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يمكن توفير هذا المستند بتنسيقات بديلة لشخص ذي 
إعاقة وذلك عند الطلب.

صحة أفضل * رعاية أفضل * قيمة أفضل healthywa.wa.gov.au

acp@health.wa.gov.au 
www.health.wa.gov.au/advancecareplanning

المعلومات * اإلرشادات * الموارد * التعليم اإللكتروني

التخطيط المسبق للرعاية
الدعم الهاتفي

9222 2300

خدمة الترجمة الفورية - الرجاء طلب مترجم 
فوري إذا کنت بحاجة إلی المساعدة في 

التحدث إلی إحدى الخدمات الصحية بلغتك.
إذا أصبحت مريًضا جًدا أو حصلت لك إصابة خطيرة، من 

سيساعد على اتخاذ قرارات رعايتك نيابة عنك؟
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التخطيط  لرعايتك  الصحية

اإلسبانية
األفريقانية

األلمانية
اإلندونيسية

اإليطالية
البنجابية
البولندية

تاغالوغ )الفلبينية(
الصربية

الصينية التقليدية
الصينية المبسطة

العربية
الفرنسية
الفيتنامية
الكرواتية
الماليزية
المقدونية

الهندية
الهولندية
اليونانية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُترجم هذا الكتّيب إلى اللغات التالية:

يرجى زيارة Healthy WA لتنزيل الكتّيبات المترجمة: 
www.health.wa.gov.au



healthywa.wa.gov.au

التخطيط المسبق للرعاية
ما هو التخطيط المسبق للرعاية؟

التخطيط المسبق للرعاية هو التخطيط لرعايتك الصحية في المستقبل. إنه لألشخاص من عمر 18 سنة وما فوق. ستساعدك خطوات هذا اإلجراء الثالث على اتخاذ القرارات بشأن ما يجب أن تسأله، ومن تسأله 
وعن كيفية وضع خطتك موضع التنفيذ.

1. اسأل

اسأل عن:

خيارات الرعاية الصحية الخاصة بك  

ما يمكن أن يحدث لك في المستقبل  

أين يمكنك الذهاب لتحصل على المزيد من المعلومات  

إلى من يمكنك التحدث.  

تذكر
يمكنك طلب مترجم فوري، إذا لزم األمر.

2. تحدث

يمكنك التحدث إلى:

الشريك / العائلة / األصدقاء  
الطبيب  

الخبراء الصحيين  
رائد روحي أو مستشار  

شبكة داعمة في المجتمع  
الوصي الدائم*  

)إذا كنت قد عّينت وصًيا(.
* الوصي الدائم هو شخص يمكنك تعيينه التخاذ القرارات 

الشخصية، والمتعلقة بنمط الحياة والعالج نيابة عنك، 
عندما تفقد القدرة على ذلك.

3. ضعها موضع التنفيذ

تستطيع أن:

تخبر اآلخرين عما هو مهم بالنسبة لك  
تحافظ على استمرار المحادثات  

تضع خطًيا  
)AHD( التوجيهات الصحية المسبقة  •

)EPG( سلطة الوصاية الدائمة  •
خطة الرعاية المسبقة  •

للرعايةالمسبقالتخطيط   


