
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 

 برنامه ریزی پیشاپیش مراقبت چیست؟
 

ر رابطه با برنامه ریزی  این طرح د

شما  درمانمراقبتهای بهداشت و جهت 

بدلیل  در صورتی که ،است در آینده

مفرط قادر به تصمیم گیری  یبیمار

دیگران  بدینوسیله برای خود نباشید.

 .مهم استچه مسائلی برای شما میدانند 

ان ممکن است از شما بپرسند که کارکن

کرده اید یا چه شخصی  آیا برنامه ریزی

تصمیمات مربوط به درمان شما را 

    .اهد گرفتوخ

کسب اطالعات بیشتز یا دریافت کمک در رابطه با برای 

 :برنامه ریزی پیشاپیش مراقبت
 صحبت کنید و یا  کارکنان مابا یکی از 

 : شماره های زیر تماس بگیریدبا 
 
Anne Marie Fabri 3235 9495  

Karen Overall 3140 9495  
 

مراقبت  طرح برنامه ریزی پیشاپیش

 (NORTHERN HEALTH)لت رن ه  نورد  
 
 
 

 9495 3235  :تلفن

 acp@nh.org.au    :ایمیل

  وب سایت:
 www.nh.org.au/service/advance-care-planning 

  

در تصمیم گیری های 

 شخصی  چه پزشکی

 بشما کمک خواهد کرد؟

 

اگر به مترجم نیاز دارید، لطفا با 
 تماس بگیرید. 131 450شماره 

 )خدمات رایگان(

 
 

از صحبت کرده توانید  به زبان خود می

که شما را بشماره  آنها درخواست کنید 

برای کسب اطالعات  9495 3235

مورد برنامه ریزی پیشاپیش بیشتر در 

 صل کنند.و مراقبت

 

 
 مراقبت برنامه ریزی پیشاپیش

 قدمدر سه 

 ریزی امروز برای مراقبت فردا برنامه
 

    PERSIAN 

mailto:acp@nh.org.au


 مراقبتبرنامه ریزی پیشاپیش 
 

 

 دسییونروی کاغذ ب
 

اهمیت فوق العاده ای برایتان  موردیچنانچه 

ا دارد، میتوانید آنرا بصورت طرح یا راهنم

 آینده ی درمانیاارجحیته نوشته،در نامه ای 

  دهید.خود را توضیح  و ارزشهای

همین کار را در صورتیکه نتوانید کسی را 

خود پیدا کنید، میتوانید  (نماینده) کفیل بعنوان

 انجام دهید.

دکتر،  یک کپی از این نامه را به کفیل خود،

 اندر کار بدهید.-بیمارستان و اشخاص دست

 صحبت کنید
 

 

درمورد زشکان پدوستان و  کفیل، با خانواده،

ارزشها، باورها و ارجحیت های مراقبت 

بهداشت و درمان خود صحبت کرده به آنها 

 بگوئید چه چیزهائی برایتان مهم است.

اندرکاران  -زشکان و دیگر دستپهمچنین با 

بهداشت و درمان برای فهم بیشتر اینکه چه 

چیزی در آینده ممکن است پیش آید، صحبت 

 کنید.
 

 کنید تعیین (نمایندهکفیل )
 
 

با تکمیل وامضاء فرمی قانونی به وضوح اعالم 

 بیماریبدلیل  خودتانراگمیکنید که در آینده 

ی میتواند تصمیمات پزشکی شما شخص، چه نتوانید

 .را بگیرد

تداوم مراقبتهای بهداشت و برای  ،دیگر به عبارت 

 .کنیدانتخاب )نماینده( کفیل  ،درمان خود

 صحبت کنید، چه پیش میاید؟ خود نتوانید با دکترتان در مورد درمان طوری کهدهد یا تصادفی جدی برایتان رخ  باشید بیماربه قدری اگر
 

 یست؟چ خواسته شما ؟ از کجا بدانندمیگرد یمتصم تانمراقبتهای بهداشت و درمان برایاز جانب شما   چه شخصی 

ریزی امروز برای مراقبت فردا برنامه  
 


