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داشتن و يا نداشتن يک دستورا لعمل مراقبت از پيش تنظيم شده بستگی 
به  نظر شما دارد .کسی  نمی تواند شما را مجبور به تنظيم آن و يا قيد 
نکاتی که مورد نظر شما نيست ، نمايد.طبق قانون اين کارها خالف 

 تلقی می گردد.
 
 

د شما می توانيد در هر زمانی با تکميل يک فورم جدي
دستورالعمل مراقبت از پيش تنظيم شده ، دستورالعمل 

 مراقبت خود را تغيير دهيد. 
 

فورم دستورالعمل مراقبت تازه شما جايگزين تمام 
اسنادی که در گذشته تنظيم کرده ايد ، خواهد شد. به 
طور مثال : وکالتنامه سرپرستی دوام دار،وکالتنامه 

 طبی يا دستورالعمل مقدماتی
 

 از آن استفاده خواهد شد؟چه زمانی 
 يریگ يمقادر به تصم یدائم ياهر گاه به صورت موقت و 

پزشکی  یاز وکالت نامه مراقبت ها يدخود نباش یبرا
.داستفاده خواهد ش درمانی  

 در صورتيکه شما :
 

 معلومات داده شده مربوط به  تصميم را نفهميد . •
 مزايا و خطرات مربوط به انتخاب را نفهميد. •
معلومات را برای مدت کوتاهی به خاطر داشته  •

 باشيد و
نتوانيد برای کسی توضيح دهيد که تصميم چه   •

 می باشد و چرا اين تصميم را گرفته ايد.
 

به اين معنا که شما توان تصميم گيری نداريد(اختالل در 
 تصميم گيری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات را به  ينشاهد شما از شما خواهد خواست تا ا
 ينکهاز ا ينانو بعد از آن جهت کسب اطم يددقت بخوان

 يمتنظ يشدستورالعمل مراقبت از پ يککه   يددان یشما م
گردد ،  یم يمتنظ یو به چه منظور و مقصد يستشده چ

پرسان خواهد کرد يادیاز شما سواالت ز  
 

 يمتنظ يشدستورالعمل مراقبت از پ يک
باشد؟ یشده چه م  

فورم  يکشده  يمتنظ يشدستورالعمل مراقبت از پ يک
 یسال اجازه م 18 یباشد که به اشخاص باال یم یقانون

 دهد تا
 

 با رابطه در خود دستورات و حاتيترج ، ها خواسته •
 وی زندگ باتيترت ،یزندگ خاتمه ، ندهيآی صح قبتمرا

 اي و ندينما ديق کتبا را خود به مربوطی شخص موضوعات

يک يا چند نفررا  به حيث تصميم گيرندگان جانشين جهت  •
تصميم گيری از طرف آنها  در زمانيکه خودشان  توان 

 انجام اينکار را ندارند ، منصوب نمايند
 

استفاده  یمال يماتاذ تصمتوان  جهت اتخ ینم ينا از
 نمود

 يدنموده ا يمرا تنظ یشما درخواست رد مراقبت صح اگر
شما  در آن زمان  يطدر ارتباط با    شرا يکهو در صورت
شده  يدق يگرمعلومات د يهاجراء گردد. کل يدباشد، آن با

شده  جهت مشوره  يمتنظ يشدر دستورالعمل مراقبت از پ
شما ، داکتر  ينجانش رندگاني/گيرندهگ يمباشد  و تصم یم

 يمکه از طرف شما تصم يگریهر شخص د ياشما  و 
 يناز ا ينکاردر زمان انجام ا يايد يدنما یم يریگ

نمايد.راهنما استفاده  يثمعلومات به ح  

  

 

شده ميتنظ شيپ از مراقبت دستورالعمل  

 اظهارنامه معلوماتی



اگر  دردستورالعمل مراقبت از پيش تنظيم شده خود  
دريافت يک مراقبت صحی خاص را رد کرده باشيد 

يکه آن در ارتباط با شرايط فعلی شما و در صورت
باشد تصميم گيرنده/گيرندگان (شخص مسئول) و 

 داکتر شما موظف به رعايت آن می باشند.
 

اين بدين معناست که داکتر شما نمی تواند مراقبت صحی  
 و تداوی را که شما رد کرده ايد ، انجام دهد.

 

بدون قيد نمودن در صورتيکه دريافت مراقبت صحی را 
زمان الزم به اجراء بودن آن رد کرده باشيد  ، آن در همه 

 مواقع  قابل اجراء خواهد بود.
 

يک داکتر تنها زمانی می تواند يک رد دريافت مراقبت 
صحی را لغو نمايد که شواهدی مبنی بر اينکه شما نظر 
خود را بدل نموده ايد ولی دستورالعمل مراقبت صحی 

ز نکرده ايد ، موجود باشد  يا داکتر شما خود را به رو
بر اين عقيده باشد که قصد شما اين نبوده  که رد 

دريافت خدمات صحی در وضعيت فعلی شما قابل 
 اجراء باشد.

 
در صورت رخداد چنين اتفاقی ما برای ارائه مراقبت 

صحی به شما احتياح به کسب رضايتنامه از تصميم 
 سئول خواهيم داشت.گيرندگان جانشين شما و شخص م

 
در صورتيکه شما يک حکم تداوی در جامعه و يا حکم 
تداوی اجباری داشته باشيد ، شما  تداوی صحی روانی 

 اجباری را رد کرده نمی توانيد.  
 

 معلومات بيشتر 
 

در صورت احتياج به معلومات بيشتر لطفا راهنمای 
دستورالعمل مراقبت از پيش تنظيم شده ضميمه اين 

 را بخوانيد و يا از طريق اينترنت به سايت:  فورم
 

www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
رجوع  نماييد.

 يدندار يریگ يمکه خودتان توان تصم يکهزمان
انجام خواهد داد؟ ينکارراا ی، چه کس   

 يثرا به ح يشترب ياو  نفر يک يدخواه یم ياآ اينکه
به نظر  یبستگ ييدمنصوب نما ينجانش يرندگانگ يمتصم

 يمتصم يشترب يانفر و  يکشما دارد.در صورت انتصاب 
 يمشما قادر به تصم يکه، در صورت ينجانش يرندگانگ
درباره  یتوانند از نظر قانون یها م يد،آننباش يریگ

و موضوعات  یزندگ رتيباتت ی،صح یمراقبتها
 ی. شما ميندنما يریگ يمشما تصم یبرا يگرد یشخص

2در بخش  يدتوان b- انتصاب دستورالعمل  يطشرا
 یرا که م يماتیشده نوع تصم يمتنظ يشمراقبت از پ

ييدشما گرفته شود ، معلوم نما یبرا يدخواه  
 

را  یو کس يدنباش يریگ يمکه قادر به تصم یصورت در
از  يد،ه باشمنصوب نکرد ينجانش يرندهگ يمتصم يثبه ح
شما  یشما خواسته خواهد شد تا برا يکاناز نزد يکی
 یتمام يدکند (شخص مسئول). آنها با يریگ يمتصم

را  که شما در  یدستورات يامربوطه و  یخواسته ها
انجام دهند يد،کرده ا يددستورالعمل مراقبت خود ق  

 

 يدبا یکند  م یم يریگ يمشما تصم یکه برا هرکسی
 يطدارد شما در آن شرا يدهکه عق ديررا بگ يمیتصم

يدکرد یاتخاذ م . 

یکردن مراقبت صح رد   
 يمتنظ يشاست شما در دستورالعمل مراقبت از پ ممکن

 یاز مراقبتها یکه انواع خاص يدنموده باش يدشده خود ق
رد مراقبت  يثبه ح  ينکه  ا يدخواه یرا نم یصح
در  ينکهشدن ا يداز ق ينانشود.اطم یدانسته م يزن یصح

هرگونه رد مراقبت  يطیتحت چه شرا يا یچه زمان
باشد یم يتاهم حائزقابل اجراء است ،  یصح  

شده ميتنظ شيپ از مراقبت دستورالعمل  

 اظهارنامه معلوماتی
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