتي الطبية ،فأريد هذا الشخص أن يكون بديالً عنه:
االسم األول

االسم األخير

صلة القرابة

هاتف المنزل/الجوال

هاتف العمل

البريد اإللكتروني
المدينة

عنوان الشارع

الوالية

الرمز البريدي

 )2ضع عالمة  Xبجوار الجملة التي تتفق معها:
سيتخذ ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي القرارات نيابةً عني فقط إذا أصبحت غير قادر على اتخاذها بنفسي.
أو
يمكن لممثل الرعایة الصحیة المعني بحالتي اتخاذ القرارات نيابةً عني من اآلن بمجرد توقيعي على هذا النموذج.

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد

يمتثل نموذج التوجيهات المسبقة هذا ونموذج تخصيص ممثل رعاية صحية لألقسام السارية من قانون الوفاة الطبيعية ( )Natural Death Actفي واشنطن (النص المعدل للفصل رقم  70.122من قانون واشنطن) وقانون التوكيالت الموحدة (Uniform
( )Power of Attorney Actالنص المعدل للفصل رقم  11.125من قانون واشنطن) والنص المعدل للفصل رقم  71.32من قانون واشنطن.
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :2حدد خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك.
ما الذي يعطي لحياتك قيمة؟
 )1حياتي (اختر «أ» أو «ب»):
أ) دائ ًما قيّمة مهما ساءت حالتي الصحية
ب) ال تستحق العيش إال إذا كنت (ضع عالمة على كل ما ينطبق عليك):
		

أستطيع التحدث مع األسرة واألصدقاء

		

أستطيع االستيقاظ من غيبوبة

		

أستطيع تناول الطعام ،أو االستحمام ،أو االعتناء بنفسي

		

أستطيع التخلص من األلم

		

أستطيع العيش بدون االعتماد على اآلالت

		

لستُ متأكدًا

 )2في حالة االحتضار ،من الضروري أن أكون (اختر واحدة):
في المنزل
في مستشفى أو مركز رعاية صحية آخر
ال يهمني المكان الذي أتلقى الرعاية فيه

المعتقدات الدينية أو الروحية
 )1هل تمثل المعتقدات الدينية أو الروحية أهمية لك؟
نعم

ال

 )2هل لديك تقاليد أو معتقدات دينية؟ إذا كنت كذلك ،فما هي؟
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 )3ما الذي يجب أن يعرفه أطباؤك عن معتقداتك الدينية أو الروحية؟
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد

يمتثل نموذج التوجيهات المسبقة هذا ونموذج تخصيص ممثل رعاية صحية لألقسام السارية من قانون الوفاة الطبيعية ( )Natural Death Actفي واشنطن (النص المعدل للفصل رقم  70.122من قانون واشنطن) وقانون التوكيالت الموحدة (Uniform
( )Power of Attorney Actالنص المعدل للفصل رقم  11.125من قانون واشنطن) والنص المعدل للفصل رقم  71.32من قانون واشنطن.
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :2حدد خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك ،تابع.
دعم الحياة
قد تُستخدم إجراءات دعم الحياة في محاولة إلبقائك على قيد الحياة .وهي تشمل:
اإلنعاش القلبي الرئوي أو  - CPRوقد يتضمن هذا:
• الضغط بقوة على صدرك من أجل استم رار تدفق الدم في جسدك
• الصدمات الكهربائية إلنعاش قلبك
• ضخ األدوية في أوردتك
جهاز التنفس أو جهاز التنفس االصطناعي  -هذا الجهاز يضخ الهواء إلى رئتيك ويتنفس نيابةً عنك عبر
أنبوب موضوع في حلقك .لن تتمكن من الكالم أو األكل عندما تكون متصالً بالجهاز.
الغسيل الكلوي  -هذا الجهاز ينظف دمك إذا توقفت كليتاك عن العمل.
أنبوب التغذية  -يمد هذا األنبوب جسدك بالطعام إذا كنت ال تستطيع االبتالع .يتم إدخال األنبوب عبر حلقك
إلى معدتك .كما يمكن وضعه بجراحة.
نقل الدم  -سيؤدي هذا إلى إدخال دم إلى أوردتك.
الجراحة و/أو األدوية

ضع عالمة  Xبجوار أكثر جملة تتفق معها.
إذا أصابني مرض شديد قد يجعلني أفارق الحياة قري بً ا:
تجربة كل عالجات دعم الحياة التي يعتقد أطبائي أنها قد تساعد .وإذا لم تفلح العالجات وكان هناك أمل
ضئيل في التحسن ،فأريد أن أظل متصالً بأجهزة دعم الحياة حتى إذا كان ذلك سيسبب لي األلم.
تجربة كل عالجات دعم الحياة التي يعتقد أطبائي أنها قد تساعد .وإذا لم تفلح العالجات وكان هناك أمل ضئيل في التحسن،
فال أريد أن أظل متصالً بأجهزة دعم الحياة حتى إذا كان ذلك سيسبب لي األلم .إذا تعرضت لمعاناة ،فأريد تلقي عالجات دعم
الحياة بحيث أتمكن من الموت بهدوء.
ال أريد عالجات دعم الحياة .أريد أن يتم التركيز على شعوري بالراحة .أفضل الوفاة الطبيعية.
أريد أن يتخذ ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي هذا القرار.
لستُ متأكدًا مما أرغب في عمله.

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد

يمتثل نموذج التوجيهات المسبقة هذا ونموذج تخصيص ممثل رعاية صحية لألقسام السارية من قانون الوفاة الطبيعية ( )Natural Death Actفي واشنطن (النص المعدل للفصل رقم  70.122من قانون واشنطن) وقانون التوكيالت الموحدة (Uniform
( )Power of Attorney Actالنص المعدل للفصل رقم  11.125من قانون واشنطن) والنص المعدل للفصل رقم  71.32من قانون واشنطن.

7

نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :2حدد خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك ،تابع.
التبرع بأعضائك
قد يسأل أطباؤك عن رغبتك في التبرع باألعضاء وتشريح الجثة بعد الوفاة .قد يساعد تبرعك بأعضائك في إنقاذ األرواح .ضع عالمة  Xبجوار أكثر جملة
تتفق معها.
أنا أرغب في التبرع بأعضائي:
أي عضو يمكن أن يكون مفيدًا.
أعضاء معينة فقط (يرجى تحديد األعضاء أو األنسجة التي ترغب في التبرع بها).
		

_______________________________________________________________________________

		

_______________________________________________________________________________

		

_______________________________________________________________________________

		

_______________________________________________________________________________

		

_______________________________________________________________________________

أنا ال أرغب في التبرع بأي من أعضائي.
أريد أن يتخذ ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي هذا القرار.
لستُ متأكدًا مما أرغب في عمله.

التشريح
يمكن أن يتم تشريح الجثة بعد الموت لمعرفة سبب وفاة شخص ما .إنها عملية جراحية .قد يستغرق األمر بضعة أيام .في بعض الحاالت ،قد يفرض القانون
تشريح الجثة .ضع عالمة  Xبجوار أكثر جملة تتفق معها.
أريد أن يتم تشريح جثتي.
ال أريد أن يتم تشريح جثتي.
أريد أن يتم تشريح جثتي فقط إذا كانت هناك شكوك حول سبب (أسباب) وفاتي.
أريد أن يتخذ ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي هذا القرار.
لستُ متأكدًا مما أرغب في عمله.

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :2حدد خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك ،تابع.
أشياء أخرى توضع في الحسبان
ما الرغبات األخرى المهمة بالنسبة لك بعد وفاتك؟ هل هناك مثالً أي نواحٍ ثقافية أو دينية أو روحية بشان كيفية التعامل مع جسمك ينبغي أن يعرفها فريق
الرعاية الصحية المعني بحالتك؟
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
هل لديك شخص ينبغي التواصل معه بشأن الرغبات الخاصة بالجنازة أو الدفن؟
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،فمن؟ _______________________________________________________________________

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :3حدد صالحيات ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك.
یمكن لممثل الرعایة الصحیة المعني بحالتك أن یساعد في اتخاذ القرارات التالیة بشأن:

عالجات دعم الحياة  -الرعاية الطبية التي تساعدك على أن تبقى ح يً ا لفترة أطول:
• نقل الدم
• اإلنعاش القلبي الرئوي أو CPR
• الج راحة
• جهاز التنفس أو جهاز التنفس االصطناعي
• األدوية
• جهاز غسيل الكلى
• أنبوب التغذية
الرعاية في مرحلة االحتضار
إذا كنت في مرحلة االحتضار ،فيمكن لممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك:
• استدعاء زعيم روحاني

• تحديد ما إذا كان التبرع بأعضائك مسمو ًح ا به

• تحديد ما إذا كان مكان الوفاة في المنزل أو في المستشفى

• تحديد مكان الدفن أو إح راءاته

• تحديد ما إذا كان سيتم إج راء تشريح للجثة أم ال

إلى أي مدى تريد أن يقوم ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك بتنفيذ رغباتك الطبية؟
ضع عالمة  Xبجوار أكثر جملة تتفق معها:
مرونة تامة :يمكن لممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي تغيير أي من قراراتي الطبية ،بعد التحدث مع األطباء القائمين على رعايتي ،وكانت
آراؤهم أن ذلك أفضل بالنسبة لي في هذا الوقت.
بعض المرونة :يمكن لممثل الرعاية الصحية المعني بحالتي تغيير بعض قراراتي الطبية ،بعد التحدث مع األطباء ،وكانت آراؤهم أن ذلك
أفضل بالنسبة لي في هذا الوقت.
الحد األدنى من المرونة :أريد أن ينفذ ممثل الرعاية الصحية رغباتي الطبية إلى أقصى حد ممكن .يُرجى احترام قراراتي ،حتى إذا أوصى
األطباء بغير ذلك.

استخدم المزيد من الصفحات عند الضرورة لإلجابة عن األسئلة أدناه.
هناك بعض الرغبات التي أريد أن يتم احترامها فعالً:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
اكتب أي قرارات ال ترغب أن يتخذها ممثل الرعاية الصحية المعني بحالتك:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :4وقّ ع على النموذج.
توقيعك
قبل استخدام هذا النموذج ،يجب عليك:
• توقيع هذا النموذج إذا كنت تبلغ من العمر  18عا ًم ا على األقل
• الحصول على توقيع اثنين من الشهود على النموذج ،أو توثيق كاتب العدل
• وقّ ع على النموذج أمام شاهديك أو اجعل كاتب عدل يوثق توقيعك على النموذج
وقّ ع باسمك واكتب التاريخ.
التاريخ

التوقيع
االسم المطبوع
المدينة

عنوان الشارع

الوالية

الرمز البريدي

الشاهدان
قبل استخدام هذا النموذج ،عليك الحصول على توقيع اثنين من الشهود أو توثيق النموذج من قِبل كاتب عدل.
يجب على الشاهدين أن:

غير مسموح للشاهدين أن:

• يكونا بعمر  18عا ًم ا على األقل

• يكونا الشخص نفسه الذي اخترته كممثل الرعاية الصحية

• يكونا على معرفة بك

• يكونا طبيبك أو أي مقدم رعاية صحية آخر لك

• يرياك أثناء توقيعك للنموذج

• يكونا من العاملين في المركز الطبي أو في مكان تقديم الرعاية الصحية الذي تتلقى فيه العالج

		

• يكونا من العاملين في المكان الذي تقيم به

		

• يكونا على صلة بك بأي شكل من األشكال

		
أو الممتلكات — من وفاتك

• يستفيدا مال يًا — يستحقا أي نوع من األموال

إذا لم يكن لديك شاهدان ،فيمكن أن يوقع كاتب العدل في صفحة .13

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :4وقّ ع على النموذج ،تابع.
توقيع الشاهدين
على الشهود إكمال هذه الصفحة.
بالتوقيع ،فإنني أقر أنني رأيت _______________________________________________________يوقّع على هذا النموذج.
أعتقد أنه كان في كامل قواه العقلية ،ولم يتم إجباره على توقيع هذا النموذج.

أقر أي ً
ض ا:
• أنني أعرف هذا الشخص ،ويمكنني إثبات هويته
• أنني أبلغ من العمر  18عا ًم ا على األقل
• أنني لست ممثل الرعاية الصحية الخاص به
• أنني لست مقدم الرعاية الصحية المعني بحالته
• أنني لست من العاملين في مكان تقديم الرعاية الصحية المعني بحالته
• أنني لست من العاملين في مكان إقامته
• أنه ليست لي أي صلة به بأي شكل من األشكال
ي من وفاته
• أنه ليست هناك أي منفعة مادية — استحقاق ألي نوع من األموال أو الممتلكات — ستعود عل ّ
الشاهد األول
التاريخ

التوقيع
االسم المطبوع
عنوان الشارع

المدينة

الوالية

الرمز البريدي

الشاهد الثاني
التاريخ

التوقيع
االسم المطبوع
عنوان الشارع

المدينة

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

الوالية

الرمز البريدي

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
— لالستخدام الرسمي فقط —

الخطوة  :4وقّ ع على النموذج  -توقيع كاتب العدل إذا كان مطلوبً ا.
سيطلب منك كاتب العدل أي إثبات هوية يحمل صورة ،مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.

والية واشنطن
مقاطعة ______________________________________________
ي ما يثبت بشكل مريح أن
أقر بأنني أعرف أو لد ّ
______________________________________________________________________________________
(االسم)

هو الشخص الماثل أمامي ،وقد أقر الشخص المذكور أنه وقّع على هذا المستند ،كما أقر بأنه قد قام بذلك بكامل إرادته ورغبته الطوعية من أجل
االستخدامات واألغراض المذكورة في المستند.

بتاريخ_____________________________________________ :
_________________________________________________
(توقيع كاتب العدل)

المسمى الوظيفي________________________________________:

(ختم كاتب العدل)

ينتهي تعييني في________________________________________:

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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نموذج التوجيهات المسبقة واشنطن
الخطوة  :5أرسل نسخة من نموذج توجيهاتك المسبقة الكامل.
بمجرد أن توقّع على نموذج توجيهاتك المسبقة ويكون هناك شاهدان عليه أو يتم توثيقه ،احتفظ بالنسخة األصلية واصنع نس ًخا من الصفحات  5إلى 14
لتقديمها إلى كل من:
• ممثل الرعاية الصحية
• مقدمي الرعاية الطبية
• المستشفى
• األسرة واألصدقاء

خيارات تقديم نموذج توجيهاتك المسبقة الكامل:
قم بتقديم نسخة إلى طبيب مؤسسة  Swedish Health Servicesأو عيادة الرعاية األولية أو المستشفى المفضلين لديك أثناء زيارتك القادمة.
يمكنك أيضًا تقديم نسخة عن طريق الغالف المجهز بعنوانك وطابع البريد (إذا كنت قد تلقيته).

تتوفر معلومات أخرى بشأن إكمال نموذج توجيهاتك المسبقة أو إعادته على الموقعين اإللكترونيين التاليين لمنظمتي  Swedishو
:Providence
• www.swedish.org/AD
• ( www.swedish.org/patient-visitor-infoانقر على رابط ”( ”Advance Directiveالتوجيهات المسبقة))
• www.providence.org/InstituteForHumanCaring
إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،يرجى التواصل مع طبيب مؤسسة  Swedish Health Servicesأو عيادة الرعاية األولية أو المستشفى
المفضلين لديك.

نموذج التوجيهات المسبقة هذا يخص( :يرجى كتابة اسمك على هذا السطر)

تاريخ الميالد
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إخطار عدم التمييز وحقوق الوصول
إننا نمتثل إلى قوانين الحقوق المدنية الفيد رالية المعمول بها وال نميز بين األشخاص على أساس العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي،
أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو نوع الجنس .إننا ال نستبعد األشخاص أو نعاملهم بشكل مختلف بسبب العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو
العمر ،أو اإلعاقة ،أو نوع الجنس .نحن:
( )1نقدم مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات تحول دون التواصل الفعال معنا ،مثل( :أ) مترجمي
لغة اإلشارة المؤهلين ،و(ب) تقديم المعلومات المكتوبة بتنسيقات مختلفة (طباعة بحجم كبير ،والملفات الصوتية ،والتنسيقات
اإللكترونية مع إمكانية الوصول إليها ،وتنسيقات أخرى).
( )2نقدم خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين تكون لغتهم األساسية لغة غير اإلنجليزية ،مثل( :أ) المترجمين المؤهلين؛
و(ب) المعلومات المكتوبة بلغات أخرى.
إذا كنت تحتاج ألي من الخدمات المذكورة أعاله ،ف يُرجى االتصال بمنسق الحقوق المدنية المناسب من بين المذكورين أدناه .إذا كنت
تحتاج إلى خدمات ترحيل االتصاالت ،ف يُرجى االتصال بالرقم  1-800-833-6384أو .7-1-1
إذا كنت تعتقد أن المركز الطبي السويدي قد أخفق في تقديم تلك الخدمات أو قام بالتمييز بطريقة أخرى على أساس العرق ،أو اللون،
أو األصل القومي ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو نوع الجنس ،فيمكنك إرسال تظلم إلينا عن طريق االتصال بمنسق الحقوق المختص بموقع
الخدمة الذي تتبعه حسبما هو مدرج أدناه:

موقع الخدمة
جميع المواقع ما عدا المركز
الطبي السويدي بحرم
Edmonds
Swedish Edmonds

خدمات كبار السن

منسق الحقوق المدنية
99204 8th Ave., Spokane, WA .W 101 ,Civil rights coordinator
رقم الهاتف1775-469-844-1 :؛ خط المترجم الفوري9127-311-888-1 :
البريد اإللكترونيNondiscrimination.WA@providence.org :
76th Ave. W. Edmonds, WA 21601 ,)Civil rights coordinator (Bed Control
98026
رقم الهاتف1775-469-844-1 :؛ خط المترجم الفوري9178-311-888-1 :
البريد اإللكترونيNondiscrimation.SHS@providence.org :
98168 Tukwila, WA ,220 102nd St., Suite .S 2811 ,Civil rights coordinator
رقم الهاتف1775-469-844-1 :؛ خط المترجم الفوري9127-311-888-1 :
البريد اإللكترونيNondiscrimination.pscs@providence.org :

يمكنك تقديم تظلم بصفة شخصية أو عن طريق البريد ،أو الفاكس ،أو البريد اإللكتروني .إذا كنت تحتاج إلى مساعدة إلرسال تظلم،
يكون منسقو الحقوق المدنية المشار إليهم أعاله متاحين لمساعدتك.
ض ا إرسال شكوى بشأن الحقوق المدنية إلى مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات البشرية األمريكية،
كما يمكنك أي ً
إلكترون يًا من خالل بوابة مكتب شكاوى الحقوق المدنية ،المتوفر على ال رابط التالي https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
 ،lobby.jsfأو عن طريق البريد ،أو الهاتف على:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
( 800-537-7697 ،1-800-368-1019هاتف نصي للصم والبكم).
نماذج الشكاوى متوفرة على ال رابط التالي .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in our health programs
and activities.
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