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في بومونت Respecting Choices® نظام

للرعایة التخطیط المسبق متحدث بشأن لقاء أو طلب مساعد معتمد، للتحدث مع
بنا على: یُرجى االتصال فرص التطوع، المزید حول أو معرفة
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ما ینبغي علیك معرفتھ ُممثل المریض •  حقائق حول
الرعایة  التخاذ قرارات صدیق األسرة أو أحد أفراد محبوب أو من قِبل شخص علیھ االختیار شخص وقع المریض ھو ُممثل
یحدد  میشیغان، في والیة بنفسھ. اتخاذ القرارات على قدرة الشخص حالة عدم المصیریة في ذلك القرارات بما في الصحیة،

عدمھ. القرارات من على اتخاذ قدرة الشخص وطبیب نفسي أو طبیب طبیبان
بُممثل المریض؟ ما المقصود

التخاذ قرارات أنك بحاجة ُممثل المریض یعني كونك
أو  یستطیع التفكیر شخص ال نیابة عن الرعایة الصحیة

إذا لم أسئلة لذا اطرح مھم جًدا. وھذا دور بنفسھ. التحدث
إذ  كُممثل للمریض، فھم مسؤولیاتك متأكد من تكن غیر
التي كان القرارات أن تتخذ اختارك الشخص الذي یتوقع
ویثق بك فالمریض یقدرك ذلك، كان بإمكانھ سیتخذھا إذا

عن رغباتھ. في التعبیر

التالیة: تُجیب بكلمة "نعم" عن األسئلة یُفترض أن
 ھل أنا على استعداد للقیام بھذا الدور وتحمل تلك • 

المسؤولیة؟
 ھل أنا على درایة بالرعایة الطبیة التي یتطلع إلیھا • 

الشخص في المستقبل؟
ھل یمكنني اتخاذ القرارات التي یرید الشخص مني • 

اتخاذھا، حتى لو كنت ال أتفق مع تلك القرارات؟
 ھل یمكنني اتخاذ قرارات طبیة صعبة خالل المواقف • 

الحرجة؟
فعلیك التحدث األسئلة، من تلك بكلمة "ال" عن أي إذا أجبت

الذي اختارك. مع الشخص عن مخاوفك

اتخاذ قرارات إلى قد تحتاج بصفتك ُممثل المریض،
یلي: بشأن ما

  الرعایة والخدمات الطبیة، مثل الفحوصات واألدویة • 
وإجراء العملیات الجراحیة

 التوقف عن العالج بناًء على تعلیمات الشخص أو ما ھو • 
األفضل لمصلحة الشخص

الكشف عن السجالت الطبیة• 
اختیار المؤسسة أو أخصائي الرعایة الصحیة الذي سیقدم • 

الرعایة الطبیة

بدور ُممثل المریض: االستعداد للقیام
كُممثل  الذي اختارك مع الشخص ُخذ وقتًا كافیًا للتحدث

الصحیة  الخاصة بالرعایة لفھم تفضیالتھ نیابة عنھ مریض
االحتضار. في حالة ذلك الرعایة بما في المستقبل، في

یلي: أو صدیقك  لمعرفة ما أفراد أسرتك تحدث مع
"ما المھم لك للعیش بشكل جید؟"
"متى ال تستحق الحیاة العیش؟"

" متى ترید أن یوقف األطباء العالج  الذي یبقیك 
على قید الحیاة؟"

"كیف تصف الموت الھادئ؟"
مختلفة لألشخاص التالیة أشیاء تعني العبارات غالبًا ما

اختارك كُممثل مریض الشخص الذي اطلب من المختلفین.
وھذا أمر إلیھ. عبارة بالنسبة تعنیھ كل شرح ما نیابة عنھ،
من أن أخرى للتأكد واقرأھا مرة اكتب اإلجابات مھم جًدا.

یفھم اآلخر جیًدا. كلیكما
ًما." "أرید فقط الموت مكرَّ

"ال تبقني على قید الحیاة إذا كنت في حالة موت دماغي"
"اجعلني فقط أشعر بالراحة."

الخاص بھم اتباع ُممثل المریض األشخاص في یرغب بعض
منح ُممثلھم  آخرون في بینما یرغب بدقة، للتفضیالت المذكورة
أفضل قرار یبدو أنھ على ما القرارات بناًء بشان اتخاذ الحریة

الوقت. في ذلك

تذكر: قد یكون الحدیث عن ھذه المشكالت مع شخص 
محبوب أمًرا غیر مریح، ولكن كلما فھمت، كنت مستعًدا 

بشكل أفضل إذا تمت دعوتك التخاذ قرارات الرعایة الصحیة 
بشأن َمن تحب. فكر في االستعداد من منطلق الحب. إذا 

قبلت دور ُممثل الرعایة الصحیة، فالتزم بھ. ثِق بنفسك وأنك 
ستفعل الصواب؛ فالشخص الذي اختارك یثق بأنك تستطیع 

فعل ذلك وستفعلھ.
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