
Advance Directives  - Arabic  - توجیھات مسبقة 
Making Your Wishes Known - لجعل رغباتكم معروفة 

 
لك، حیث إنھ من الضروري لمقدمي الرعایة الصحیة و العائلة معرفة الشيء الذي تھتم لھ و ترغب فیھ بشدة، و ذلك لكي یقوموا بتحقیق ھذه الرغبات 

كنت غیر قادر دلیال لآلخرین للقیام بإتخاذ قرارات الرعایة الطبیة و التي كنت ستطبقھا على نفسك في حالة ما إذا  التوجیھات المسبقةتعتبر وثیقة 
 الشخصعلى التحدث نیابة عن نفسك. ھذه الوثائق تقدم معلومات عامة و إمكانیة ملء إستمارات التوجیھات المسبقة، و ھذا یشمل إستمارة تعیین 

 والوصیة القائمة. الصحیةالمكلف بالرعایة 
 

 ماالذي ینبغي علي القیام بھ بعد ملئي إلستمارة التوجیھات المسبقة؟
و العائلة و مقدمي الرعایة الطبیة و ذلك لكي یتمكنوا  الصحیة تك المكلف برعای جدا مناقشة رغباتك و رعایتك الطبیة مع الشخصمن المھم  

 من تحقیق رغباتك.
ي إلتخاذ القرارات الطبیة المتعلقة بك و األطباء و الممرضین و مقدم المكلف بالرعایة الصحیة الشخص تشارك نسخ من ھذه اإلستمارة مع  

 الرعایة و العائلة و األصدقاء، على الشكل المالئم.
 احتفظ بنسخة معك حتى تكون سھلة اإلیجاد عند البحث عنھا. 
 یجب األخذ بعین اإلعتبار مراجعة إستماراتك بعد مضي سنوات و خالل أي وعكة أو حدث صحي كبیر، ألن ماترغب فیھ یمكن أن یتغیر. 

 ماذا لو غیرت رأیي؟
 رأیك في أي وقت تریدیمكنك تغییر  
 یجب إحترام رغباتك التي تكلمت بھا حول العالج الطبي حتى لو كانت مختلفة عن تلك التي في اإلستمارات الخاصة بك. 
 .الصحیة تك المكلف برعای إذا تغیرت رغباتك، فإنھ من األفضل ملء إستمارة جدیدة  و إعالم الفریق الطبي و الشخص 

 الدین أو المحامي إذا كان لدیك المزید من األسئلة. رجلمعالج أو یرجى التحدث إلى الطبیب ال
 
ھو شخص تثق بھ إلتخاذ القرارات الطبیة المتعلقة بك عندما تكون مریضا بشدة لدرجة ال تكون فیھا  المتعلقة بك المكلف بالرعایة الصحیة شخص ال

جب على قادرا على إتخاذ قراراتك بنفسك، أو أنك تكون قادرا على إتخاذ قراراتك بنفسك لكن ترید من الموكل أن یقوم بإتخاذھا نیابة عنك، حیث ی
 دال بوصیتك القائمة.الشخص الموكل أن یتخذ القرارات مست

ة في بعض الحاالت یتعین على الشخص الموكل بأن یتخذ قرارات تكون بناءا على ماھو الشيء األفضل لصالحك، حیث غالبا ما یكون أفراد العائل
 خیارا جیدا لیكونوا الشخص الموكل لكن لیس دائما.

 
 عتبار ما یلي:عند توكیل شخص لإلھتمام بأمور رعایتك الطبیة یجب األخذ بعین اإل

 سنة أو أكثر و یكون مؤھل عقلیا إلتخاذ القرارات 18شخص یكون عمره  
 شخص یفھم قیمك الشخصیة و اإلجتماعیة و الروحیة، و سوف یدافع عنك. 
 شخص یحترم رغباتك و مستعد للدفاع عنھا حتى إذا كانت مختلفة عما یریده ھو. 
 الفریق الطبي. شخص یكون متاح دائما و یمكنھ العمل بشكل جید مع 
 شخص یمكنھ التعامل مع المواقف العائلیة المشحونة بالتوتر. 

 ماذا لو لم أختر موكال للرعایة الصحیة المتعلقة بي؟
 إذا كنت مریضا جدا و غیر قادر على إتخاذ قراراتك الشخصیة بنفسك و لم تتمكن من تسمیة شخص لیكون موكلك في أمور الرعایة الصحیة، یصبح

 قرب أقاربك ھو موكلك و الذي سیكون من القائمة التالیة، حسب أعلى درجة من األولویة:تلقائیا أ
 الزوجة .1
 األبناء البالغون .2
 الوالدین .3
 األشقاء البالغین .4
 األقارب البالغین .5
 صدیق شخصي مقرب ( من خالل شھادة خطیة مصادق علیھا) .6
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 Health Care Surrogate - Arabic المكلف بالرعایة الصحیة الشخصإستمارة تعیین 

غیرقادر على إتخاذ  ,___________________________________________  (Full Name) في حالة ماإذا كنت أنا (اإلسم الكامل)
 :كوكیل مكلف برعایتي الصحیةالقرارات المتعلقة برعایتي الصحیة، أختار 

 (___________________________/______________________________/ ______________ : :اإلسم
 phone#  رقم الھاتف                      Last Nameاللقب                                       First Nameاإلسم  

  (Address)_________________________________________________________________________ :العنوان
 

 مكلف بدیل لرعایتي الصحیة: شخص كالمكلف برعایتي الصحیة غیر راغب أو غیر قادر على آداء ھذه المھام، أختار  شخص إذا كان ال
 (_____________________________/______________________________/______________ :اإلسم

  phone# رقم الھاتف                         Last Nameاللقب                                     First Nameاإلسم 
 _________________________________________________________________________ (Address)العنوان

 
 تصبح سلطة و قرار الوكیل المكلف برعایتي الصحیة فعال عندما یقرر الطبیب المعالج أنني غیر قادر على إتخاذ قرارات الرعایة الصحیة

 المتعلقة بي.
المكلف برعایتي الصحیة فعالة فورا، حتى و إن كنت الزلت مؤھال بالتوقیع  شخص : یمكنني أیضا اإلختیار أن تصبح سلطة الإختیاري

 إلسمي في أي من الفراغات التالیة أو كلیھما بتدائیةبالحروف اإل
 :بتدائیةیجب التوقیع بالحروف اإل

 المكلف برعایتي الصحیة السلطة في إستالم المعلومات الصحیة الخاصة بي بینما الزلت مؤھال. شخص یملك ال  _______ 
  (Initial )  اإلبتدائیةالحروف 

 المكلف برعایتي الصحیة السلطة في إتخاذ قرارات الرعایة الصحیة الخاصة بي بینما الزلت مؤھال. لكن أي  شخص یملك ال  _______
 (Initial )اإلبتدائیةالحروف 

أصدرھا، سواءا لفظیا أو كتابیا، ستتخطى أي تعلیمات أو قرارات متعلقة بالرعایة  التي تعلیمات أو قرارات متعلقة بالرعایة الصحیة الخاصة بي
 الصحیة الخاصة بي كان قد أصدرھا الوكیل المكلف بالرعایة الصحیة في حالة ما إذا كانت لدي القدرة للقیام بھذا.

 ________________________________________________________________أو ضوابطتعلیمات خاصة 
Additional Instructions (Optional)):( 

 المكلف برعایتي الصحیة إلتخاذ جمیع القرارات الطبیة المتعلقة بي، مما یعني أنھا أو أنھ یملك السلطة للقیام بما یلي: للشخصأمنح السلطة 
 المسبقة و رفض الموافقة أو سحب الموافقة ألي و جمیع األمور المتعلقة برعایتي الصحیة، من ضمنھا إجراءات إطالة الحیاةتقدیم الموافقة  
 منح الوصول إلى معلوماتي الصحیة الضروري للوكیل المكلف إلتخاذ قرارات متعلقة برعایتي الصحیة و القیام بما ھو في صالحي. 
  المحاربین لتغطیة تكالیف الرعایة الصحیة.لقدامى خاصة أو عامة أو حكومیة أو  منحول على لحصا عني بطلب بالنیابةالتقدم  
 یخص وھب األعضاء.إتخاذ القرار فیم  

 ______ Time:الوقت _____/_____/_____ Date:التاریخ Signature ____________________________________توقیعي:
______________________________________     ____________________________________  

 2nd Witness (required)  الشاھد الثاني (إلزامي):   1st Witness (required)الشاھد األول (إلزامي):
 

     إلزامي شاھدین، ال یمكن للوكیل المكلف برعایتك الصحیة أن یكون شاھدا. یمكن لشاھد واحد أن یكون من عائلتك أو زوجتك.  إمضاء الشھود:
 ھاتف                   ال توجد الحاجة إلى كاتب موثق.

 _______________   __________    ____________________________فیدیو     أو___________________________
 اللغة المترجمة      التعریفبطاقة  رقم             لمترجما الموظفین المؤھلین / اسم)   اكتب X(ضع عالمة        الموظفین المؤھلین / توقیع المترجم

         Language Interpreted              ID #                   Print Qualified Staff / Interpreter Name     (Check)       Qualified Staff / Interpreter Signature 
 

 
Advance Directive Forms -Arabic   
Tab:  Legal Forms and Consents           DH:  Advance Directive/Living Will – FH Form 
602-0758  (11/18) 

 

 
 

Patient Label 



Living Will Information - Arabic - معلومات حول الوصیة القائمة 
فریق الرعایة الصحیة الخاص بك و عائلتك و اآلخرین على معرفة رغباتك فیم یتعلق بعالج دعم الحیاة و كیفیة تطبیقھا في  الوصیة القائمةتساعد 

عندما تكون مریضا جدا و غالبا ما یكون ھذا العالج مساعدا، لكن في حاالت خاصة یمكن أن تزید  عالج دعم الحیاةرعایتك الطبیة، حیث یستخدم 
. إن اإلختالف بین المعاناة الممددة و الحیاة الممددة تعتمد على قیمك التي تجعل الحیاة تستحق العیش. غالبا و ت طالة سكرات المومن المعاناة و إ

ال عندما تكون مریضا جدا بحیث تكون قریبا من الموت قد ال تتمكن من التحدث نیابة عن نفسك. ھذا القسم یسمح لك بأن تترك " صوتك " عندما 
 ادرا على الكالم.تصبح ق

 مثل: إجراءات توسیعیةو  العملیات الجراحیةو  الدواءقد یتضمن عالج دعم الحیاة و ال یقتصر بالضرورة على 
: عند وضع أنبوب في الفم في مجرى التنفس إلى الرئتین، أو وضع أنبوب قصبة ھوائیة عند عنقك، إدخال أنبوب بجھاز تنفسي أو تھوئة 

 ضخ الھواء إلى داخل رئتیك و التنفس مكانك.لكي یتمكن الجھاز من 
 في حالة ما إذا كنت غیر قادر على البلع. TPN: و تشمل ھذه العملیة أنبوب للتغذیة أو التغذیة اإلصطناعیة 
 : للترطیب و تسییر األدویة.السوائل الوریدیة 
 أوردتك.لوضع الدم أو منتجات الدم األخرى في : نقل الدم 
 الذي ینظف دمك إذا توقفت الكلیتین عن العمل.الجھاز : غسیل الكلى 

 

Living Will Form – Arabic إستمارة الوصیة القائمة 
 أسفلھ) IIأو القسم  Iفي القسم  إماإلسمك  بتدائیة : (اكتب الحروف اإلفي حالة ما إذا كنت مریضا جدا فإن رغبتي ھي

 أي عالج لدعم الحیاة إذا كنت في حالة: (اكتب الحروف اإل على جمیع ما ینطبق) أرید ال. أنا Iالقسم 
 : وضعیة دائمة من غیاب الوعي، یعني أنھ ال یمكنك التفاعل مع الواقع ولیس لدیك أي ردود أفعال أو سلوكیاتحالة غیبوبة مستمرة    ______

 تفكیر.    ( Initial)   بتدائیة الحروف اإل
 یكون أن المرجح غیر من حیث ةیالصح الحالة في دائم وانخفاض حاد تفاقم في تتسبب فیھا رجعة ال حالة وھي: حالة المرحلة النھائیة    ______

 العالج فعاال.       (Initial) بتدائیة الحروف اإل

 .عالج دون الوفاة تحدث أن المتوقع ومن انتعاش، حدوث من غیر المرجح فیھا حالة وھي: المرحلة الختامیة    ______
 بتدائیة الحروف اإل

البدایة في إعطائي الغذاء أو المرطبات عبر أنبوب   (Initial)بتدائیة الحروف اإل  _____أرید الأو أنا    (Initial)بتدائیة الحروف اإل  _____أنا أرید
 .الموت عملیة أمد إطالة إلى إال یؤدي ال عندماالتغذیة أو بواسطة التغذیة الوریدیة 

حوا أنا عمدا و طوعا قمت بجعل رغبتي معلومة أن ال یكون موتي بشكل مطول في ظل الحاالت الموقع أمامھا و المذكورة أعاله. كما أطلب أن تسم
 .األلم تخفیفل أو لي الراحة لتوفیر ضروریا یعتبر طبي إجراء أي أداء أو فقط الدواء تسییر معلي بالموت بشكل طبیعي 

 أو
 IIالقسم 

و كان األمل في  لم یعمل العالجعالج دعم الحیاة، و الذي یعتقد الطبیب أنھ سیساعد. إذا  تجریب أرغب فيأنا   (Initial) بتدائیة الحروف اإل  _____
 البقاء متصال بأجھزة دعم الحیاة. فأنا ال أریدالتحسن ضئیال، 

 
 _________________________________________________________تعلیمات إضافیة (إختیاري): 

Additional Instructions (Optional)) 
 و الفریق الطبي و أتقبل نتائج إختیاراتي. أنا أفكر بوضوح. أطلب أن تحترم وصیتي من قبل عائلتي

 ______ Time:الوقت _____/_____/_____ Date:التاریخ (Sy Signature)____________________________________:توقیعي
______________________________________      ____________________________________  

 2nd Witness (required)  الشاھد الثاني (إلزامي):  1st Witness (required)الشاھد األول (إلزامي):
      إلزامي شاھدین، ال یمكن للوكیل المكلف برعایتك الصحیة أن یكون شاھدا. یمكن لشاھد واحد أن یكون من عائلتك أو زوجتك. إمضاء الشھود:

 ھاتف                        ال توجد الحاجة إلى كاتب موثق.
 _______________   __________    ____________________________فیدیو      أو___________________________

 اللغة المترجمة  التعریفبطاقة  رقم               مترجمال اسمالموظفین المؤھلین / )   اكتب X(ضع عالمة       الموظفین المؤھلین / توقیع المترجم
  Language Interpreted        ID Number         Print Qualified Staff / Interpreter Name      (Check)         Qualified Staff / Interpreter Signature 
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   معلومات إضافیة ھامة متعلقة برغباتك لمشاركتھا مع فریق الرعایة الصحیة الخاصة بك و الوكیل المكلف برعایتك الصحیة/ 

SHARE OADDITIONAL IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR WISHSES T    

FAMILY WITH YOUR HEALTH CARE TEAM AND HEALTH CARE SURROGATE /        

 عائلتك

 الوصیة القائمة لیست أمرا " بعدم اإلنعاش".

القلب أو في الجھاز التنفسي، فعلیك بالتكلم مع طبیبك المعالج  ) في حالة تعرضك لتوقف فيCPRإذا كنت ال ترید القیام باإلنعاش القلبي (

" خاص والذي یسمح للفریق الطبي المتكفل بك  DNR) أمر (السماح بالموت الطبیعي). یلزم لذلك "أمر DNRإلستصدار أمر "عدم اإلنعاش" (

ج" قبل توقف قلبك أو رئتیك. إذا كنت مریضا فسوف تلقى الرعایة "عدم العال ال یعني. ھذا بالتعامل معك في حالة توقف القلب أو الرئتین عن العمل

ة الحالیة و العالج الموصى بھما من قبل طبیبك المعالج و الموافق علیھ من قبلك. یرجى التكلم مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك حول حالتك الطبی

 و أیضا حول منافع و مساوئ كل خیار عالجي.

 وھي محاولة إلعادة تشغیل وظیفة القلب و الرئة إذا توقف أحدھما عن العمل، و یتضمن اإلنعاش القلبي مایلي: ):CPRاإلنعاش القلبي (

 الضغط بصورة قویة متكررة على صدرك لمحاولة إبقاء تدفق الدم. –الضغط على الصدر  

 صدمات كھربائیة لمحاولة تشغیل القلب. –إزالة الرجفان  

 أدویة عبر األوردة. 

 بوب بجھاز تنفسي أو تھوئةإدخال أن 

 إذا كان اإلنعاش القلبي ناجحا، فعادة یتم نقلك لوحدة العنایة المركزة بجھاز تنفسي و عالجات أخرى، إذا اقتضى األمر.

تك الصحیة أو إذا قررت أنك ال ترید القیام بإجراءات اإلنعاش القلبي في حالة توقف قلبي أو توقف الجھاز التنفسي، أنت (أوالوكیل المكلف برعای

ھناك نوعان من  أقرب أقاربك و نیابة عنك إذا كنت غیر قادر على إتخاذ قرارات طبیة) ملزمون بتوقیع إستمارة منفصلة ألمر بـ"عدم اإلنعاش".

ق بإستمارة األمر إستمارة عدم اإلنعاش، خاصة بالمستشفى أو بالمجتمع. یمكن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یوفر لك معلومات إضافیة تتعل

 األنسب إلستخدامھ إنطالقا من رغبتك.

 إذا كنت نزیال بالمستشفى، تكلم مع طبیبك المعالج حول ملء إستمارة أمر عدم اإلنعاش.

ط: إذا كنت بالخارج في المجتمع، یمكنك تحمیل و طباعة إستمارة أمر عدم اإلنعاش لوالیة فلوریدا. یمكنك الوصول لإلستمارة عبر ھذا الراب

-not-safety/do-and-rights-us/patient-health/about-of-department-the-http://www.floridahealth.gov/about

e/index.htmlresuscitat یجب طباعة ھذه اإلستمارة على ورق أصفر و التوقیع علیھا من طرفك و من طرف طبیبك المعالج لكي یتم إتباعھا من .

 قبل الخدمات الطبیة الطارئة للمجتمع.
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