
 

 
  

 

 معلومات حول التوجيهات المسبقة 1 من1الصفحة 8/11/21تمت المراجعة بتار�ــــخ 

 معلومات حول التوجيهات المسبقة

ول�س المقصود  هذە المعلومات مقدمة لك كمرجع فقط.  توضح المعلومات التال�ة طب�عة التوجيهات المسبقة والحقوق المرتبطة بها. 
  من تقد�مها استخدامها كمشورة قانون�ة. 

 
) �شأن هذە IPإذا كان لد�ك توجيهات مسبقة موجودة بالفعل، فمن مسؤوليتك أنت أو الممثل المعتمد إبالغ مزود خدمات األفراد (

إذا قمت بتغي�ي التوج�ه المسبق الخاص بك، ف�جب عل�ك إخبار مزود خدمات األفراد الخاص بك ع�  التوجيهات الطب�ة المسبقة. 
ي سجالتنا.  وت��د إذا كان لد�ك توج�ه مسبق  CDWAق ير�ب االتصال بف�� الفور. 

 منا توثيق ذلك �ف
 

  
 ما المقصود بالتوجيهات المسبقة؟

ا.  • ي الذي ت��دە.  التوجيهات المسبقة �ي مستندات صالحة قانون��  و�ي �سمح لك بالتعب�ي عن رغباتك �شأن ن�ع العالج الطيب
ف شخص تثق به  هناك نوعان  �ستطيع اتخاذ قرارات الرعا�ة الصح�ة ن�ابة عنك. �سمح لك بعض هذە المستندات بتعيني

  الوصا�ا الطب�ة والتوك�الت الدائمة للرعا�ة الصح�ة.  رئ�س�ان من التوجيهات المسبقة: 
 

؟ ي
 ما �ي حقو�ق

ي أو  �حق لك إمالء تعل�مات مكت��ة أو شفه�ة حول رعايتك الصح�ة.  • ي قبول أو رفض العالج الطيب
 و�شمل هذا الحق �ف

، إ� الحد الذي �سمح به قانون الوال�ة.  ي  الجرا�ي
ف شخص تثق ف�ه التخاذ قرارات طب�ة ن�ابة عنك �ف ي تعيني

ا الحق �ف لد�ك أ�ض�
 ال �لزمك استخدام هذە الحقوق.  حالة عدم تمكنك من اتخاذ قراراتك بنفسك. 

 
 ما فائدة وجود التوجيهات المسبقة؟

 عنك.  إذا أصبحت غ�ي قادر ع� اتخاذ قراراتك •
ً
ف اتخاذ هذە القرارات ن�ابة إذا لم تكن قد أعط�ت  الطب�ة بنفسك، فسيتعني

ي  تعل�مات طب�ة مسبقة، فلن �عرف أحد ما الذي ت��دە بالتحد�د. 
ح رغباتك �ف �منحك التوج�ه المسبق الفرصة ل�ش

 مبكر.  وقت
 

ي المسبقة؟
ام بتوجيهايق ف ي التأ�د من االل�ق

  ك�ف �مكنيف
ا منها إ�  • هم عنها. قدم �سخ� ي رعايتك وأخ�ب

هم ممن س�شاركون �ف اطلب من جميع أطبائك إدخال  أحبائك وعائلتك وغ�ي
ي سجالتك الطب�ة. 

  توجيهاتك المسبقة �ف
 

 �شأن التوجيهات المسبقة؟ Consumer Direct Care Network Washingtonما �ي س�اسة 
ي مسبق قائم لك. بتوثيق أي تو  CDWAعند اإلبالغ عن وجود توجيهات مسبقة، ستقوم  • إذا قدمت لنا �سخة من  ج�ه طيب

ي ملفك. 
ي التوجيهات  التوجيهات المسبقة الخاصة بك، فسيتم االحتفاظ بها �ف

ام بالتعل�مات الواردة �ف ف إن س�استنا �ي االل�ت
 . ف  المسبقة الخاصة بك إ� الحد الذي �سمح به قانون الوال�ة والقانون الف�درا�ي ناًء ع� ضد أي عم�ل ب CDWAال تم�ي

  اخت�اراته ف�ما يتعلق بالتوجيهات المسبقة. 
 
 

  
 


