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يساعدك دفتر التمارين هذا في اكتساب المعرفة بشأن التخطيط المسبق للرعاية. ويشمل نشاطات 
تساعدك في جمع أفكارك، والمباشرة باإلجراء وتوّجهك خالل هذه العملية.* 

رعايتي في المستقبل

ما هو التخطيط المسبق للرعاية؟
قد توّد أن تعّبر عن رأيك في نوع الرعاية التي تتلقاها في حياتك. وقد يصبح هذا صعباً في بعض 

األوقات عندما تصبح مريضاً وغير قادر على اتخاذ قرارات أو التعبير عنها .
يشمل التخطيط المسبق للرعاية التحّدث عن 

ِقيمك ومعتقداتك وتفضيالتك بالنسبة لصحتك 
ورعايتك الشخصية مع أحبائك والذين يشاركون 

في رعايتك.
يمكن البدء في التخطيط المسبق للرعاية في اي 

عمر. واألفضل البدء به عندما تكون بصحة 
جيدة وقادراً على اتخاذ القرارات. ويكون هذا 
اإلجراء ناجحاً أكثر إذا كنت صادقاً ومنفتحاً 

بالنسبة لألمور الهامة بالنسبة لك ـ حتى لو كان 
هذا صعباً بالنسبة لبعض الناس.

*دفتر التمارين هذا مصدر معلومات. إذا كنت جاهزاً التخاذ قرارات معّينة بشأن الرعاية والعالج، يرجى 
الرجوع إلى الجزء 3: أكتب للحصول على الئحة بمستندات التخطيط المسبق للرعاية في غرب أستراليا.

التخطيط المسبق للرعاية 

طوعي

شخصي ـ يرِكز على ما أكثر أهمية بالنسبة لك 

يحترم معتقدات الشخص وقِيمه وثقافته 

يمكن أن يشمل أكبر عدد أو أقل عدد من األشخاص، حسب مشيئتك  

عملية متواصلة تتسم بالمرونة التي تتيح للشخص مجاالً كي تتخذ 

قرارات وتغّيرها، حسب تغيُّـر وضعك وصحتك وأسلوب حياتك. 

التخطيط المسبق للرعاية عملية طوعية 
للتخطيط للرعاية الشخصية والصحية 

المستقبلية، حيث يتم تعريف اآلخرين بقيم 
الشخص ومعتقداته وتفضيالته من أجل 

توجيههم عند اتخاذ القرارات في المستقبل 
عندما ال يعود الشخص قادراً على اتخاذ 

القرارات أو التعبير عنها.
المصدر: اإلطار القومي لمستندات التخطيط 

المسبق للرعاية
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لماذا ُيعتبر التخطيط المسَبق للرعاية هاماً؟
يمكن أن يساعدنا التخطيط المسبق للرعاية في األمور التالية:

التفكير بما هو مهّم بالنسبة لنا بخصوص رعايتنا الصحية والشخصية في المستقبل  •
وصف معتقداتنا وقيمنا وكيف يمكنها أن تؤثر في قراراتنا حول رعايتنا الصحية والشخصية في   •

المستقبل 
إعداد خطة لرعايتنا الصحية والشخصية في المستقبل تعتمد على األشياء األكثر أهمية بالنسبة لنا،   •

ومشاركة هذه الخطة مع اآلخرين
الشعور براحة البال من خالل معرفة أن اآلخرين يدركون رغباتنا في حال يأتي وقت ال نعود فيه   •

قادرين على إخبارهم بقراراتنا وبما هو مهّم لنا. 

ويمكن أن يكون أيضاً التخطيط المسبق للرعاية مفيداً للعائالت واألصدقاء واالخصائيين الصحيين 
الذين يشاركون في رعاية الشخص.

يقول األشخاص الذين يشاركون في التخطيط المسبق للرعاية كجزء من التفكير في رعايتهم   •
الصحية والشخصية إنهم يشعرون بتوتر واكتئاب أقل وأنهم أكثر سروراً بالرعاية التي 

يتلقونها.
قد يقلِل التخطيط المسبق للرعاية من حاجة الشخص إلى دخول المستشفى.   •

قد يقلِل التخطيط المسبق للرعاية من احتمال الحاجة إلى عالجات غير مرغوب فيها.  •
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كيف يمكن أن يساعد التخطيط المسبق للرعاية؟
إن قرار المباشرة بالتخطيط المسبق للرعاية هو قرار شخصي. فقد يكون من المفيد البدء بالتفكير 

حول تجارب اآلخرين وما هي األمور التي وجدوها مفيدة بالنسبة للتخطيط المسبق للرعاية. يقّدم لكم 
الرسم 1 بعض األمثلة.  

الرسم 1: أمثلة عن كيفية مساعدة التخطيط المسبق للرعاية خالل تجارب مختلفة في الحياة.

 
 

 

عمري 61 سنة، ليس لدّي أوالد وأعيش وحدي.

مة ولكنني قلق حول من سيعتني بي إذا أصبحت مريضاً؟ فتحّدثت  شؤوني المالية منظَّ
إلى أصدقائي واالخصائيين الصحيين والمحامي عن المكان الذي أوّد أعيش فيه وعن 
األشياء المهمة بالنسبة لي إذا تدهورت صحتي، ووجدت هذا مفيداً. 

أتمتع بصحة جيدة وعمري في العشرينيات ولدّي عائلة صغيرة.

قّررت مشاركة األشياء الهامة بالنسبة لي كي يتمّكن اخصائيو الصحة والعائلة 
من اتخاذ قرارات حول رعايتي إذا حدث لي شيء غير متوقَّع في المستقبل.

لقد تّم تشخيص حالتي مؤخراً بأنني مصاب بمرض يحّد من الحياة.

التحّدث إلى أحبائي واخصائيي الصحة عما قد يحدث مع تدهور حالتي ساعدهم في 
إدراك الرعاية التي أريدها أو التي ال أريدها في المستقبل، كما أن معرفتي بإنهم 
يدركون ما هي األشياء المهمة بالنسبة لي جعلني أشعر براحة البال. 

سأنتقل قريباً إلى مركز لرعاية المسنين السكنية. 

أريد اتخاذ قرارات حول المكان الذي أعيش فيه ومن هم األشخاص الذين اوّد أن يكونوا 
من حولي عندما أنتقل. لقد تحّدثت إلى طبيبي العام عن رعايتي المستقبلية، والعالجات 
المحتملة التي سأحتاجها، وأنواع الدعم المتاحة لي. 

هل ينطبق عليك أّي وضع من هذه األوضاع؟ 
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النشاط 1: فلنبـدأ ـ وضعك
قم بتدوين وضعك الحالي في الحياة )مثالً عمرك، صحتك، عائلتك(. ضع مالحظة ألي أفكار 

تراودك حول السبب الذي حملك على التفكير في إعداد خطة مسبقة للرعاية.
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ما الذي يشمله التخطيط المسبق للرعاية؟ 
يشمل التخطيط المسبق للرعاية 4 عناصر رئيسة:

ـر فكِّ  •
تكلـم  •
أكتب  •

شاِرك.  •

هناك وصف لهذه العناصر في الرسم 2.
ستقوم أنت بتوجيه عملية التخطيط المسبق للرعاية. ويشمل دفتر التمارين هذا نشاطات تساعدك في 

فهم واستعراضه كل عنصر من هذه العناصر. 

الرسم 2: نموذج للتخطيط المسبق للرعاية 

2. تكلـم
العائلة واألصدقاء ومقدمي الرعاية  •

طبيبي العام واالخصائيين الصحيين   •
اآلخرين
غيرهم  •

أنا

ـر 1. فكِّ
ما هي المسائل التي تهّمني أكثر اآلن؟   •
ما الذي سيهّمني عندما تسوء صحتي؟   •

3. أكتب
القِيـَم والتفضيالت  •

إعداد وصية  •
التبّرع باألعضاء واألنسجة   •

الشخص الذي يتخذ قرارات في الشؤون   •
المالية

الشخص الذي يتخذ قرارات حول الصحة   •
وأسلوب الحياة 

التوجيه الصحي المسَبق   •

4. شاِرك
العائلة واألصدقاء ومقدمي الرعاية  •

طبيبي العام والمتخصصين الصحيين اآلخرين   •
سجلي الصحي    •
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ـر   1. فكِّ

ما هي المسائل التي تهّمني أكثر اآلن؟  ما الذي سيهّمني عندما تسوء 
صحتي في المستقبل؟ 

هذه األسئلة نقطة جيدة لإلنطالق منها والتفكير بقيمك ومعتقداتك وتفضيالتك. قد يساعدك هذا في 
تحديد المسائل األكثر أهمية بالنسبة لك ذات صلة بصحتك ورعايتك الشخصية.

         النشاط 2: القِيـَم والمعتقدات والتفضيالت
قد تساعدك األسئلة التالية في التفكير بقيمك ومبادئك ومعتقداتك وتفضيالتك، وليس هناك إجابات 

صّح أو خطأ.

حياتـك 
ماذا يعني “العيش بشكل جيد” بالنسبة لك؟
   تمضية وقت مع العائلة واألصدقـاء.

   العيش باستقاللية.
   القدرة على زيارة مسقط رأسي أو بلدي األصلي، أو قضاء الوقت في البلد.

   القدرة على االعتناء بنفسي )مثل االستحمام أو الذهاب إلى المرحاض، أو تناول الطعام بنفسي(
   الحفاظ على النشاط )مثل ممارسة الرياضة والمشي أو السباحة أو العمل في الحديقة(.

مصادر مفيدة
راجع الموقع اإللكتروني (MyValues )myvalues.org.au الذي يوفِّر مجموعة من   •

العبارات المصّممة لمساعدتك في تحديد رغباتك بما يخّص العالج الطبي في المستقبل، والتفكير 
بها واإلبالغ عنها. 

اتصل بخط المساعدة في الرعاية المهِدئة على الرقم  299 573 1800  • 
)من 9 صباًحا إلى 5 مساًء كل يوم من أيام السنة(

معلومات ودعم بشأن أي قضايا تتعلق بالتخطيط المسبق للرعاية، والرعاية المهّدئة، والتعامل   -
مع مشاعر األسى والفقد

اتصل بخط الرعاية المهِدئة  WAعلى الرقم 704 551 1300  )من االثنين إلى الخميس(  •
 استعالمات عامة، ومصادر ومعلومات حول ورش العمل المجانية عن التخطيط المسبق للرعاية- 

)palliativecarewa.asn.au/advance-care-planning)
استلم مجموعة من البطاقات التعريفية حول “األشياء التي تهّمني أكثر” - 

•  معلومات عن التخطيط المسبق للرعاية بلغات أخرى وموارد لألبوريجنيين  
 healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

http://www.myvalues.org.au/
http://www.palliativecarewa.asn.au/advance-care-planning
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
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االستمتاع باألنشطة الترفيهية والهوايات واالهتمامات )مثل الموسيقى والسفر والعمل   
التطوعي(. 

ممارسة األنشطة الدينية والثقافية والروحية واالجتماعية )مثل الصالة وحضور الخدمات   
والمناسبات الدينية(.

العيش وفًقا لقيمي الدينية أو الثقافية )مثل تناول األطعمة الحالل فقط أو األطعمة النباتية أثناء   
الصوم في األعياد الخاصة، أو التأّمل أو العيش كملِحد(.
العمل في وظيفة مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر.  

م تفاصيل أكثر عن المواد التي  غير ذلك )أكتب األشياء األخرى الهامة بالنسبة لك أو قدِّ  
وضعت عالمة بقربها، في المساحة المتاحة أدناه(.

هل لديك أية هموم بشأن مستقبلك؟ إذا أجبت بنعم، فما هي هذه الهموم؟ 

بالتفكير عن معنى العيش الجّيد، ما هي األشياء األكثر أهمية في حياتك؟ )مثاالً على ذلك: العائلة، 
األمان المالي، الصحة، القدرة على السفر(.
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صحتك الحالية
هل تؤثر صحتك في حياتك اليومية؟ هل يمنعك سوء صحتك من القيام باألشياء التي تحب أن تفعلها؟ 

إذا كان األمر كذلك، فكيف؟

صحتك ورعايتك في المستقبل
إذا أصبحت مريضاً أو اشتّد مرضك في المستقبل، فما الذي يقلقك أكثر بشأن ما يمكن أن يحدث؟ 

)مثالً الشعور باأللم، أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات، أو عدم القدرة على اإلعتناء بنفسك( 
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تدبيـر صحتك ورعايتك في المستقبل
إذا أصبحت مريضاً أو اشتّد مرضك في المستقبل، فما هي األشياء التي ستكون مهمة بالنسبة لك؟ 

فِكر في:
من تحّب أن يكون موجوداً معك  •

من هم األشخاص الذين يعرفونك بشكل كاٍف ليتخذوا قرارات عنك أو معك  •
أين توّد أن تتلقى الرعاية  •

ما هي األشياء التي ُتشِعرك بالراحة )مثالً تخفيف األلم، التقاليد الثقافية والدينية، حيوانك األليف،   •
وجود األشياء المهمة لك، مثل الصور او الموسيقى المفضلة لديك(

ر بأنك تستطيع مراجعة أي خيارات  تذكَّ
ومستندات وتغييرها لتناسب التغييرات 

التي تطرأ في وضعك الشخصي وصحتك 
وأسلوب حياتك.
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2. تحّدث 

إن التحّدث عن التخطيط المسبق للرعاية طريقة تجعل فيها أحباءك والمعنيين في رعايتك مدركين لما 
تحب أن يحدث او ال يحدث بخصوص صحتك ورعايتك المستقبلية. فالعالقة الحميمة والُمِحّبة ال تعني 

بأن الشخص يعلم ما هي األشياء المهمة لك. لذلك تعتبر المحادثة مهمة جداً.

مع من يمكن أن تتحّدث عن التخطيط المسَبق للرعاية؟
قد توّد التحّدث عن احتياجاتك واألشياء المهمة لك مع األشخاص الذين تثق بهم، وهذا يشمل: 

العائلة  

األصدقاء   

مقّدم أو مقّدمي الرعاية     

  الوصي الدائم )أو األوصياء الدائمين إذا 
عّينَت وصياً( 

هناك الئحة مدَرجة في جزء أين تحصل على مساعدة للخدمات التي يمكنك التحدث إليها عن التخطيط 
المسبق للرعاية

  طبيب الصحة العامة أو عضو آخر في 
فريق رعايتك الصحية

الخبير القانوني  

  شخص روحي أو ينتمي لثقافتك. 
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ما هي بعض األمور التي يمكن التحّدث عنها؟ 
قد تتحّدث عن أمور مختلفة مع مختلف األشخاص. مثالً، عندما تتكلم مع أحبائك قد توّد مشاركتهم في: 

قيمك ومعتقداتـك  •
تفضيالتك عندما تصبح مريضاً.   •

مع اخصائيي الصحة، قد تتحدث عن:
مخاوفك حول صحتك  •

الخيارات المتاحة أمامك حول الرعاية المستقبلية  •
إسأل ما هي إيجابيات وسلبيات تلك الخيارات، مثالً: هل هي عملية، ميسورة أو مهمة لك. .   •

إليك هنا بعض المواضيع لتبدأ في الحديث، والتي تساعدك عندما تتحدث إلى اآلخرين. 

)advancecareplanning.org.au( المصدر: التخطيط المسبق للرعاية في أستراليا

ره أكثر شيء أشياء عن الحياة  ما الذي تقدِّ
في الحياة؟ ماذا تشمل الئحة أمنياتـك؟ كيف يكون اليوم الذي 

أعتبره جيداً بالنسبة لي؟

أن أكون قادراً على ..... 
هو أهم شيء بالنسبة لي.

إذا حدث .... لي، فأوّد 
أن... 

كنت أفِكر بما حدث لـ.... 
وهذا حملني على إدراك 

أن.... 

... مهم لي كي أعيش 
بشكل جيد.

برأيي، تعتبر الحياة التي 
تستحّق أن أعيشها.... 

أوّد أن يقوم ..... باتخاذ 
القرارات الطبية نيابة 

عني إذا لم أكن قادراً على 
اتخاذها بنفسي. 

بالنسبة للخيارات

أشياء عني

http://www.advancecareplanning.org.au
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قد يكون من غير المريح التحدث مع أشخاص مقربين منك 
حول ما قد يحدث إذا أصبحت مريضاً في المستقبل.

غالًبا ما يكون لدى العائلة واألصدقاء آراءهم الخاصة حول 
ما يجب أن تفكر فيه مسبًقا في التخطيط للرعاية. على الرغم 
من أنه قد يفيدك سماع آراء اآلخرين، تذّكر  أنه يجب عليك 
أن تقّرر ما هو أفضل لك. فِكر في الوقت المناسب إلجراء 

المحادثة وقم بإيجاد مكان مريح للتحّدث.

أشياء أخرى قد توّد التحّدث عنها
الموت الطوعي بمساعدة )health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying( هو خيار 
قانوني لألستراليين الغربيين الذين يستوفون معايير األهلية المطلوبة. ليس من الممكن تضمين 
الموت الطوعي بمساعدة في التوجيه الصحي المتقدم ولكن إذا كان هذا خيار تفِكر فيه، فيمكنك 

 WA VAD Statewide Care التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو االتصال بخدمة
  VADcarenavigator@health.wa.gov.au البريد اإللكتروني( Navigator Service
أو اتصل بالرقم 2755 9431(. فالذين يعملون في هذه الرعاية هم من المهنيين الصحيين المؤهلين 

ولديهم ثروة من المعرفة فيما يتعلق بالموت الطوعي بمساعدة كخيار في نهاية العمر، ولديهم خبرة 
واسعة في دعم المرضى وأسرهم.

خذ وقتك - تذّكر أن التخطيط 
المسبق للرعاية هو محادثة 
مستمرة ولست بحاجة إلى 
التحدث عن كل شيء في 

وقت واحد.

مصادر أخرى مفيدة
نصيحة بشأن بدء المحادثة تقّدمها مؤسسة التخطيط المسبق   •

 للرعاية في أستراليا 
-advancecareplanning.org.au/understand) 

)advance-care-planning/starting-the-conversation

 Dementia Australia Start2talk  • 
dementia.org.au/information/about-dementia/)

 )planning-ahead-start2talk

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
mailto:VADcarenavigator%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.advancecareplanning.org.au/understand-advance-care-planning/starting-the-conversation
https://www.advancecareplanning.org.au/understand-advance-care-planning/starting-the-conversation
https://www.advancecareplanning.org.au/understand-advance-care-planning/starting-the-conversation
https://www.dementia.org.au/information/about-dementia/planning-ahead-start2talk
http://dementia.org.au/information/about-dementia/planning-ahead-start2talk
http://dementia.org.au/information/about-dementia/planning-ahead-start2talk
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         النشاط 3: األشخاص الذين يمكن التحّدث إليهم
من هم األشخاص الذين تود التحدث إليهم حول صحتك ورعايتك الشخصية في المستقبل؟ قم 

بتحضير قائمة أدناه.

ما هو الوقت المناسب إلجراء محادثة مع األشخاص المذكورين أعاله حول التخطيط المسبق 
للرعاية؟ )على سبيل المثال هذا العام، قبل موعدك التالي مع األخصائي، قبل عيد ميالدك القادم(. 

أين تريد التحدث معهم؟ )على سبيل المثال عن طريق الهاتف او وقت العشاء أو أثناء المشي 
خارجاً(.

إليك بعض األفكار لبدء المحادثة التي يمكنك استخدامها. حّدد األفكار التي قد تكون مفيدة لك كي 
تستخدمها. يمكنك أيًضا إضافة بعض المالحظات وأفكارك الخاصة أدناه.

مثالالمناسبة

   التخطيط المالي 
للتقاعد

“مع اقترابنا من مرحلة التقاعد، ربما ينبغي أن نبدأ في التفكير في كيفية 
إنفاق أموالنا وأين نريد أن نعيش. قد تكون فكرة جيدة بالنسبة لنا أن 

نضع خطة في حالة عدم قدرة أحدنا أو كلينا على اتخاذ قرارات مهمة 
في المستقبل”.

   الفحوصات 
الطبية

“سأقابل طبيبي العام في األسبوع المقبل إلجراء فحص طبي سنوي. 
هناك بعض األشياء التي أريد مناقشتها مع الطبيب. أعلم أنني قد أحتاج 
في المستقبل إلى اتخاذ بعض القرارات بشأن رعايتي الصحية. سيكون 

من الجيد التحدث معك ومع الطبيب العام حول هذا األمر”.
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مثالالمناسبة

   وفـاة أحد 
األصدقاء أو األقرباء

“بعد رؤية تجربة صديقي عندما وصل إلى نهاية عمره، فّكرت في نوع 
الرعاية التي أحب تلقيها في المستقبل. هل يمكننا قضاء بعض الوقت 

في الحديث عن هذا؟ ربما يمكننا كتابة بعض األفكار حول ما هو مهم 
بالنسبة لنا ثم الدردشة حول الموضوع.”

“شعرت فعالً باالرتياح ألن عائلتنا وأطباء أمي قاموا باِتباع رغبة أمي 
بالنسبة للطريقة التي كانت توّد أن تموت فيها. لقد جعلني هذا األمر 

أفكر في ما هو مهم بالنسبة لي وأوّد أن أعرف ما هو مهم بالنسبة لك. 
هل يمكننا الحديث عن هذا الموضوع؟ ربما يمكننا كتابة بعض األشياء 

حتى نعرف ما الذي سيكون مهًما بالنسبة لنا عندما نصل إلى هذه 
المرحلة في المستقبل.”

   أفالم أو أخبار 
في وسائل اإلعالم

“كان من المحزن جًدا رؤية ما مّرت به هذه السيدة في نهاية حياتها ألن 
ال أحد يعرف ما الذي كانت تريده. أنا أكره أن يحدث لنا نفس الشيء. 

هل يمكننا إجراء محادثة حول ما الذي سيكون مهًما بالنسبة لنا؟”

ما هي األشياء الثالثة األهم التي توّد تغطيها خالل محادثاتكم؟ 

.1

.2

.3

آراؤك حول كيفية البدء في الحديث 

ر بأنك تستطيع مراجعة أي خيارات  تذكَّ
ومستندات وتغييرها لتناسب التغّيرات 

التي تطرأ في وضعك الشخصي وصحتك 
وأسلوب حياتك.
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3. أكتب 

بمجرد أن تفكر فيما هو مهم بالنسبة لك وتتحدث مع اآلخرين عن هذا األمر، من الجيد أن تدّون ما 
تقّرره.

توجد في غرب أستراليا مستندات مختلفة يمكنك استخدامها للتعريف بقيمك وتفضيالتك لرعايتك 
المستقبلية.

بعض هذه المستندات قانونية معترف بها في القانون. أما البعض اآلخر فعبارة عن مستندات غير 
قانونية ال يعترف بها تشريع محّدد وليس لها نفس القوة القانونية. يتضمن قسم أين أحصل على 

مساعدة في كتّيب التمارين معلومات حول المكان الذي تلجأ إليه لمعرفة المزيد عن شرعية مستندات 
التخطيط للرعاية المسبقة.

المستندات القانونية
إن أقوى طريقة وأكثرها رسمية لتسجيل رغباتك في الرعاية الصحية والشخصية في المستقبل هي 

المستند القانوني. تشمل األمثلة “توجيًها صحًيا مسبًقا” و”وكالة دائمة للوصاية”.
هذه المستندات معترف بها بموجب التشريع في والية أستراليا الغربية، ويجب اتباعها في معظم 

الحاالت.
يجب أن تكون المستندات القانونية:

ة من جانب شخص راشد يتمتع باألهلية القانونية * معدَّ  •
ة من جانب الشخص ذاته )وليس بواسطة شخص  معدَّ  •

آخر ينوب عنه(
موقَّع عليها من قبل الشخص مع شهود حسب   •

المتطلبات الرسمية.

المستندات غير القانونية
يمكن أيًضا استخدام المستندات األخرى األقل رسمية 

للتخطيط المسبق للرعاية، والتي ُتعَرف بالمستندات غير 
القانونية. تشمل األمثلة عن هذه المستندات في غرب 

أستراليا ما يلي:
نموذج القيم والتفضيالت: التخطيط لرعايتي المستقبلية )هذا نموذج يحتفظ بالقيم والتفضيالت   •

ولكنه ال يلبي المتطلبات األكثر رسميًة للمستند القانوني(
خطة رعاية مسبقة لشخص ال يتمتع بقدرة كافية على اتخاذ القرارات )هذا مستند مكتوب نيابة   •

عن شخص ما ألنه ال يمتلك األهلية القانونية(
أهداف رعاية المرضى )هذا هو المكان الذي يقوم فيه أخصائي الصحة بتدوين مالحظات حول   •

األهداف المتعلقة بنوبة رعاية حالية مع المريض وعائلته(.

* الشخص الراشد ذو 
األهلية القانونية هو الشخص 

القادر على إعداد إقرار أو قرار 
رسمي ويستطيع أن يفهم تماًما 
ما سيحدث نتيجة التخاذ هذا 

القرار.
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يمكن استخدام المستندات غير القانونية لتسجيل قيمك ورغباتك. ولكنها ال تتمتع بنفس القوة القانونية 
واألرجح أنه لن يتّم اتباعها.

كل من الوثائق المختلفة المذكورة أعاله موصوفة الحًقا في هذا الجزء.

توجيهات القانون العام 
قد يجري اإلعتراف ببعض المستندات غير القانونية بإنها “توجيهات القانون العام”، وهي مخاطبات 

خطية أو شفهية تصف رغبات الشخص حول العالج الذي سيتّم تقديمه أو حجبه في حاالت معّينة 
في المستقبل. هناك شروط رسمية فيما يخّص “توجيهات القانون العام”. قد يصعب إثبات صالحية 

أحد توجيهات القانون العام قانوناً وما إذا كان من المفروض اتباعها أو عدم اتباعها. ولهذا السبب، ال 
ُينَصح بتوجيهات القانون العام في اتخاذ قرارات حول العالج. 

مـن سيتخذ القرارات بشأن عالجي إذا كنُت غير قادر على اتخاذ 
القرارات أو التعبير عنها بنفسي؟

إذا كنت غير قادر على اتخاذ قرارات بشأن عالجك أو اإلبالغ عنها، فيجب على المتخصصين 
الصحيين اتباع ترتيب معّين عندما يطلبون التقرير بشأن عالج لك.

يوُمسّى اذه بيترتلا لسلستلا يمرهلا يذختمل رارق العالج. 
من المهم أن تدرك من سيتخذ القرارات نيابة عنك، إذ يساعدك هذا في تقرير من هم األشخاص 
الذين يلزم أن تخبرهم عن األشياء المهمة لك وأي مستندات لتخطيط الرعاية المسبق تكون مفيدة.
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إذا لم تقم بإعداد توجيه صحي مسبق أو إذا كان ال يغطي قرار العالج المطلوب، يجب أن 
يحصل أخصائي الصحة على قرار بالنسبة لعالج غير مستعَجل من الشخص األول المدَرج 
إسمه في التسلسل الهرمي والذي يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر ويتمتع باألهلية القانونية 

الكاملة ويكون موجوداً ومستعداً التخاذ قرار العالج.

التسلسل الهرمي لمتخذي قرار العالج 

 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

التوجيه الصحي المسبق 
يجب اتخاذ القرارات وفقاً للتوجيه الصحي 

المسبق إال إذا كانت الظروف قد تغّيرت أو إن 
لم يكن بإمكان من يتخذ القرار أن يتكّهن بها. 

يصو مئاد عم ضيوفت

يصو عم ضيوفت

الزوج أو شريك الحياة الفعلي

ابن أو ابنة راشدين

األب أو األم

أخ أو أخت

مقدم الرعاية األساسي غير مدفوع األجر

شخص آخر له عالقة شخصية وثيقة
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هناك وصف موجز في الصفحات التالية لكل مستند من هذه المستندات.

المستندات المتعلقـة بصحتك 
ورعايتك

المستندات المتعلقة بالعقارات 
والشؤون المالية 

المستندات التي يمكن أن 
يكملها أشخاص آخرون نيابة 

عنك

•     خطة رعاية مسبقة لشخص ال يتمتع بقدرة 
كافية على اتخاذ القرارات

•    أهداف رعاية المرضى 

•    الوصية
•    وكالة دائمة

•     نموذج القيم والتفضيالت: التخطيط لرعايتي 
المستقبلية 

•    التوجيهات الصحية المسبقة 
•    وكالة دائمة للوصاية

•    نموذج التبّرع باألعضاء واألنسجة

المستندات المتعلقـة بالتخطيط المسَبـق للرعاية
سيساعدك التفكير بنوع القرارات واألفكار التي توّد مشاركة 

اآلخرين فيها على تقرير ما هي المستندات التي تكون مفيدة لك. 
لست مضطراً على استخدام أي مستند من هذه المستندات، ولكنها 

قد تكون مفيدة في حاالت مختلفة.
مما يساعدك في فهم الظروف التي قد تستعمل فيها مستندات 
مختلفة للتخطيط المسبق للرعاية والتخطيط اآلخر للمستقبل، 

التفكير فيها بهذه الطريقة: 

تذّكر إن المستندات 
القانونية هي األقوى 

واألكثر رسميًة لتدوين 
أمنياتنا.

في حال أصبحت غير قدر على اتخاذ قراراتك أو التعبير عنها:
إذا كان لديك توجيه صحي مسبق، فسيتم استخدامه لتوجيه قرارات العالج لك  •

إذا لم يكن لديك توجيه صحي مسبق ولكنك قمت بتعيين وصي دائم، فسُيطلب من الوصي الدائم   •
اتخاذ قرارات العالج نيابًة عنك

إذا لم يكن لديك توجيه صحي مسبق أو وصي دائم، فسيستخدم المهنيون الصحيون القائمة أعاله   •
إليجاد شخص يتخاذ قرارات العالج نيابة عنك، حسب الترتيب المدرج في الالئحة إلى أن يتم 

العثور على شخص مناسب وموجود ليتخذ القرار.
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         المستندات المتعلقـة بصحتك ورعايتك 

نموذج القيم والتفضيالت: التخطيط لرعايتي المستقبلية 
healthywa.wa.gov.au/ACPvaluesandpreferencesform

نوع المستند: غير قانوني )ولكن قد يتّم االعتراف به كـ “توجيه من القانون 
العام” في بعض الحاالت(

ماهيته: إفادة عن قيمك وتفضيالتك وأمنياتك فيما يخّص صحتك ورعايتك 
الشخصية. 

ما الفائدة منه: لتدع اآلخرين يعلمون ما هي قيمك وتفضيالتك وأمنياتك والتي 
قد ال تكون بالضرورة متعلقة بالصحة ولكنها ستكون دليالً ألخصائيي الصحة 

الذين يعالجونك والوصي الدائم و/أو أفراد األسرة كي يعلموا ما هي رغبتك 
في طريقة عالجك، بما في ذلك أي تفضيالت أو طلبات أو رسائل معّينة.

ماذا يتضّمن: األسئلة هي ذاتها كما هي في جزء “قيمي وتفضيالتي” في “التوجيه الصحي المسبق” 
)أنظر أدناه(. إذا لم تكن بعد جاهزاً إلكمال توجيه صحي مسبق كامل مع شهود رسميين وحسب 

شروط التوقيع، يمكن أن تبدأ في تعبئة هذا النموذج.

)AHD التوجيه الصحي المسبق” )ُيعَرف بالمختصر باإلنجليزية“
healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives

نوع المستند: قانوني
ماهيته: سجل قانوني لقراراتك المتعلقة بالعالج أو العالجات اتي تريد أو 

ال تريد أن تتلقاها في المستقبل إذا أصبحت مريضاً أو مصاباً. وال يستطيع 
إعداده إال الشخص الذي يكون أكبر من 18 سنة من عمره وقادراً على 

التعبير عن قراراته الخاصة.
متى يجري استعماله: سوف يتم استخدام “التوجيه الصحي المسبق” فقط إذا 

أصبحت غير قادر على اتخاذ القرارات أو التعبير عن رغباتك. إذا حدث 
هذا، يصبح توجيهك الصحي المسَبق “صوتك”. وال يمكن استعماله إال إذا 

كانت المعلومات الواردة فيه معنية بالعالج الذي تحتاجه أو الرعاية الالزمة. يوجد التوجيه الصحي 
المسبق في أعلى قائمة التسلسل الهرمي لمتخذي قرار العالج.

ماذا يتضّمن: أنت تقّرر ما هي القرارات 
والعالجات التي توّد أن يشملها “التوجيه 

الصحي المسَبق”. ويمكنك تضمين العالجات 
الطبية والجراحية وعالج األسنان، والرعاية 

ئة وتدابير مثل دعم الحياة واإلنعاش.  المهدِّ
ومن المفيد أن تكون محّدداً قدر اإلمكان في 

قراراتك حول العالج.  

 
 

يوفِّر “دليل إعداد توجيهات صحية مسبقة في غرب  
أستراليا” تعليمات خطوة بخطوة حول ما يمكن تضمينه 

في “التوجيه الصحي المسبق” وكيف يتم توقيعه 
والشهادة عليه بشكل صحيح.

Values and Preferences Form
Planning for my future care

healthywa.wa.gov.au

What is a Values and Preferences Form?
A Values and Preferences Form can be used to make a record of your values, preferences and 
wishes about your future health and personal care. 

What is advance care planning?
Advance care planning is a voluntary process of planning for future health and personal care 
that can help you to:

• think through and plan what is important to you and share this plan with others
• describe your beliefs, values and preferences so that your future health and personal care 

can be given with this in mind
• take comfort in knowing that someone else knows your wishes in case a time comes when 

you are no longer able to tell people what is important to you.

This form is one way to record your advance care planning discussions in Western Australia.

Why is the Values and Preferences Form useful?
Thinking through the questions in the form may help you to consider what matters most to 
you in relation to your health and personal care and what you would like to let others know. 
Your wishes may not necessarily be health related but will guide treating health professionals, 
enduring guardian(s), and/or family and carer(s) when you are unwell including any special 
preferences, requests or messages. This is particularly useful at times when you are unable to 
communicate your wishes.

Are health professionals required to follow my Values and 
Preferences Form? 
The Values and Preferences Form is a non-statutory document as it is not recognised under 
specific legislation. In some cases, a Values and Preferences Form may be recognised as a 
Common Law Directive. 

Common Law Directives are written or verbal communications describing a person’s wishes 
about treatment to be provided or withheld in specific situations in future. There are no formal 
requirements for making Common Law Directives. It can be difficult to legally establish 
whether a Common Law Directive is valid and whether it should or should not be followed. For 
this reason, Common Law Directives are not recommended for making treatment decisions.  
If you intend to use this form as a Common Law Directive, you should seek legal advice.
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Advance Health Directive  |  1

This form is for people who want to make an Advance Health Directive in Western 
Australia.

To make an Advance Health Directive, you must be 18 years or older and have full 
legal capacity. Your Advance Health Directive is about your future treatment. It will 
only come into effect if you are unable to make reasonable judgements or decisions 
at a time when you require treatment.

Part 4 marked with this symbol, contains your treatment decisions. If you 
choose not to make any treatment decisions in Part 4, then the document is 
not considered a valid Advance Health Directive under the Guardianship and 
Administration Act 1990.

Please tick the box below to indicate that by making this Advance Health Directive 
you revoke all prior Advance Health Directives completed by you.

In making this Advance Health Directive, I revoke all prior Advance Health 
Directives made by me.

This form includes instructions to help you complete your Advance Health Directive. 
For more information on how to complete the form and to see examples, please read 
the A Guide to Making an Advance Health Directive in Western Australia.

Before you make your Advance Health Directive, you are encouraged to seek medical 
and/or legal advice, and to discuss your decisions with family and close friends. It 
is important that people close to you know that you have made an Advance Health 
Directive and where to find it. Once you complete your Advance Health Directive, it is 
recommended that you:

• store the original in a safe and accessible place
• tell your close family and friends that you have made an Advance Health Directive  

and where to find it
• upload a copy of your Advance Health Directive to My Health Record – this will 

ensure that your Advance Health Directive is available to your treating doctors if it 
is needed

• give a copy of your Advance Health Directive to health professionals regularly 
involved in your healthcare (for example, your General Practitioner (GP), a hospital 
you attend regularly, and/or other health professionals involved in your care).

If English is not your first language, you may choose to engage a translator. 
Western Australian Institute of Translators and Interpreters (WAITI) and National 
Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) have online 
directories which list qualified and credentialed translators able to assist you.

Advance Health Directive
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نصيحة: يمكنك إعداد “توجيه صحي مسَبق” و“وكالة دائمة للوصاية”.

    )EPG وكالة الوصاية الدائمة )ُتعرف أيضاً بالمختصر باإلنجليزية
justice.wa.gov.au/epg

نوع المستند: قانوني

ماهيتها: وكالة الوصاية الدائمة هي وثيقة قانونية تخّول الشخص أن يتخذ 
قرارات شخصية وقرارات تتعلق بنمط الحياة والعالج نيابة عنك. يمكنك أن 
تختار الشخص الذي يقوم بهذا الدور وُيعَرف بالوصي الدائم أو صانع القرار 

بشأن الصحة وأسلوب الحياة. يستطيع الشخص إعداد توكيل دائم للوصاية 
فقط إذا كان أكبر من 18 سنة من العمر، وقادراً على التعبير عن قراراته 

الخاصة.

متى يجري استعمالها: ال ُتستعَمل وكالة الوصاية الدائمة إال إذا أصبحت 
غير قادر على اتخاذ القرارات أو التعبير عنها. 

ماذا تتضّمن: يمكن استعمال وكالة الوصاية الدائمة لتفويض شخص أن يتخذ جميع أو بعض 
القرارات، نيابة عنك. وقد يشمل هذا قرارات: 

حول المكان الذي تعيش فيه  •
حول خدمات الدعم التي تحصل عليها  •
حول العالج أو العالجات التي تتلقاها.  •

يمكنك توكيل أكثر من وصي دائم واحد. ولكن يجب عليهم أن يتفقوا على أي قرارات يتخذونها نيابة 
عنك. ال يستطيع الوصي الدائم اتخاذ قرارات بشان األمالك أو الشؤون المالية نيابة عنك. 

نموذج التبّرع باألعضاء واألنسجة
ماهيته: وسيلة لتسجيل ما إذا كنت تريد التبّرع باألعضاء واألنسجة عندما 

تموت. وال يمكن تضمين هذه المعلومات في مستند التخطيط المسبق 
للرعاية. 

متى يجري استعماله: ال يكون التبّرع باألعضاء واألنسجة معنياً إال بعد 
وفاة الشخص. ومن المهم أن تخبر أفراد أسرتك عن تفضيالتك بشأن 

التبرع باألعضاء واألنسجة، إذ سُيطلب من أقاربك الموافقة.

يشمل أيضاً النموذج جزء “قيمي وتفضيالتي” حيث يمكنك تدوين األشياء األكثر أهمية بالنسبة لك فيما 
يخّص صحتك ورعايتك الشخصية. األسئلة الواردة في هذا الجزء هي ذاتها كتلك الواردة في “نموذج القيم 

والتفضيالت”.  

ال يمكن تسجيل التبرع 
باألعضاء واألنسجة رسمًيا 
 Donate إال في موقع

 Life اإللكتروني 
donatelife.gov.au

http://justice.wa.gov.au/epg
www.donatelife.gov.au
https://www.donatelife.gov.au
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          المستندات المتعلقة بالعقـارات والشؤون المالية 

الوصية
publictrustee.wa.gov.au

نوع المستند: قانوني
ماهيتها: الوصية وثيقة قانونية خطية تبّين كيف يريد الشخص أن يتم التصّرف بأمواله وممتلكاته 

الخاصة وعقاراته )بما فيها األرض( عندما يتوّفى.
متى يجري استعمالها: تصبح الوصية نافذة بعد وفاتك. 

وكالة دائمة )يشار إليها أيضاً EPA أو الشخص الذي يتخذ القرارات المالية(
 justice.wa.gov.au/epa

نوع المستند: قانوني
ماهيته: مستند ُيستعَمل لتعيين شخص )أو أكثر( موثوق به من أجل اتخاذ 

قرارات مالية أو قرارات تتعلق باألمالك.  
متى يجري استعمالها: يمكنك أن تختار أن يبدأ التفويض مباشرة أو فقط 

بعد أن تفقد أهليتك القانونية. ال يستطيع إعداد وكالة دائمة إال شخص يكون 
أكبر من 18 سنة من عمره وما زال قادراً على اتخاذ قراراته الخاصة 

والتعبير عنها. 

Enduring power of attorney
This enduring power of attorney is made under tr he Guardianship and Administratt tiontt Act 1990 Part rr 9 on the

_________________________________________________________ day of ____________________________________________________ 20 _________

by (donor’s’ fs ullff name)e _________________________________________________________________ ____________________________________ ___

of (donor’s’ residentialtt address)ss _________________________________________________________________ __________________________ ___

_________________________________________________________ born on (donor’s’ date of birtrr htt )h ________________________________

Sole attorney

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ _________________________________________________________________________________________ to be my sole attorney.

Joint attorneys

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ___

and (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ___________________________________ ___

of __________ _____________________________________________________________________________ ___ ______ JOINTLYLL tY o be my attorneys.

Joint and several attorneys

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ___

and (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ___________________________________ ___

ooff __________ ________________________________________________________________________________________________________________ ___ _____ _ __

JOINTLYLL AND SEVERALLYLL tY o be my attorneys.

OR

OR

  1 Appointment of attorney(s)

Signing each page is not compulsory but may provide a safeguarff d against pages being substituted. Signature of:

(person making the power) _____________________________________ (witness 1) ____________________________ (witness 2)_______________________________

1

http://www.publictrustee.wa.gov.au
http://justice.wa.gov.au/epa
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         المستندات التي يمكن أن يكملها أشخاص آخرون نيابة عنك

خطة رعاية مسبقة لشخص ال يتمتع بقدرة كافية على اتخاذ القرارات
)advance-care-plan_full-name.pdf )advancecareplanning.org.au

نوع المستند: غير قانوني

ة نيابة عنك من ِقبل شخص  ماهيتها: هي خطة رعاية مسبقة خطية معدَّ
معترف به وله عالقة مستمرة ووثيقة بك )مثالً الشخص الذي يوجد إسمه في 

أعلى قائمة التسلسل الهرمي لصانعي قرارات العالج والذي يكون موجوداً 
ومستعداً التخاذ القرارات(. ال يمكن إعداد هذا النوع من "خط الرعاية 

المسبقة" إذا كنت لم تعد قادر على اتخاذ القرارات أو التعبير عنها إن لم تكن 
قد قمت بإعداد "توجيه صحي مسبق" أو “نموذج القيم والتفضيالت”.

متى يجري استعمالها: يجري استعمال هذا النوع من “خطة  الرعاية 
المسبقة” عند اتخاذ قرارات بشأن العالج الطبي نيابة عن شخص ليس لديه 
توجيهاً مسبقاً للرعاية ولم يعد قادراً على اتخاذ قراراته الخاصة والتعبير عنها. ال يمكن استعمالها 
إال كدليل توجيهي في قرارات الرعاية والعالج، وال يمكن استعمالها إلعطاء موافقة قانونية لعالج 

ما أو لرفضه.
ماذا تتضّمن: ُيستعَمل هذا النموذج لإلحتفاظ بمعلومات عن قيم الشخص وتفضيالته بالنسبة للعالج 
الطبي في المستقبل والذي يستند إلى تفضيالت الشخص المعلومة وخياراته وقراراته التي يكون قد 

اتخذها في الماضي.

أهداف رعاية المرضى  
healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Goals-of-patient-care

نوع المستند: غير قانوني، سريري
ماهيته: “أهداف رعاية المرضى” إجراء تخطيط يقوم به اخصائي في مجال الصحة خالل إدخال 

الشخص إلى المستشفى أو مركز رعاية آخر، ويشمل التحدث معك، حيث يكون هذا ممكناً، ومع عائلتك 
ومقدمي العناية لك، من أجل اتخاذ قرار حول العالجات التي قد تكون مفيدة لك إذا ساءت حالتك. 

فيستعمل اخصائي الصحة نموذج "أهداف رعاية المريض" لتدوين القرارات التي تتخذونها معاً.
متى يجري استعماله: ُيستعمل مستند “أهداف رعاية المرضى” ليستند إليه القائمون على رعايتك إذا 
ساءت حالتك خالل إقامتك في المستشفى أو في أي جلسة رعاية أخرى. ويمكن استعماله أيضاً كأداة 
تواصل بين اخصائيي الصحة في العيادة في حاالت رعاية مختلفة. ويمكن تكرار هذا اإلجراء كلما 

تم إدخالك إلى المستشفى في المستقبل. 
ماذا يتضّمن: تقرر أنت وأعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك ما يدخل في نموذج “أهداف 
رعاية المرضى”. وفيه يتّم تدوين العالجات التي سيتم استخدامها إذا أصبحت مريًضا جًدا وغير 

قادر على اتخاذ القرارات أو التعبير عنها. ُتستخدم إصدارات مختلفة من النموذج في مواقف مختلفة 
)على سبيل المثال، لألطفال والبالغين واألشخاص في الرعاية السكنية(.

This is an advance care plan for a person with insufficient decision-making capacity to complete an 
advance care directive¹. This is not a form that is able to give legally-binding consent to, or refusal 
of treatment. This plan can be used to guide substitute decision-makers and clinicians when making 
medical treatment decisions on behalf of the person, if the person does not have an advance care 
directive.

What is advance care planning?
A process of planning for future health care, for a time when the person is no longer able to make 
their own health care decisions. It relates to a person’s future health care and medical treatments.  
It may include conversations about treatments they would or would not like to receive if they  
become seriously ill or injured. It includes identifying the person they want to make these decisions 
and how they want those decisions to be made. It has many benefits for the person (care aligned  
with preferences), loved ones and treating clinicians.

When should this form be completed?
This form should only be completed if the person no longer has sufficient decision-making capacity to 
make or communicate their medical treatment decisions. This form is available for use in all Australian 
states and territories, however the Australian Capital Territory, Queensland, and Victoria have existing 
recommended forms, see Table 1.

This form is not intended to replace or revoke a legally-binding advance care directive. If the person 
does have decision-making capacity, they should consider completing an advance care directive.  
The voluntary completion of an advance care directive, when the person still has decision-making 
capacity, is preferable over the completion of an advance care plan¹. The relevant advance care 
directive form from each state and territory is available at: 
www.advancecareplanning.org.au/create-your-plan

Who should complete this form?
This form should be completed by a person’s recognised substitute decision-maker(s), assigned  
to the role by law or appointed by the person to make medical treatment decisions, see Table 2.  
They should have a close and continuing relationship with the person. It is intended that this form 
will assist substitute decision-makers and the treating team to make medical treatment decisions that 
align with the decisions the person would have made in the same circumstances. This information can 
be used in aged care, community, or hospital settings.

Advance care plan for a person with insufficient decision-making capacity

Instruction Guide: page 1 of 3 www.advancecareplanning.org.au

Instruction Guide

https://www.advancecareplanning.org.au/docs/default-source/acpa-resource-library/acpa-forms/advance-care-plan_full-name.pdf?sfvrsn=de59f73c_8
https://www.advancecareplanning.org.au/docs/default-source/acpa-resource-library/acpa-forms/advance-care-plan_full-name.pdf?sfvrsn=de59f73c_8
https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Goals-of-patient-care
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نصائح
قد تساعدك إجاباتك على األنشطة الواردة في هذا الكتيب على ملء المعلومات المطلوبة في   •

بعض مستندات التخطيط المسبق للرعاية.
إذا كنت تعاني من إعاقة بصرية أو غير قادر على القراءة والكتابة، فال يزال بإمكانك إكمال   •

وثائق التخطيط المسبق للرعاية:
يمكنك أن تطلب من شخص ما قراءة المستندات لك وتدوين ما تقوله- 
يمكنك أن تطلب من شخص ما التوقيع على المستند نيابة عنك- 
يمكنك توقيع المستند عن طريق وضع عالمة ولكن يجب عليك إكمال "بند الدقة” لتوضيح - 

أن هذه هي عالمتك. يوصى بطلب المشورة القانونية إذا اتخذت هذا الخيار.
يدرج قسم أين أحصل على مساعدة الخدمات التي تدعمك الستكمال وثائق التخطيط المسبق   •

للرعاية، بما في ذلك المشورة القانونية، والمساعدة في فهم النماذج أو قراءتها أو إكمالها 
)مثل مساعدة األشخاص الصّم أو الذين يعانون من ضعف في السمع أو النطق(.

إذا كنت تتنقل بين الواليات في أستراليا، فيجب عليك طلب المشورة القانونية بشأن   •
وثائق التخطيط المسبق للرعاية المقبولة، فلِكّل والية تشريعاتها الخاصة. راجع 

advancecareplanning.org.au/law-and-ethics لمعرفة المزيد حول قوانين 
التخطيط المسبق للرعاية الخاصة بالوالية .ميلاقألاو.

مزيد من المعلومات
تجد المزيد من المعلومات حول من يستطيع اتخاذ القرارات إن لم تعد قادراً على اتخاذها   •

 بنفسك لدى مكتب الُمدافع العام عن حقوق األفراد 
  )wa.gov.au/government/publications/who-will-make-decisions-you) 

التخطيط المسبق للرعاية والمناقشات حول أهداف الرعاية هي عمليات منفصلة ولكنها ذات صلة. 
إذا كان لديك مستند تخطيط مسبق للرعاية مثل التوجيه الصحي المسبق أو نموذج القيم والتفضيالت، 

فيجب عليك مشاركة نسخة مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد 
أهدافك أثناء مناقشة رعايتك.

http://www.advancecareplanning.org.au/law-and-ethics
https://www.wa.gov.au/government/publications/who-will-make-decisions-you
https://www.wa.gov.au/government/publications/who-will-make-decisions-you
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         النشاط 4: اختيار مستند للتخطيط المسبق للرعاية 
يبدأ قرارك بشأن أي مستند أو مستندات للتخطيط المسبق للرعاية المناسبة لك، إن وجدت، بسؤال 

واحد: هل تريد تسجيل األشياء التي تهّمك حتى يمكن استخدامها لتوجيه عالجك ورعايتك في 
المستقبل؟ 

إذا كانت اإلجابة على هذا السؤال بنعم، فإن القرار التالي هو نوع المستند أو المستندات التي يجب 
استخدامها. استخدم القائمة أدناه للتفكير في المستند )المستندات( الذي قد يكون مفيًدا لك.

 
 

  

 

 

 
 

 

لدي آراء قوية حول العالج  أو العالجات التي أرغب أو ال أرغب 
في تلقيها في المستقبل.

هل تعكس أي عبارة من العبارات التالية مشيئتك ورغبتك؟

أؤمن إيماناً قوياً بقيم ومعتقدات ستؤثر على الرعاية التي أريدها 
أو ال أريدها في المستقبل، ولكنني لست مستعًدا بعد التخاذ قرارات 

بشأن عالجات معّينة أريد أو ال أريد أن أتلقاها.

أريد أن أتأكد من تنظيم أموالي وأصولي وممتلكاتي.

أستطيع أن:
أكمل “نموذج القيم والتفضيالت”  •

و / أو
أعّين وصياً دائماً بواسطة وكالة وصاية دائمة ألنني أعتقد أنه   •

يعرفونني جيًدا وسيتخذ قرارات بشأن رعايتي بنفس الطريقة التي 
أتخذها أنا.

أستطيع أن:
أقوم بإعداد توجيه صحي مسبق لتدوين قراراتي العالجية  •

و / أو
أّعين وصياً دائماً بواسطة وكالة وصاية دائمة وأخبره بتفضيالتي.  •

استطيع أن:
أكتب وصية  •

و / أو
أعّين وكيالً عاماً دائماً.  •
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إذا كنت ال تزال غير متأكد مما إذا كانت أي من هذه المستندات مناسبة لك، فيمكنك:
أن تتحدث إلى األصدقاء أو األحباء، أو إلى المهنيين الصحيين المشاركين في رعايتك  •

ةئِدهملا ةياعرلل ةدعاسملا طخب لصتا  • 
299 573 1800 )من 9 صباحاً حتى 5 مساًء كل يوم(

معلومات ومصادر ودعم بشأن أّي موضوع متعلق بالتخطيط المسبق للرعاية، والرعاية   -
المهِدئة، والتعامل مع مشاعر األسى والفقد  

اتصل بخط المساعدة للرعاية المهِدئة WA على الرقم 704 551 1300 )من االثنين إلى الخميس(  •
استعالمات عامة، ومصادر ومعلومات حول ورش العمل االجتماعية المجانية والخاصة - 

بالتخطيط المسبق للرعاية 
اطلب مشورة محّددة من منظمة معنّية )أنظر قسم أين أحصل على مساعدة(.  •

تذّكر أنك تستطيع مراجعة وتغيير أّي خيار 
أو مستند من أجل أن يكون مالئماً التغّيرات 
التي تطرأ على وضعك الشخصي، وصحتك 

أو أسلوب حياتك.
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4. شارك 
بمجّرد تدوين تفضيالتك وقيمك، من المهم أن يعلم المقّربون إليك المكان الذي يجدون فيه هذه 

المعلومات. 

أين أحتفظ بمستندات التخطيط المسَبـق للرعاية الخاصة بي؟
إذا كان لديك مستند أو مستندات خطية خاصة بالتخطيط المسَبق للرعاية، فقم بحفظ النسخة األصلية 

في مكان آمن.
يمكنك اإلحتفاظ بنسخة عن مستند أو مستندات التخطيط المسبق للرعاية عبر اإلنترنت بواسطة 
“سجلي الصحي اإللكتروني” )myhealthrecord.gov.au(، مما يساعد اخصائيو الصحة 
المنوطين في رعايتك اإلِطالع على المستندات. كذلك، يمكن أن يقوم اخصائيو الصحة بتحميل 

مستندات لك في ملفك اإللكتروني إذا طلبت ذلك منهم.

مع من يتعّين علّي مشاركة مستنداتي الخاصة بالتخطيط المسبق للرعاية؟
قد توّد إعطاء نسخة عن مستندات التخطيط المسبق للرعاية إلى أشخاص تثق بهم، مثالً: 

العائلة واألصدقاء ومقدمي الرعاية  •
الوصي الدائم )أو األوصياء الدائمين(   •

الوكيل )أو الوكالء(   •
طبيب الصحة العامة أو الطبيب المحلي  •

اخصائيين آخرين و/أو متخصصين صحيين  •

قم بعمل قائمة باألشخاص الذين لديهم نسخة من مستند أو مستندات التخطيط المسبق للرعاية. فهذا 
سيكون تذكيًرا جيًدا لك بمن تتصل إذا قررت تغيير أو إلغاء المستند )المستندات( في المستقبل. 

استِعن بقائمة تحقق في الصفحة التالية لتدوين مالحظة حول األشخاص الحائزين على نسخة.
إذا قّررت إعداد “توجيه صحي مسبق”، يمكنك أيضاً أن:

 •  تحمل بطاقة تنبيه لوجود “توجيه صحي مسبق” في محفظتك
 )healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

تضع إسوارة المنبِّـه الطبي medicalert.org.au) MedicAlert( ـ سوف يشير الحفر عليها   •
إلى وجود “توجيه صحي مسبق” لديك ويتضّمن هوية تعريفية يستعملها اخصائيو الصحة إليجاد 

“التوجيه الصحي المسبق” الخاص بك.

أطلب بطاقة تنبيه لوجود توجيه صحي مسبق بواسطة االتصال بخط التخطيط المسبق للرعاية التابع 
.acp@health.wa.gov.au لوزارة الصحة على الرقم 2300 9222 أو عبر البريد اإللكتروني

دار رعاية المسنين السكنية     •
المستشفى المحلي  •
الخبير القانوني.  •

https://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
http://www.medicalert.org.au
mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
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         النشاط 5: المشاركة في مستندات التخطيط المسبق للرعاية
إذا كان لديك مستند أو أكثر للتخطيط المسبق للرعاية، استعمل الالئحة أدناه لتدوين من هم األشخاص 

الذين لديهم نسخة من كل مستند.
لديهم نسخة عن:

نموذج القيم تفاصيلي
والتفضيالت

التوجيه الصحي 
المسبق

وكالة دائمة 
وصيةوكالة دائمةللوصاية

من أيضاً لديه نسخة؟

ي 
دم

ومق
ء 

دقا
ص

األ
 و

ئلة
لعا

ا
اية

رع
ال

الشخص رقم 1
اإلسم 

تفاصيل االتصال 

الشخص رقم 2
اإلسم 

تفاصيل االتصال 

ّي 
عل

ئم 
لدا

ي ا
ص

الو
 

ن( 
ئمي

لدا
ء ا

صيا
ألو

و ا
)أ

 الوصي الدائم 1
اإلسم 

تفاصيل االتصال 

الوصي الدائم 2
اإلسم 

تفاصيل االتصال 

اية
رع

ي ال
دم

ومق
ء 

دقا
ص

األ
 و

ئلة
لعا

ا

 طبيب الصحة العامة 
اإلسم 

تفاصيل االتصال 

 األخصائي/المهني في
مجال الصحة 1

اإلسم 
تفاصيل االتصال 

 األخصائي/المهني في
مجال الصحة 2

اإلسم 
تفاصيل االتصال 

 مركز رعاية المسنين
السكنية

إسم المركز
تفاصيل االتصال 

المستشفى المحلي
إسم المستشفى

تفاصيل االتصال 

نسخ عبر اإلنترنت
   سجلي الصحي اإللكتروني
My Health Record
أشخاص آخرون لديهم نسخة
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اإلحتفـاظ بمستنداتي األصلية
من المهم أن تتأكد من أنك تعرف مكان مستند )أو مستندات( التخطيط المسبق للرعاية األصلي 

حتى تتمكن أنت )وعائلتك( من إيجادها بسهولة إذا لزم األمر. قد يكون من المفيد االحتفاظ بجميع 
المستندات في نفس المكان.

أين أحتفظ بالنسخة األصلية لمستندات التخطيط المسبق المستند
للرعاية، الحالية والخاصة بي؟

نموذج القيم والتفضيالت

التوجيه الصحي المسبق

)EPG(  وكالة الوصاية الدائمة

)EPA(  الوكالة الدائمة

الوصية
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أين تحصل على المساعدة
التخطيط المسبق للرعاية 

خط معلومات التخطيط المسبق للرعاية التابع لوزارة الصحة في غرب أستراليا
لالستعالمات العامة ولطلب مصادر مجانية عن التخطيط المسبق للرعاية )مثالً نماذج التوجيهات 

الصحية المسبقة، ونموذج القيم والتفضيالت( 
الهاتف: 2300 9222

acp@health.wa.gov.au :اإليمايل
healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning :الموقع اإللكتروني

خط المساعدة للرعاية المهِدئة 
معلومات ومصادر ودعم بشأن أّي موضوع متعلق بالتخطيط المسبق للرعاية، والرعاية المهِدئة، 

والتعامل مع مشاعر األسى والفقد 
الهاتف: 299 573 1800 )من 9 صباًحا إلى 5 مساًء كل يوم من أيام السنة(

 palliativecarewa.asn.au :الموقع اإللكتروني

WA الرعاية المهِدئة
لالستعالمات العامة والمصادر والمعلومات حول ورش العمل االجتماعية المجانية المتعلقة بالتخطيط 

 What Matters Most المسبق للرعاية، أو لطلب مجموعة البطاقات اإلعالمية
704 551 1300 )من االثنين إلى الخميس(

palliativecarewa.asn.au :الموقع اإللكتروني

خدمة دعم مجانية للتخطيط المسبق للرعاية في استراليا
لالستعالمات العامة والمساعدة في استكمال مستندات التخطيط المسبق للرعاية

الهاتف: 582 208 1300 )من االثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً حتى 5 مساًء بتوقيت شرق أستراليا(
advancecareplanning.org.au/about-us/contact-us :نموذج إحالة عبر اإلنترنت

وكالة الوصاية الدائمة والوكالة الدائمة

مكتب المدافع العام عن حقوق األفراد
هاتف: 455 858 1300

opa@justice.wa.gov.au :إيمايل
publicadvocate.wa.gov.au :الموقع اإللكتروني

المشورة الطبيـة 
راجع طبيبك أو االخصائي أو الطبيب المحلي للحصول على نصيحة.

mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.health.wa.gov.au/advancecareplanning
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.advancecareplanning.org.au/about-us/contact-us-
mailto:opa%40justice.wa.gov.au?subject=
http://www.publicadvocate.wa.gov.au
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لين المحترفين وإدارة األصول واألمالك خدمات الموكَّ
ل العام الموكَّ

تشمل مساعدة ومشورة خاصة بإعداد وصية ووكالة دائمة
الهاتف: 116 746 1300  )لالستعالمات والمواعيد الجديدة(

الهاتف: 212 746 1300  )األشخاص الممثَّلون(
publictrustee.wa.gov.au :الموقع اإللكتروني

مشورة قانونية عامة

راجع محاميك )إن كنت تتعامل مع محاٍم( للحصول على مشورة قانونية معّينة.

جمعية المحامين في غرب أستراليا
الهاتف: 8652 9324

lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer :قسم االستعالمات لإلحالة إليجاد محام

مكتب استشارات المواطنين
الهاتف: 5711 9221

cabwa.com.au :الموقع اإللكتروني

المراكز القانونية المجتمعية
الهاتف: 9322 9221

communitylegalwa.org.au :الموقع اإللكتروني

المساعدة القانونية في غرب أستراليا
الهاتف: 579 650 1300

legalaid.wa.gov.au :الموقع اإللكتروني

إذا كنت بحاجة لترجمة فورية

إذا كنت تواجه صعوبة في فهم المعلومات الواردة في دفتر التمارين هذا وترغب في 
الحصول على مساعدة من حيث اللغة، اتصل بالرقم 450 131، واطلب مترجماً واطلب منهم 

اإلتصال هاتفياً بأّي وكالة من الوكاالت المدرجة في الئحة أين أحصل على مساعدة.

إذا كنت مصاباً بالصمم أو بضعف في السمع أو النطق

استِعن بالخدمة الوطنية للتتابع من أجل االتصال هاتفياً بأّي من الوكاالت المدرجة في الئحة أين 
 أحصل على مساعدة. لمزيد من المعلومات راجع الموقع: 

communications.gov.au/accesshub

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/public-trustee
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/public-trustee
http://www.lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer
http://www.cabwa.com.au
http://www.communitylegalwa.org.au
http://www.legalaid.wa.gov.au
http://www.communications.gov.au/accesshub
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شكر وتقدير
توّد وزارة الصحة في غرب استراليا التقّدم بشكرها الخالص لجميع الذين ساهموا في إعداد دفتر 

التمارين هذا، بما فيهم أعضاء مجموعة التوعية المرجعية للتخطيط المسبق للرعاية التابعة لوزارة 
الصحة وفرقة مصادر المستهلكين الفرعية الخاصة بالتخطيط المسبق للرعاية، التي قّدمت خبرتها في 

هذا السياق وتوجيهاتها من أجل صياغة هذا المستند.
كما نود أن نشكر أولئك الذين شاركوا وقّدموا مالحظاتهم كجزء من عملية التشاور.

ساعدت الوثائق والموارد التالية في تطوير دفتر التمارين:

التخطيط المسبق للرعاية بأستراليا. شرح التخطيط المسبق للرعاية.  • 
خدمات أوستن الصحية »أوستن هيلث”، أغسطس .2021

Nous Group. اإلطار الوطني لمستندات التخطيط المسبق للرعاية.   • 
وزارة الصحة أستراليا، أيار/مايو 2021.

 Dying to Talk Discussion Starter:.ئة أستراليا الرعاية المهدِّ  • 
2018. Working out what’s right for you.

ئة WA نموذج تمهيدي للتخطيط المسبق للرعاية. الرعاية المهدِّ  • 
 .2022 ،PCWA ACP بيرث، غرب أستراليا؛ إتحاد
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يمكن توفير هذا المستند في نماذج بديلة عند الطلب لشخص مصاب بإعاقة )اتصل بالرقم 2300 9222  أو 
acp@health.wa.gov.au. هناك نسخة من هذا المستند تسهل قراءتها متاحة في الموقع 

.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
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