 في بومونتRespecting Choices® نظام

التوجيه المسبق

 وال ُيقصد منها الحصول على توقيعات قانونية؛ حيث يجب إكمال التوقيعات القانونية، وهي مخصصة ألغراض التفسير والتعليم،هذه نسخة مترجمة طبق األصل ودقيقة من األصل باللغة اإلنجليزية
.على النسخة اإلنجليزية مع اإلشارة إلى تقديم هذه النسخة المترجمة منها
This is a true and accurate translated copy of the original in English. This copy is intended for explanations and education
purposes and is not meant to get legal signatures. Legal signatures should be completed on the English copy with a reference
that this translated copy was given.
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المعلومات ال ُم وصى بها لوكيل المريض وفريق الرعاية الطبية
قسم اختياري
االعتبارات الروحية والدينية
استكشاف األهداف من الرعاية لإلصابة الحادة أو الدائمة
معلومات اإلنعاش القلبي الرئوي ()CPR

إجراء المحادثة
يبدأ تخطيط الرعاية المسبقة بإجراء محادثة .ويتوفر المساعدون
المعتمدون التابعون لنظام  Respecting Choicesفي
بومونت إلرشاد المرضى خالل العملية .وتتضمن إخبار المرضى
لوكيل المريض أو الطبيب بالقيم والمعتقدات التي لديهم .وينتج عن
اإلكمال الناجح للمحادثة إنشاء المستند القانوني للتوجيه المسبق.
قد ال يكون إكمال التوجيه المسبق سهالً ،ولكن ماليين
ضا يمكن أن
المرضى قاموا بإكماله بنجاح وأنت أي ً
تنجح في ذلك.

ما المقصود بالتخطيط المسبق للرعاية؟
يشارك مستشفى بومونت نظام  ،Respecting Choicesوهو نموذج للتخطيط المسبق للرعاية؛ حيث يقوم على البراهين ويحظى
باالعتراف الدولي ،ويحقق ثقافة رعاية صحية تتمحور حول رعاية المريض والتي تحترم أهدافه وقيمه بشأن الرعاية الصحية الحالية
والمستقبلية.
ويتوفر المساعدون المعتمدون التابعون لنظام  Respecting Choicesفي بومونت لمساعدة المريض على إكمال التوجيه المسبق .وهذه
العملية تؤدي إلى إنشاء مستند واضح ودقيق يعكس القيم التي يتبناها المريض واألهداف الشخصية من الرعاية .ونقدم هذه الخدمات مجا ًنا .وإذا
اختار المريض مقابلة الطبيب ،فقد تسري رسوم ،لذلك ،يُرجى االتصال بعيادة الطبيب أو شركة التأمين.
إن هذا األسلوب القائم على المحادثة يراعي أن التخطيط المسبق للرعاية ليس عملية "واحدة تناسب كل المرضى" .ويمكن أن يختار المريض
أيضًا إكمال المستندات اإلضافية ،والتي تقدم رؤية حول القيم التي لديه وتعليماته اإلضافية لوكيل المريض المعيّن وفرق الرعاية الصحية.
وبنا ًء على طلب المريض ،يتم إدخال مستند التوجيه المسبق في نظام السجل الطبي اإللكتروني في بومونت ،وبذلك يتوفر في أي حرم أو موقع
ممارسة يشارك السجل الطبي اإللكتروني نفسه.
وفي أثناء نظر المريض في خطة الرعاية المسبقة ،نعلم أن المحادثة والعملية يمكن أن تستغرقا بعض الوقت .ويمكن أن يشاركك مساعد نظام
 Respecting Choicesفي بومونت خطوة بخطوة أثناء اإلجراءات.

.1

ما المقصود بالتوجيه المسبق؟
ي ُعد التوجيه المسبق مستندًا قانونيًا يصف التفضيالت المحددة للمريض بشأن العالجات الطبية في حالة عجزه عن
القيام بذلك .كما أن التوجيه المسبق ،والمعروف ً
أيضا باسم "التوكيل الدائم للرعاية الصحية" ،ي ُستخدَم فقط إذا أصبح
ً
مريضا أو مصابًا وكانت حالته ال تسمح بالتعبير عن رغباته بنفسه .ويبدأ التوجيه المسبق بتحديد وكيل
الشخص
ً
المريض الذي يتخذ القرارات نيابة عنه عندما يصبح غير قادر على ذلك ،ويتضمن المستندات اإلضافية بشأن تفضيالت
اإلنعاش القلبي الرئوي ( )CPRودعم الحياة والتبرع باألعضاء.
ِّ
الممثل القانوني الذي ينوب عنه ،والمعروف أيضًا باسم وكيل المريض .وينبغي أن يكون وكيل المريض شخصًا يوثق به،
ويحدد المريض اسم
ً
نيابة عن المريض عندما يعجز المريض عن اتخاذها بنفسه .وينبغي أن
ومتاحً ا عند االتصال به ،ويشعر باالرتياح عند اتخاذ القرارات الطبية
يجري المريض ووكيله محادثة بشأن رغبات المريض المذكورة بالتفصيل في التوجيه المسبق .ومن المتوقع أن يتبع وكيل المريض تعليمات
المريض ولو كان ال يوافق على تلك التعليمات.
ومن خالل وصف األهداف العامة للرعاية والتفضيالت العالجية للمريض بعباراته الخاصة ،يساعد مستند التوجيه المسبق فريق الرعاية
الصحية ووكيل المريض على تقديم نوع الرعاية الذي يريده المريض بشكل أفضل .ويمكن للمريض تغيير محتوى هذا المستند في أي وقت.
إن مراجعة التوجيه المسبق سنويًا بالتعاون مع الطبيب أو فريق الرعاية الصحية أو وكيل المريض ،عالوة على مراجعته في كل مرة يدخل
فيها المريض إلى منشأة الرعاية الصحية ،يجعله دائمًا يحتوي على المستجدات بشأن القِيم التي يؤمن بها المريض .ويمكن للمريض تحديثه أو
إلغاؤه في أي وقت.

يمكن العثور على أوراق العمل اإلضافية المتوفرة عبر اإلنترنت ،والتي تقدم التوجيه لوكيل المريض وفريق الرعاية الصحية
على .beaumont.org/respecting-choices

أوراق عمل إضافية متوفرة عبر اإلنترنت:
•ما يجعل الحياة جديرة بالعيش
•أنابيب التنفس/وضع األنابيب
•أنابيب التغذية/التغذية
•اليقظة مقابل الراحة
•المشاركة في التجارب واألبحاث السريرية
•نقل الدم

.II

مشاركة الرغبات واالختيارات
المناقشة والتوزيع والمراجعة
بعد إكمال التوجيه المسبق:
•ينبغي أن تخبر العائلة واألصدقاء المقربين بإكمال هذا المستند .وينبغي أيضًا إخبارهم بوكيل (وكالء) المريض الذي اخترته ورغبات
الرعاية الصحية التي تريدها .كما ينبغي إخبارهم بأن هذه هي قراراتك وليست رغبات فقط.
•ينبغي إعطاء األشخاص المذكورين في صفحة المعلومات (الصفحة األولى بالتوجيه المسبق) ،بالتوجيه المسبق المكتملً ،
نسخا من
التوجيه المسبق المكتمل.
•ينبغي أخذ نسخة من التوجيه المسبق معك وقتما تدخل المستشفى أو منشأة التمريض المتخصصة (دار التمريض أو مركز إعادة
التأهيل) .وينبغي طلب إدخال التوجيه المسبق في السجالت الطبية الخاصة بك.
•ينبغي االحتفاظ بنسخة من التوجيه المسبق في مكان يسهل العثور عليه فيه.
•يمكن تحديث التوجيه المسبق في أي وقت بإكمال مستند جديد وتحديد تاريخه .ويمكن تحديث أو تغيير هذا المستند بنفسك أو االتصال
على نظام  Respecting Choicesفي بومونت للحصول على المساعدة .في حالة تغيير التوجيه المسبق ،ينبغي اإلشهاد عليه
وتوقيعه مرة أخرى ،ثم إعطاء النسخ الجديدة إلى كل شخص لديه النسخ القديمة.
•ويمكن دائمًا تغيير رأيك بشأن الرعاية التي تريدها وبشأن تحديد وكيل المريض الخاص بك .وينبغي إخبار فريق الرعاية الصحية إذا
أردت تغيير التوجيه المسبق .ويمكن أيضًا االتصال بنظام  Respecting Choicesفي بومونت.

بطاقة المحفظة لنظام  Respecting Choices®في بومونت
ُيرجى إكمال بطاقة المحفظة .اكتب األسماء وأرقام الهاتف الخاصة بوكيل (وكالء) المريض.

الوكيل

نظام  Respecting Choices®في بومونت

الهاتف:

لدي توجيه مسبق.
ّ

اقطع الجزء بطول الخط المن َّقط

بديل الوكيل 1

االسم:

الهاتف:

بديل الوكيل 2

قم بالثني من هنا

االسم:

انظر الجانب الخلفي من هذه البطاقة
ّ
لالطالع على معلومات حول الوكالء.

االسم:

الهاتف:

التوقيع

.III

تعرف على المزيد حول
َّ
نظام  RESPECTING CHOICESفي بومونت
ما المقصود بالمساعد المعتمد بنظام  Respecting Choicesفي بومونت؟
يُعد مساعد نظام  Respecting Choicesفي بومونت الشخص الذي يمكنه المساعدة في إرشاد المريض خالل محادثات التخطيط المسبق
للرعاية .ويمكن لك ولآلخرين الذين تختارهم للمشاركة أن يناقشوا تجاربك ومعنى الحياة الجيدة بالنسبة لك .وتؤدي المناقشة إلى إنشاء توجيه
مسبق يحدد األهداف الشخصية من الرعاية ويبينها.
نظام  Respecting Choicesفي بومونت في مجتمعك.
يتوفر المتحدثون التابعون لنظام  Respecting Choicesفي بومونت للتحدث إلى أي مجموعة من أي عدد بشأن التخطيط المسبق للرعاية
مجا ًنا حول منطقة قطار األنفاق .لطلب التواصل مع متحدث ،يُرجى االتصال بنا عبر البريد
اإللكتروني .respectingchoices@beaumont.org
هل تريد الحصول على مساعدة جماعية؟
يمكن لمساعدي نظام  Respecting Choicesفي بومونت إرشاد المجموعات خالل عملية التخطيط المسبق للرعاية وإنشاء التوجيه
المسبق .يُرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني .respectingchoices@beaumont.org
هل تريد التطوع في نظام  Respecting Choicesفي بومونت؟
تعرَّ ف على المزيد حول الطريقة التي يصبح بها الشخص مساع ًدا معتم ًدا في نظام  Respecting Choicesفي بومونت
وفرص التطوع األخرى على .respectingchoices@beaumont.org

إن هذا المستند ،أي التوكيل الدائم للرعاية الصحية ،مخصص للقرارات الطبية فقط .ويلزم إنشاء
نموذج مختلف من التوكيل إذا كان الشخص يرغب في تكليف شخص ما باتخاذ القرارات المالية
نيابة ً عنه .وال يسمح مستند التوكيل في الشؤون المالية للوكيل باتخاذ القرارات الطبية نيابة ً عن
المريض .ينبغي التأكد من فهم الفرق بين التوكيل في الشؤون الطبية والتوكيل في الشؤون المالية.

إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية ،أو ترغب في أن يتصل بك المساعد المعتمدُ ،يرجى االتصال
بنا على:

الهاتف947-522-1948 :

البريد اإللكتروني respectingchoices@beaumont.org :
موقع اإلنترنتbeaumont.org/respecting-choices :

.IV

ينبغي االحتفاظ بهذا مع المستند القانوني

نظام  RESPECTING CHOICESفي بومونت  -التوجيه المسبق
صفحة المعلومات
اسم المريض بالكامل (يُرجى طباعته)___________________________________________ :
تاريخ اليوم______________________________________ :
تاريخ الميالد_________________________________________________________ :
عنوان المراسلة___________________________________
�������������������� :
هاتف المنزل ______________ :الهاتف المحمول____________ :العمل_______________ :
البريد اإللكتروني_______________________________________________________ :
لقد أعطيت ً
نسخا من التوجيه المسبق إلى:
__ 1.
__ 2.
__ 3.
__ 4.
__ 5.
__ 6.
ينبغي التأكد من تضمين ذكر وكيل المريض ووكالء المريض البدالء والطبيب.
ينبغي مراعاة تضمين اسم مؤسسة الرعاية الصحية عالوة على األصدقاء اآلخرين وأفراد العائلة.
تذ َّكر االحتفاظ بنسخة لنفسك.
يمكن إجراء التغييرات بالتوجيه المسبق في أي وقت.
ونوصيك بتحديث المستند كل بضعة أعوام أو اتباع قاعدة ( 5Dالحاالت الخمس):
•كل عقد جديد من حياة المريض.
•بعد وفاة شخص محبوب.
•بعد الطالق.

•بعد أي تشخيص خطير.
•بعد أي تقهقر كبير في الوظائف.

نظام ® RESPECTING CHOICESفي بومونت – التوجيه المسبق

صفحة  1من 5

المستند القانوني

توكيل دائم للرعاية الصحية  -تعيين وكيل المريض
ً
ً
عاجزا عن المشاركة في
نيابة عني فقط إذا عجزت عن التحدث بنفسي أو أصبحت
يُعد هذا مستن ًدا قانونيًا .أذكر اسم وكيل قانوني يتحدث
َّ
المرخص) أو قرارات الصحة العقلية (حسبما يحدد طبيبي
اتخاذ القرارات الطبية (حسبما يحدد طبيبي وطبيب آخر أو االختصاصي النفسي
ً
وممارس الصحة العقلية) .ال يمتلك وكيل المريض الخاص بي أي سلطة التخاذ القرارات نيابة عني في أي وقت أقدر فيه على المشاركة في
هذه القرارات بنفسي .أصرِّ ح بتضمين هذا المستند كجزء من السجل الطبي الخاص بي ومنحه إلى وكيل المريض الخاص بي وموفر الرعاية
الصحية عالوة على بدالء الوكالء وأنظمة الرعاية الصحية التي أحصل فيها على الرعاية.

تعيين وكيل المريض
أنا _________________________________________ ،المقيم في _______________________________
(اسم المريض بالكامل)

(عنوان المريض)

ً
طواعية الشخص التالي ذكره ليكون وكيل المريض الخاص بي أو بديل الوكيل ،فقط
أبلغ أكثر من  18عامًا ،وأتمتع بصحة عقلية جيدة وأختار
إذا كنت غير قادر على المشاركة في هذه القرارات بنفسي .أفهم أنه يمكن أن أغير رأيي في أي وقت من خالل التعبير عن هذا التغيير بأي
طريقة لبيان أن هذا االختيار لم يعد يعبِّر عن رغباتي.

أختار الشخص التالي ذكره ليكون وكيل المريض الخاص بي
االسم______________________________________________ :العالقة االجتماعية____________________ :
العنوان������������������������������� :ا________المدينة_______________ :الوالية_:الرمز البريدي_____ :
هاتف المنزل_____________________:الهاتف المحمول___________________ :العمل___________________ :
البريد اإللكتروني______________________________________________________________________ :
ً
عاجزا عن تمثيل دوره كوكيل مريض،
إذا لم يقبل وكيل المريض الخاص بي التكليف أو كان ال يرغب في ذلك أو كان غير متاح أو
فمن َث َّم أريد أن يكون الشخص القائم بعمل وكيل المريض الخاص بي:

وكيل المريض البديل (التالي) األول:
االسم___________________________________________:العالقة االجتماعية____________________ :
العنوان����������������������������:ا________المدينة_______________ :الوالية_:الرمز البريدي_____ :
هاتف المنزل_________________ :الهاتف المحمول___________________ :العمل___________________ :
البريد اإللكتروني___________________________________________________________________ :

وكيل المريض البديل (التالي) الثاني:
االسم___________________________________________:العالقة االجتماعية____________________ :
العنوان����������������������������:ا________المدينة_______________ :الوالية_:الرمز البريدي_____ :
هاتف المنزل_________________ :الهاتف المحمول___________________ :العمل___________________ :
البريد اإللكتروني___________________________________________________________________ :
*يمكن أن تختار تسمية وكالء مريض بدالء (تاليين) إضافيين.

نظام ® RESPECTING CHOICESفي بومونت – التوجيه المسبق

صفحة  2من 5

المستند القانوني

توقيع المريض

يجب التوقيع على المستند وتحديد تاريخه في حضور شاهدَين

يسري توقيعي التالي على كل صفحات هذا المستند ،بما في ذلك "قبول وكيل المريض/بديل وكيل المريض الموجود في صفحة  .5أريد أن يكون
األفراد المختارون في هذا المستند وكالء المريض وبدالء وكالء المريض الخاصين بي .أتخذ هذا القرار ألن هذا ما أريده ،وليس بسبب إجبار أي
أحد لي بأي طريقة .أفهم أنه يمكن أن ألغي تعيين وكيل المريض في أي وقت وبأي طريقة تعبِّر عن نيتي في اإللغاء.
توقيع المريض_____________________________________________________ :التاريخ_______________ :
العنوان�������������������������������� :ا_______المدينة_____________ :الوالية_ :الرمز البريدي______:
توكيل بشأن عالج الحفاظ على الحياة  -اختياري:
أفوض وكيل المريض الخاص بي تفويضًا صريحً ا بشأن اتخاذ القرارات حول منع أو سحب العالج الذي قد يتسبب في حدوث وفاتي ،وأقرُّ بأن
نحو هذه القرارات يمكن أن تتسبب أو قد تتسبب في حدوث الوفاة بشكل طبيعي.
توقيع المريض________________________________________________ :التاريخ_______________ :
(يُرجى التوقيع بكتابة اسمك إذا كنت ترغب في منح وكيل المريض هذا التفويض)

إقرار الشهود

أشهد أن الشخص المو ِّقع على هذا المستند قد و َّقع عليه في حضوري ،وأنه كان في حالة عقلية سليمة وغير خاضع ألي إكراه أو احتيال
أو تأثير.
أنا لست:

•الشخص المك َّلف بوصفه وكيل المريض بموجب هذا المستند.
•أقل من  18عا ًما.
•قري ًبا للمريض عن طريق الدم أو المصاهرة أو التبني.
•طبيب المريض أو موفر الرعاية الصحية له.
•موظ ًفا بمنشأة الرعاية الصحية أو برنامج الصحة العقلية المجتمعي والذي يتولى عالج أو رعاية المريض.
•موظ ًفا لدى موفر التأمين على الحياة أو التأمين الصحي للمريض.
•حسب علمي ،لست دائ ًنا للمريض أو مستح ًقا ألي جزء من ميراثه بموجب وصية موجودة حال ًيا أو بموجب إعمال القانون.

توقيع الشاهد األول___________________________________________________ :التاريخ_____________ :
االسم (يُرجى طباعته)__________________________________________________________________ :
العنوان������������������������������:ا________المدينة______________ :الوالية_ :الرمز البريدي_____ :
توقيع الشاهد الثاني___________________________________________________:التاريخ_____________ :
االسم (يُرجى طباعته)__________________________________________________________________ :
العنوان������������������������������:ا________المدينة______________ :الوالية_ :الرمز البريدي_____ :
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صفحة  3من 5

المستند القانوني

قرارات عالج الصحة العقلية  -اختياري

 أختار عدم إكمال هذا القسم.
يُرجى إكمال هذا القسم لتفويض وكيل المريض الخاص بك في اتخاذ القرارات العالجية إذا حدد الطبيب واختصاصي الصحة العقلية أنه ال يمكنك
تقديم الموافقة المستنيرة على رعاية الصحة العقلية.
فيما يلي تفضيالتي بشأن تقييم الطبيب وممارس الصحة العقلية لقدرتي على اتخاذ قرارات عالج الصحة العقلية الخاصة بي:
اسم الطبيب_________________________
����������������������������������������������� :
عنوان العيادة________________________________________________ :الهاتف____________________ :
اسم ممارس الصحة العقلية_________________________
��������������������������������������� :
عنوان العيادة________________________________________________ :الهاتف____________________ :
أفهم أنه في حالة عدم توفر األفراد المعينين المذكورين أعاله التخاذ القرارات ،يتولى فريق الرعاية تحديد الممارسين اآلخرين القادرين على
تنفيذ هذا اإلجراء .ووقتما أمكن ،يُنظر في تفضيالتي وتفضيالت وكيل المريض الخاص بي.
فيما يلي قائمة بالخيارات العالجية .يمكنني تحديد اختيار واحد أو أكثر ،بالتوقيع باألحرف األولى بجوار الخيارات التي أريد أن أمنح وكيل
المريض الصالحية للموافقة عليها:
_______ العالج بالعيادات الخارجية.
األحرف األولى

_______	دخولي المستشفى كمريض متطوع رسمي للحصول على خدمات الصحة العقلية الداخلية .يحق لي تقديم إشعار مدته
األحرف األولى ثالثة أيام يعبِّر عن نيتي بشأن مغادرة المستشفى.
_______ دخولي المستشفى للحصول على خدمات الصحة العقلية الداخلية.

األحرف األولى

_______ أدوية األمراض النفسية.

األحرف األولى

_______ العالج بالصدمة الكهربائية (.)ECT

األحرف األولى

توكيل بشأن عالج الصحة العقلية  -اختياري:
أتنازل عن حقي في سريان اإللغاء على الفور .وإذا ألغيت التكليف ،يسري اإللغاء خالل  30يومًا من تاريخ اإلفصاح عن نية اإللغاء .ولو حددت
هذا الخيار ،فال يزال يحق لي تقديم إشعار مدته ثالثة أيام بشأن نيتي في مغادرة المستشفى إذا كنت مريضًا متطوعًا رسميًا.
توقيع المريض___________________________________________________ :التاريخ____________ :
(يُرجى التوقيع بكتابة اسمك إذا كنت ترغب في منح وكيل المريض هذا التفويض)

توقيع المريض____________________________________________________ :التاريخ________________ :
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صفحة  4من 5

المستند القانوني

قبول وكيل المريض
ووكالء المريض البدالء (التاليين)
أوافق على أن أكون وكيل المريض لـ _____________________________ ،وأقبل تحمل المسؤولية
(اسم المريض)

وأوافق على تحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات المعقولة بشأن اتباع رغباته وتعليماته المذكورة بالتفصيل في هذا المستند ووفق ما يمكن مناقشته
لفظيًا معه .وإذا كنت غير قادر على أداء التكليف بعد الجهود المعقولة لالتصال بي ،يؤدي العمل المذكور الوكيل البديل للمريض ،وفق الترتيب
الذي حدده المريض ،إلى أن أصبح متاحً ا.
ً
نيابة عن المريض واتخاذ القرارات التي تتسق مع رغباته التي أعرب عنها ووفق
وبالتوقيع على هذا القبول ،أقرُّ بقبولي المسؤولية للعمل
ً
تحقيق أفضل مصالح له .كما أفهم أيضًا أن التوقيع على هذا القبول ال يلزمني بأن أصبح مسؤوال من الناحية المالية
عن المريض أو عن تكلفة رعايته .وعالوة على ما سبق ،أفهم وأوافق على أنني بصفتي وكيالً للمريض:
 .أال تصبح صالحيتي سارية إال بعد أن يعلن الطبيب عدم قدرة المريض على اتخاذ القرارات الطبية و/أو قرارات الصحة العقلية.
 .بال يمكنني ممارسة أي صالحيات تتعلق برعاية المريض أو الوصاية عليه أو العالج الطبي أو عالج الصحة العقلية ،والتي ال يمكن
للمريض أن يمارسها بنفسه.
 .جال يمكن أن أتخذ القرارات بشأن منع أو سحب الرعاية عن المريضة التي تكون حامالً إذا أدى هذا القرار إلى وفاة المريضة.
 .ديجوز أن أتخذ القرارات بشأن منع أو سحب العالج ،والذي يمكن أن يؤدي إلى وفاة المريض فقط إذا أعرب المريض بطريقة واضحة
ومقنعة عن تفويضي في اتخاذ القرارات ،وإذا أقرَّ المريض بأن نحو هذا القرار يمكن أو قد يؤدي إلى وفاة المريض.
 .هال يمكن أن أحصل على تعويض مقابل الخدمة بصفة وكيل المريض ،ولكن يمكن أن أحصل على تعويض نظير
ً
نيابة عن المريض.
أي مصروفات فعلية وضرورية أتحملها
 .ويمكن للمريض أن يلغي صالحيتي للعمل كوكيل مريض في أي وقت وبأي طريقة تكفي في التعبير عن نية اإللغاء.
 .زإذا تنازل المريض عن حقه في إلغاء صالحيتي بشأن اتخاذ قرارات عالج الصحة العقلية ،فمن َث َّم ينبغي تأخير إلغاء أي عالج للصحة
العقلية لمدة  30يومًا بعد إعراب المريض عن نيته بشأن اإللغاء.
 .حيجوز أن ألغي هذا القبول في أي وقت وبأي طريقة تكفي للتعبير عن نيتي بشأن إيقاف العمل بصفة وكيل مريض.
 .طيجب أن أعمل وفق المعايير الطبية والقانونية التي تتطلب أن أتخذ القرارات وفق أفضل مصالح المريض ولتحقيق المنافع له .من المفترض
اعتبار أن الرغبات الصريحة أو المبرهن عليها والمعلومة للمريض في أثناء قدرته على المشاركة في اتخاذ قرارات العالج الطبي و/أو
قرارات عالج الصحة العقلية ،تحقق مصلحته المثالية.
 .يإذا كان مصرَّ حً ا لي بموجب هذا المستند التبرع بأعضاء المريض بعد الوفاة ،تظل صالحياتي قابلة للتنفيذ بعد وفاته.
 .كيحق للمريض الذي يدخل المستشفى االستفادة من الحقوق المذكورة في القسم  20201بقانون ميشيغان للصحة العامة (.)MCL 333.20201
التاريخ:

توقيع وكيل المريض:
توقيع وكيل المريض البديل (التالي) (اختياري):

التاريخ:
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صفحة  5من 5
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صفحة اختيارية

المعلومات ال ُموصى بها لوكيل المريض وفريق الرعاية الطبية
االعتبارات الروحية والدينية
 أختار عدم إكمال هذا القسم.
أريد أن يعرف أحبابي وفريق الرعاية الطبية المعلومات التالية بشأن معتقداتي الدينية والروحية:
معتقداتي الدينية أو الروحية هي:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
وألنني أصبحت قريبًا من الوفاة ،يُعد ما يلي مهمًا بالنسبة لي:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
عقب وفاتي ،يُعد ما يلي مهمًا بالنسبة لي:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
تعليقات إضافية:
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
توقيع المريض:

التاريخ:
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صفحة اختيارية

المعلومات ال ُموصى بها لوكيل المريض وفريق الرعاية الطبية
استكشاف األهداف من الرعاية لإلصابة الحادة أو الدائمة بالدماغ
 أختار عدم إكمال هذا القسم.
ً
عاجزا عن
هناك قرار ينبغي أن يفكر فيه كل إنسان .تخيَّل هذا السيناريو :حدث مفاجئ (مثل وقوع حادث سيارة أو مرض) يترك الشخص
التواصل .تحصل على كل الرعاية الالزمة التي تبقيك قيد الحياة .يعتقد األطباء أن هناك فرصة ضئيلة السترداد القدرة على معرفة الشخص
لذاته أو معرفة المحيطين به.
في هذا الموقف ،هل تريد استمرار العالج الطبي لتبقى على قيد الحياة؟ أم تريد إيقاف العالج الطبي؟ في كلتا الحالتين ،ستحصل على معاملة
تشعرك بالراحة.

يُوصى بأن يتولى المساعد المعتمد التابع لنظام  Respecting Choicesفي بومونت توجيه المريض
واآلخرين الذين يدعوهم إلى المشاركة ،في أثناء المناقشة .ومن األهمية التعرُّ ف على هذه األسئلة وتجارب
المريض وما تعنيه الحياة الجيدة بالنسبة له .فهذه العملية تسمح بفهم أفضل للقِيم التي يتبناها المريض والقرارات
التي يتخذها في التوجيه المسبق.
ونتيجة إصابة الدماغ الدائمة ،إذا وصلت إلى مرحلة يدل اليقين الطبي المعقول وقتها على أنني لن أسترد القدرة على معرفة ذاتي أو أفراد
أسرتي أو أصدقائي ،أو مكان وجودي ،أريد أن أحصل على معاملة مريحة ومثالية ،وأريد من وكيل المريض الخاص بي ما يلي:
ضع عالمة في المربع المجاور لإلقرار الذي توافق عليه:
أريد استمرار العالج أو البدء فيه للبقاء على قيد الحياة ،ما لم يحدد األطباء المسؤولون عن حالتي أن العالجات ستضرُّ حالتي


أكثر من إفادتها.
أو
أريد رفض أو إيقاف كل العالجات ،بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر :أنابيب التغذية ،بما في ذلك التروية الوريدية وأجهزة


التنفس  /التهوية الصناعية ،إذا كنت أعاني هذا النوع من المرض .ومن وجهة نظري ،تترجح أعباء العالجات الطبية الداعمة على الفوائد
المحتملة المستفادة منها.

توقيع المريض:

التاريخ:
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صفحة اختيارية

المعلومات ال ُموصى بها لوكيل المريض وفريق الرعاية الطبية
اإلنعاش القلبي الرئوي – CPR
 أختار عدم إكمال هذا القسم.
إذا توقف نبض القلب عن العمل وانقطع التنفس ،يمكن بدء اإلنعاش القلبي الرئوي لمحاولة استردادهما أو إعادة عملهما .ويتضمن اإلنعاش
القلبي الرئوي الضغطات إلعادة عمل الدورة الدموية ،والصدمات الكهربائية إلعادة عمل نبض القلب ،وإدخال األنبوب (وضع األنابيب) من
خالل الفم ثم عبر القصبة الهوائية للسماح بالتهوية الميكانيكية والتنفس الصناعي .وبدون اإلنعاش القلبي الرئوي ،تحدث الوفاة بشكل طبيعي.

حقائق حول اإلنعاش القلبي الرئوي:

توجد حاالت ال يتم فيها استخدام اإلنعاش القلبي الرئوي؛ حيث يمكن أن يكون عديم الفائدة أو ضارً ا.
وإذا رأى الطبيب المتابع لحالتي أو طبيب الرعاية في العناية المركزة أن استمرار استخدام اإلنعاش القلبي
الرئوي بالممارسة الطبية السليمة لن يفيد ،فلن يتم استخدامه .وفي هذه الظروف ،ينبغي أن يحصل وكيل
المريض الخاص بي على إشعار بشأن هذا القرار.
•ينجح اإلنعاش القلبي الرئوي في معظم الحاالت في تحقيق الفائدة في حاالت الشباب والمرضى ذوي
الصحة العامة الجيدة.
•في حالة المرضى كبار السن أو المصابين باألمراض المزمنة ،تقل فرصة البقاء قيد الحياة عن .5%
كما تكون فرصة النجاة بالعودة إلى جودة الحياة السابقة أقل أيضًا.
•في حالة المرضى المصابين بمرض الزهايمر أو باركنسون أو مرض القلب أو الكلى أو الرئة في
المرحلة األخيرة أو السرطان المتقدم ،تنخفض معدالت النجاة إلى أقل من  1%باإلضافة إلى التقهقر
البالغ في جودة الحياة .كما أن إمكانية عودة المريض إلى منزله أو العيش بدون مساعدة نادرة ج ًدا.

في حالة توقف القلب أو التنفس...
ضع عالمة في المربع المجاور لإلقرار الذي توافق عليه:
أريد استخدام اإلنعاش القلبي الرئوي ما لم يقرر األطباء ما يلي:


•إصابتي بحالة طبية ال تتضمن فرصة معقولة للبقاء على قيد الحياة باستخدام اإلنعاش القلبي الرئوي .أو
•تسبب اإلنعاش القلبي الرئوي في زيادة الضرر أكثر من الفائدة.
ال أريد استخدام اإلنعاش القلبي الرئوي ،وبدالً من ذلك ،أريد السماح بحدوث الوفاة بشكل طبيعي.



توقيع المريض:

التاريخ:
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 RESPECTING CHOICES®في بومونت:
وعودنا للعمالء
سنبدأ
المحادثة.

سنقدم المساعدة
بالتخطيط المسبق للرعاية.

سنتأكد من
وضوح الخطط.

س نها.
سنحافظ على الخطط ونح ِّ
سنتابع الخطط
بطريقة مالئمة.

للتحدث إلى مساعد معتمد ،أو طلب التعامل مع متحدث حول التخطيط المسبق للرعاية أو التعرُّ ف
على فرص التطوع،
ُيرجى االتصال بنا على:

الهاتف947-522-1948 :

البريد اإللكتروني respectingchoices@beaumont.org :
موقع اإلنترنتbeaumont.org/respecting-choices :

نظام  RESPECTING CHOICESفي بومونت
التوجيه المسبق
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