
 

 

 صحتك؟ بخصوصتخاذ قرارات إمن الذي يمكنه 
 
 

 االصحة عددبالتعاون مع دائرة ) EDAC( عقد مركز الدفاع عن المعاقين من الجاليات ا�ثنية 
 و$ية ويست في) CaLD( المتعددة الثقافات واللغاتللمجتمعات  ية اتالمعلومالندوات من 

 .وثيقة الوصاية الدائمةوسلفا  المعدة الصحيةبالتوجيھات تعلق ت أستراليا
 

تسجل فيھا  سلفا حيث توجيه الصحي الكتابة ب لكأستراليا يسمح القانون في و$ية ويست 
تخاذ القرارات الطبية �ك تعيين شخص ما يمكنكما . ماترغب أو $ ترغب في تلقيه من ع/ج 

  . إتخاذ قراراتك أو توصيل ما ترغب في إيصالهغير قادرعلى تصبح نيابة عنك ، عندما 
 

نشأت من والتي شكل سؤال وجواب ،  ووضعت علىلغات  6ھذه المعلومات إلى  ةترجمتم وقد 
 .ھا وزارة الصحة والمحامي العامتنتجأنشرة التي ال اھا ضمنكذلك فإننا . ذاعيةإمقابلة 

 

التي تتعلق بأمورك تخاذ القرارات إفي ذات فائدة وتساعدك ھذه المعلومات كون نأمل أن ت
 .مجتمعك تك أوأسرأحد أفراد  أوية الشخص

 
 

 

 ؟سلفا المعد يما ھو التوجيه الصح. 1
 

 افضاأو ر اموافق كان الشخص ما إذا  ھافي يبينوثيقة قانونية  سلفا ھيالمعد التوجيه الصحي 
 .لع/ج في ظروف معينةل

 

 وصل. السرطان إصابتي بمرض مريض تم تشخيصني ، دعنا نقول أن على سبيل المثال 
الع/جات الطبية  وأن علمت فيھا  أنا وطبيبي أن مرضي غير قابل للشفاءمرحلة  المرض إلى 

قد أرغب في أن أسجل  .المحافظة على تخفيف اEلم وأن أكون مرتاحاالتي أتلقاھا ھي ببساطة 
الذي ولتھاب رئوي بإعلى سبيل المثال إذا جد وضعا أصبت فيه  الصحي سلفا في وثيقة التوجيه 

ات الع/جي أقبل لتھاب الرئوي ولكنGفإنني أرفض أي ع/جات لحياتي ، به  يمكن أن تنتھي
  . يتمسكنات للحفاظ على راحالمثل التغذية واEكسجين و اEخرى

 

أن يصابوا بأذى من نوع آخر ، كثير من الناس لديھم مخاوف من وقوع حادث أو  مثال آخر
 يبقوا على قيد أن فھم يخشون ،ذھنيالخمول الالتي قد تتركھم في غيبوبة ، وتسمى أحيانا حالة و

جھزة التنفس أوبإستعمال اEدوية المخدرة إلى أجل غير مسمى في وحدة العناية المركزة  الحياة 
ذه ھيسمحوا بتلقي في أن  نرغبويفي ھذه الحالة ، قد . الصناعي وغيرھا من الع/جات

على سبيل . ملحوظنتعاش إأي  تحدثحتى يتبين أنھا لن  زمنالع/جات لفترة محدودة من ال
ھذا الع/ج تلقي أشھر من  3بعد لم يحدث أن أفاق من الغيبوبة أنه إذا الشخص شيريد المثال ، ق

 .الع/جاتفإنه يرغب في توقيف ھذه 
 

سلفا  المعدة فإن التوجيھات الصحية. "الوصايا الحية"بمصطلح بعض الناس يكون على دراية 
في  الع/جأو رفض تلقي  ةالموافق لGشارة إلىعمالھا ستإوثيقة مماثلة ، والتي يمكن للناس  يھ

 /حيز التنفيذ إذا الذي يجب تذكره بأن التوجيھات الصحية سلفا تدخلالشيء المھم . حا$ت معينة



 

ومن المھم أيضا أن . أنفسھمالتواصل بتخاذ القرارات أو إوعندما يكون المريض غير قادر على 
أو  ھايمكنك إما تحديثحيث  –سلفا المعدة الصحية  اتتوجيھالنتذكر أنه يمكنك تغيير رأيك حول 

  . اھءإلغا
 

 

 ؟مةوثيقة الوصاية الدائما ھي . 2
 

الذين يثق من عدة أشخاص تعيين شخص أوأن يقوم بي شخص وثيقة الوصاية الدائمة أ تمكن
أسلوب حياته وغيرھا من المسائل اEمور الطبية وتخاذ قرارات حول �بھم والذين يعرفھم جيدا 

  . أنفسھمب التواصلتخاذ تلك القرارات أو إقادر على  رغي كونيوعندما  / الشخصية نيابة عنه إذا
 

أو  سلفا المعدة التوجيھات الصحية الممكن دائما في غير Eنه من  همفيد بوجه خاصھذه 
فإن وجود شخص  ولذلك . حدث لكتھات التي يمكن أن السيناريو الوصايا الحية أن تغطي جميع

غير  تكونعندما  هيغب فما تر حدوثنيابة عنك ھو وسيلة أخرى لضمان  يمكنه أن يتحدث 
 .توصيل الرسالة بنفسكقادرعلى 

 

كثير من  على سبيل المثال ، في. حترام الثقافات المختلفةإفي كون أيضا طريقة مفيدة تقد 
بعض في  .مباشرة ولكن تتحدث مع زعيم القبيلة التحدث مع المريضتستطيع الثقافات ، $ 

تخاذ القرارات إيتحمل مسؤولية تتحدث مع اEخ اEكبر أو ا�بن اEكبر الذي  الثقافات اEخرى 
 . الھامة

 

لتعرف على العادات ل ال وثيقة الوصاية الدائمةمعستإمجموعات مختلفة قررت  كذلك فإن
 .في أن يحدث ذلكالمريض  $ يرغب أو قد . لتي تتعلق بالثقافةا ليدقاتوال
 

التي تتعلق القرارات باتخاذ بني يقوم إن أخجل من أقد وامرأة مسنة  ، قد أكون على سبيل المثال
خترت تعيين ابنتي بد$ أالقرارات وبإتخاذ بنتي أن تقوم إ، لكنني أفضل بأمورعاطفية خاصة بي 

  . بنيإمن 
 

إ$ إذا كان القرارات نيابة عنك أن يتخذ دائم $ يمكن الوصي الالشيء المھم ھو أن نتذكر أن 
 . ما تريدعلى دراية تامة ب

 

وصي دائم سلفا با�ضافة إلى  المعدة يھات الصحيةجالتو لديهوأخيرا ، يمكن للشخص أن يكون 
  . أو وصي دائمسلفا  معدة توجيھات صحية أن يكون لديه إما، أو 

 



 

 أستراليا؟و+ية ويست  متاحة فيسلفا  المعدة والتوجيھات الصحيةمنذ متى .3
 

حيز  إلىالدائمة سلفا ووثيقة الوصاية المعدة ية الخاصة بالتوجيھات الصحھذه القوانين أدخلت 
  . 2010 شباط/ فبراير 15التنفيذ في 

 

تخاذ إ فيفض/ عن القوانين التشريعية التي تدعم حق الشخص  العامةوھذا يعني أن القوانين 
خاص الذين يقومون شتوقع ان اEيالقانون من ذلك فإن واEھم . قرارات حول الع/جات الطبية

تمن عليه وبما ؤأن يلتزم بما اائم التوجيھات الصحية سلفا أو وصي دوثيقة برعاية مريض لديه 
وھذا ينطبق على اEطباء وسائر العاملين في مجال الرعاية . مبين في أي من ھاتين الوثيقتين ھو

 .لرعاية أو غيرھا من مرافق الرعايةار والصحية فض/ عن الموظفين في د
 
 

 

الجديد من التشريعات؟ ا الجزء+ستيعاب ھذ االبرلمان تعديلھ ھي التشريعات التي يحتاج ما. 4
  لماذا؟ و
 

لتزامات �القانون الجنائي ، وقانون ا: كان ھناك ث/ث تشريعات تم تغييرھا كل ماھنالك ، 
 .والوصايةالقانون ا�داري المدنية ، 

 

تخاذ قراراتھم إشخص على للحق يعطي ال، كان القانون العام  2010 شباط/ فبراير 15قبل 
لتباس حول إعلى الرغم من وجود ھذا القانون ، $ يزال ھناك . بأنفسھم حول الرعاية الصحية

اEطباء والمتخصصين في موقف وعلى وجه الخصوص  لوصايا الحية لالوضع القانوني 
  . لوصية الحيةلحترام إ منالرعاية الصحية اEخرى 

 

يكون قد  - قابل للشفاء الغير  لسرطانالذي يعاني من االشخص  الذي سبق عرضه عن في المثال
عبر فيھا حيث ندما كان في المراحل النھائية من المرض ع ةلحياالشخص قد قام بعمل الوصية 

المضادات تعاطي دون بو ،لتھاب الرئويالمضادات الحيوية لع/ج ا� يرغب في تناولنه $ أب
اEطباء واجب  على أنيتضمن بقانون العقوبات ومنھا إن التشريعات . الحيوية ، فإنه قد يموت
المريض ولم يفعل يكون قد  الحفاظ على حياةھناك إمكانية ب ذا كانأنه إالرعاية لمرضاھم أي 

في  إ$ أنھم مع المريض،  ونتفقيقد  اEطباءبالرغم من أن . الرعاية فيواجبھم في أداء فشل 
  . ھذا الجانب من القانون الجنائي عن تاحينغير مريكونوا كثير من اEحيان 

 

فعل يالع/ج وأنه  لم يقوم بتقديمخص ھناك شالقانون الجنائي اNن  بحيث أنه إذا كان لقد تغير 
  . أن ذلك قد تم بطريقة منطقية مسؤولية جنائية إذا وجد فإنه $ يتحملذلك بحسن نية ، 

 

با�ضافة إلى السماح . الوصايةا�داري وقانون ال على آخر طرأمھم تغييرھناك كان لقد 
الع/جات نيابة عن تلقي رفض الموافقة على يقوم الوصي بتعيين وصي دائم ، قد بلشخص 
في  بدأحتى لو رفض ي، فإنه قد تلقي ع/ج ما  ضبحيث إذا علم بان الشخص يرف. الشخص
  ). نيابة عن ذلك الشخص( الع/جمن  باسحا�نب طل يمكنه وحتى الع/ج 

 
 



 

 

   ؟الوثيقة وجدتاذا  ھاتباحترام التوجي ونطباء ملزمھل ا2. 5
 

، سواء كانت  اتالتوجيھ هحترام ھذملزمون بإ اEطباء وغيرھم من المھنيين الصحيين
ومن المھم . دائم نيابة عن المريضاللوصي اھا ب قدميتأو التي سلفا المعدة التوجيھات الصحية 

ن على القانو ينطبق ، بلذا التشريععليھم ا�لتزام بھ يجبأن نتذكر أنه ليس فقط اEطباء الذين 
  . للمريضذين يقدمون الرعاية جميع العاملين في مجال الصحة ال

 

 يعيش في كانمرحلة نھائية من المرض و قد وصل إلىكان الشخص إذا ،  على سبيل المثال
، وقرر أنه $ يريد أن يموت في المعروفة له دار لرعاية المسنين  مث/الرعاية  أحد دور

. في أن يبقى مرتاحا في دار رعاية المسنين الحاليرغب يبد$ من ذلك ، فإنه   ولكن المستشفى
 .حترامهإالرعاية يجب على دار الخاصة به ، الشخص قد أشار بذلك في التوجيھات  إذا كان

  
 

 وثيقة التوجيھات الصحية سلفا؟كيف يعرفون أن شخصا ما قد كتب . 6
 

إنھا . إحترام شيئا $يعرفون عن وجودهالرعاية الصحية $ يمكن للمھنيين الذين يقومون بتوفير 
على دراية بأنه قد كتب في رعايته  مشاركاشخص قد يكون المريض للتأكد من أن  مسئولية

 .بتعيين وصي دائم أو كليھماأنه قام أو وثيقة التوجيھات الصحية سلفا 
 

الذين يقومون برعايتھم خرين اNطباء أو اE ، ينللممارسين العام ةعطي نسخي نقترح أنإننا 
أفراد أسرھم با�ضافة إلى واحدة إذا كانوا في سواءا كان ذلك في دورالرعاية أو بيوت العجزة 

وثيقة التوجيھات  كحمل بطاقة في المحفظة لGشارة إلى أن لديفي قد ترغب . ، وھلم جرا
رغب في وضع بطاقة في تقد وصي دائم ،  كإذا كان لدي .الصحية سلفا ومكان وجودھا

تنبيه طبي يشير سوار  هوقد ترغب أيضا أن يكون ل .عن إسمه وكيفية ا�تصال به  كمحفظت
 .إلى ذلك 

 

، فمن مسؤولية ت بإلغاء أو إجراء تعدي/ت على وثيقة التوجيھاالشخص  قامبالمثل ، إذا 
 .ذلك كل من يحتاج إلى معرفة أن يقوم بإب/غ الشخص 

  
 

 

  ؟ لغة أخرى غير ا8نجليزيةبالتوجيھات ھل ستتوفر ھذه . 7
 

، ولكن أود أن أقترح أنه  التوجيھات الصحية سلفا بلغة أخرىأعترف أنه من الصعب جدا كتابة 
 سھل لھم تن أ، عليك  كالرعاية الصحية المھنية رغباتأن يحترم القائمون بإذا كنت ترغب في 

 زيةاللغة ا�نجليبتكون  ، وبالتالييجب أن تكون توجيھاتك واضحة بالتالي و. للقيام بذلكاEمر 
 . حتى يكونوا قادرين على فھمھا

 

حالة طارئة وأن وثيقة التوجيھات الصحية مكتوبة بلغة أخرى  ، عندما تكون فيتخيل الحالة 
من غير المعروف إذا  و توجيھاتك الصحية  إتباعالممكن لن يكون من . اللغة ا�نجليزيةغير 
. حالة الطوارئ وإذا كان اEمر كذلك ، ما ھي تلك اEوامرفي أي مطالب التوجيه يوجد بكان 

ھذا قد $ $بد أن نتوقع أن سرعة بترجمة  الحصول علىكن ميمثالي ، ال الوضعرغم أنه في بال
  . بالسرعة المطلوبة يحدث

 



 

ما بة الصحية القيام رعايالحتى يتمكن القائمون بيجب عليك تسھيل اEمور في بعض اEحيان ، 
مكتب المحامي العام  يقدم  .سھلة الفھم  التوجيھات الصحية سلفايعني جعل ترغب فيه مما 

ترجمة القيام بالمريض في ھذه الحالة على سبيل المثال  هيفعليجب أن ذا بشأن ما النصيحة 
  . سلفا من اNنالصحية  اتالتوجيھ

 
 

 

 سلفا؟الصحية  اتوجيھكل فرد عمل وثيقة التيجب على ھل . 8
 

تتحدث مع أطبائك سوف تأمل أنك  أو تعيين وصي دائم ، وثيقة التوجيھات الصحية سلفا عمل ب 
أن يكون مقدمي الرعاية ذلك ل سمحسوف يأيضا  . ما يحدث معكل فھم أفضليمكنھم وبالتالي 

  . وما ھو غير مقبول لك الذي ترغب في الحصول عليه  ن الع/ج الطبيعرة أفضل فكلديھم 
 

وأ$ تكون المناقشات ،ك قد قمت بمناقشات عديدة معھم أنوصي دائم ، نأمل  تعين قد إذا كنت
، ولكن حول ما ھو مھم بالنسبة لك ، ما ھو أو الذي ترفضه  ع/جما تتلقاه من ول تدور ح

فإنني  عمل التوجيھاتبد$ من تشجيع الجميع على . حياة معقولة وھلم جرا عن جودة رأيك 
 .جدا للبدء فيھا غالبا ما تكون صعبة ، التي مورعلى التحدث عن ھذه اEأشجع اEفراد 

 
 

 

وإذا كان الجواب نعم ، كم مرة  ھل يمكن للشخص مراجعة التوجيھات الصحية سلفا؟ .9
 ذلك؟يمكنه القيام ب

 

حصلت  كلما مراجعة وثيقة التوجيھات الصحية المعدة سلفاعلى  الجميعنشجع إننا بالتأكيد 
قمت بتحديث تذكر ، أنه إذا  .سنوات  5 –كل سنتين أو  ھم عاوضأحالتھم أو  تغيرات في 

 .التغييرات بتلكيشارك في رعايتك إع/م كل من ، يجب وثيقة التوجيھات الصحية المعدة سلفا
 
 

 

 الوصول إلى ھذه الوثائق؟ يمكن للشخص كيف. 10
 

يمكن أن تذھب إلى الموقع ا�لكتروني . ول إلى ھذه الوثائق بعدة طرقالوص شخصيمكن لل
   : ھو الموقع عنوان توجيھات الصحة المعدة سلفا مات بشأن لوزارة الصحة للحصول على معلو

www.health.wa.gov.au/advancehealthdirective  . ويمكنھم ايضا ا$تصال بنا
 . 9222 2300 الرقم على 

 

، يمكنھم ا$تصال بمكتب المحامي العام وثيقة الوصاية الدائمة للحصول على معلومات عن 
المعلومات متوفرة أيضا على الموقع ا�لكتروني لمكتب . 1300 858 455على الرقم 

 http://www.publicadvocate.wa.gov.au :التاليالمحامي العام 

 

Eطباء الممارسين عجزة كذلك فإن اودور الالمسنين  العديد من بيوتتتوفر المعلومات أيضا لدى 
   . من محاولة التعرف عليھاالمرضى وأسرھم يتمكن لبت ھذه المعلومات حتى ط
 

الصحة ومكتب المحامي العام لديھا مواد إضافية للمرضى وعائ/تھم التي يمكن  كذلك فإن دائرة
  . مع أسرھمأو أحاديث ن أشياء عأن توفر مزيد من المعلومات أو إعطاء أفكار 

 



 

 EDAC مع معلومات ، يرجى ا$تصالذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو ع/وة على ذلك ، إ
�تصال ھذه الوكا$ت ، يرجى اإذا كنت بحاجة إلى مترجم ). 08( 93887455 الرقم  على 

  . 131450ا$تصال بالرقم 
 

 


