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 رغباتي المستقبلية

 خطة الرعاية المسبقة 
 

 
 

 ...ما الذي يهّم؟ عملية التخطيط للمستقبل
 

 

 

الشراكة في مجال الصحة  ) West Yorkshire and Harrogate Health and Care Partnershipخضع هذا المورد للتطوير كجزء من العمل التعاوني عبر 

 (والرعاية بين غرب يوركشاير وهاروغيت

 
 

  خطة الرعاية المسبقة

 2020مايو 



  11من  1صفحة 

 
 
 
 

  من هم األشخاص الذين يتاح لهم هذا النموذج؟ 

كل شخص بحاجة إلى . هذا النموذج ُمخصص ألي شخص منّا يرغب في تسجيل رغباته للرعاية المستقبلية 

 .إنه الشيء الوحيد الذي نعلم بالتأكيد أنه سيكون مصيرنا جميعًا. التفكير حول الموت والتحدّث بشأنه

 

كما سيُساعدك على ضمان أخذ رغباتك بعين  . سيُتيح لك التعبير عن نفسك وما هو ُمهم لكتسجيل رغباتك 

 .االعتبار عند اتخاذ القرارات حول رعايتك المستقبلية إذا لم تستطع اتخاذ تلك القرارات بنفسك

 

رغباتك حتى   وسيساعدهم على فهم. قد يُساعد إشراك العائلة واألصدقاء عندما تتخذ القرارات بشأن تفضيالتك

 .يُخبروا الناس بها إذا لم تستطع ذلك

 .قد يمنح عائلتك وأصدقاءك شعوًرا بالراحة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتحقيق رغباتك

 

إليك؛ فهو مخصص من أجلك ويتحدث عنك المستند  يُمكنك عرضه على أي شخص ُمشارك في . ينتمي هذا 

 .افة إلى هذا الُكتيّب بقدر ما ترغب وتغيير قرارتك في أي وقت من المهم أن تتذّكر أنه بإمكانك اإلض . رعايتك

 

 .لكنه ليس مستندًا ُملزًما قانونًا. تُتيح لك الكتابة في هذا الُكتيّب اإلفصاح عن رغباتك

 للمستقبل عملية التخطيط  -ما يهّم  



  11من  2صفحة 

 
 

  :االسم بالكامل

  :لقبك

  :العنوان

  :الرمز البريدي 

  :الهاتف المحمول   :الهاتف

 

 من ترغب في رؤيته كأقرب األقرباء؟ 

 .الذي سيتم إبالغه بعالجك( األشخاص )أقرب أقربائك هو الشخص . يُمكنك اختيار ترشيح أقرب أقربائك

 :االسم . 1
  العالقة 

  :العنوان

  :الرمز البريدي 

  :الهاتف المحمول   :الهاتف

 

 :االسم . 2
  العالقة 

  :العنوان

  :الرمز البريدي 

  :الهاتف المحمول   :الهاتف

 

 الممارس العام المتابع لحالتك

  :االسم

  :العنوان

  :الرمز البريدي 

  :خارج ساعات العمل  :الهاتف

 

 أرقام أشخاص يُمكن االستعانة بهم 

  :االسم

  

  

  

 بياناتك



 11من  3صفحة 

 

 

 تفضيالتك ورغباتك الشخصية
يهدف هذا القسم إلى تحديد ما سيجعلك سعيدًا وما هو مهم لك؟ ضع في اعتبارك إشراك أي شخص تشعر بأنه يمكن أن  

 .إكمال هذا المستند /يساعدك في إجراء هذه المناقشات 

 الشخص الذي يعرفك جيًدا ويفهم ما هو مهم لك؟ 

  :االسم

  :العالقة بالنسبة لك

  :العنوان

  :الرمز البريدي 

  :الهاتف المحمول   :الهاتف

 

 هل توجد أي هوايات أو أنشطة توّد مواصلة االستمتاع بها؟  . 1

 ؟ (بما في ذلك الحيوانات األليفة)من وافق على االعتناء بأي ُمعالين  . 2

 منزعًجا؟ ما الذي يجعلك تشعر بالهدوء إذا كنت قلقًا أو  . 3

 هل هناك أي معتقدات أو نظم عقائدية مهمة بالنسبة لك عند التفكير في احتياجات رعايتك المستقبلية؟  . 4

 ما المهم لك؟ : 1القسم 



 11من  4صفحة 

 

 "يُتبع" 1القسم 

االستحمام، : سبيل المثال هل توجد طرق أو أوقات ُمحددة في اليوم ترغب في ممارسة األشياء خاللها؟ على  . 5

 أو ارتداء المالبس، أو تصفيف الشعر أو تناول الطعام؟

ما المكان الذي ستكون راضيًا عن رعايتك عند تواجدك به إذا لم تعد قادًرا على البقاء في المكان الذي   . 6

 فيه حاليًا؟ تعيش

 احتضارك؟ ما المكان الذي ستكون راضيًا عن رعايتك عند تواجدك به عند  . 7

 
 :االختيار األول 

 :االختيار الثاني 

 ما الذي ال ترغب في حدوثه؟ هل يوجد أي شيء تقلق بشأنه أو تخشى حدوثه؟  . 8

 



 11من  5صفحة 

 

 "يُتبع" 1القسم 

 ال  نعم  هل فكرت فيما قد ترغب به في جنازتك؟  .9

 (ومع من؟)، فهل قمت بأي ترتيبات نعمإذا كانت اإلجابة  

  إحراق الجثة الدفن هل ترغب في دفنك أم إحراق جثتك؟  

 :إذا كنت ال ترغب في التبّرع بأعضائك، يجب عليك تسجيل رغباتك عبر . 10

 bit.ly/36YP3Fq 

 االعتبارات القانونية 

 ال  نعم  وصية؟ هل كتبت   . 11

 ، فأين تحتفظ بها؟ نعمإذا كانت اإلجابة  

  

 

 

 https://www.gov.uk/make-willلالطالع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 

بالنيابة عنك؟ * توكيل عام رسمي ثابت أو ( الممتلكات والشؤون المالية)هل لدى أي شخص توكيل رسمي دائم ( أ )12

 ال  نعم  

 

 :، فيُرجى إضافة بيانات االتصال الكاملة الخاصة بهمنعمإذا كانت اإلجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا رسميًّا ثابتًا بصورة صحيحة قبل  *  فال يزال التوكيل صالًحا ويُمكن استخدامه بداًل من ، 2007أكتوبر   1إذا استكملت توكياًل عامًّ

 ( .فقط الممتلكات والشؤون المالية)التوكيل الرسمي الدائم 

 

http://bit.ly/36YP3Fq
https://www.gov.uk/make-will


 11من  6صفحة 

 

 

 
 

 االعتبارات القانونية 

 لك؟ ( الصحة والرعاية االجتماعية)هل لدى أي شخص توكيل رسمي دائم   (ب )12

 :، فيُرجى إضافة بيانات االتصال الكاملة الخاصة بهمنعمإذا كانت اإلجابة  ال  نعم  

  

 

 

 

 

 

 bit.ly/375B8gW :لالطالع على معلومات حول التوكيل الرسمي، تفّضل بزيارة

 

التوكيل الرسمي الدائم الخاص بك 

 (االجتماعيةوالرعاية  الصحة)

التوكيل الرسمي الدائم الخاص بك 

 (والشؤون المالية الممتلكات)

  :االسم  :االسم

  :العنوان  :العنوان

  :الرمز البريدي   :الرمز البريدي 

  :رقم الهاتف   :رقم الهاتف 

  :الهاتف المحمول   :الهاتف المحمول 

 "يُتبع" 1القسم 

http://bit.ly/375B8gW


 11من  7صفحة 

 

 
 

 

 

 ؟ "(CPR) عدم محاولة إنعاش القلب والرئتين"هل أكملت نموذج   .1

 ال  نعم  

 فأين تحتفظ بها؟ ، نعمإذا كانت اإلجابة 

على سبيل المثال رفض نقل الدم )هل لديك قرار قانوني ُمسبق لرفض مستند العالج  . 2

ال  نعم  ؟ (الجراحة إجراء أو

 bit.ly/2OuQDbx :المعلومات، يُرجى زيارة لالطالع على المزيد من 

هل لديك خطة رعاية في حاالت الطوارئ أو نموذج خطة موجزة ُموصى بها للرعاية والعالج في  .3

ال،  نعم  ؟ (ReSPECT)حاالت الطوارئ 

 ، فأين تحتفظ بها؟ نعمإذا كانت اإلجابة 

 ما أكثر ما يقلقك بشأن صحتك، اآلن وفي المستقبل؟  . 4

 هل يوجد أي شيء آخر توّد إضافته؟  . 5

ترغب في االطالع على المزيد من المعلومات بشأن تفضيالت الرعاية الصحية تلك، فيُرجى التواصل مع إذا كنت 

 .االختصاصيين الصحيين المتابعين لحالتك، مثل الممارس العام أو ُممّرض المقاطعة

 الرعاية الصحيةتفضيالت : 2القسم 

http://bit.ly/2OuQDbx


 11من  8صفحة 

 

 
 

 

 

 المستندما اإلجراء التالي بهذا 
 

إذ يُمكنهم . اعرض المستند على االختصاصي الصحي المتابع لحالتك، مثل الممارس العام أو ُممّرض المقاطعة .1

يُمكن أيًضا أن يطلبوا منك مشاركة بعض المعلومات مع . اإلجابة عن أي استفسارات لديك وتوضيح أي شيء لك

 .سيكون من المفيد لهم معرفة ذلكأشخاص آخرين ُمشاركين في رعايتك إذا اعتقدوا أنه 

قد يكون من المفيد إشراك العائلة أو األصدقاء في اتخاذ القرارات بشأن تفضيالتك، إذا كنت ترغب في  .2

 .ذلك، وقد يساعدهم ذلك في فهم رغباتك

 .أخبر شخًصا ما بمكان احتفاظك به حتى يُمكنهم الوصول إليه عند الحاجة. احتفظ بالمستند في مكاٍن آمن .3

حتى يتأّكد األشخاص من أن تفضيالتك ال تزال ُمحدَّثة، ينبغي مراجعة هذا . قد تتغير تفضيالتك بمرور الوقت  .4

 .أو في وقٍت ُمبّكر، إذا كنت قد دخلت المستشفى مؤخًرا، أو تعّرضت صحتك للتدهور. أشهر 6المستند كل 

 

 
 .شكًرا لك على إكمال هذا المستند

 

 .انطلق اآلن واستمتع ببقية حياتك لم يكن ذلك سهاًل،  

 تفضيالت الرعاية الصحية: 2القسم 



 11من  9صفحة 

 

 :أؤّكد أن تلك هي رغباتي 

 

 : ……………………………………………………………..االسم

 يُرجى الكتابة بأحرف منفصلة

 

 : ………………………...التاريخ : ……………………………………………………….التوقيع 

 

 

 

  :تاريخ مناقشة المستند

 :األمر معهم األشخاص الرئيسيون الذين ناقشت هذا 
 

 

 ما التغييرات؟  تواريخ المراجعة 

  

 

 

 :إذا كانت لديك أي مالحظات حول هذا المستند، فيُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني على

ENGLAND.YHSCN@nhs.net 

 في سطر الموضوع  WYH Advance Care Planمع كتابة  

mailto:ENGLAND.YHSCN@nhs.net


 

 :االسم

 :العنوان

 

 

 

 (: السنة/الشهر/اليوم)تاريخ الميالد 

 :تاريخ اليوم

 

 عزيزي الطبيب،

 معلومات حول خطة الرعاية المسبقة الخاصة بي

 (:يُرجى ذكر أسمائهم ومهنتهم أو عالقتهم بك)قد قمت مؤخًرا بمناقشة رغباتي وتفضيالتي المستقبلية مع  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .قبلأودّ التأّكد من إضافة المعلومات المهمة التالية من هذه المناقشات إلى سجالتي الطبية حتى يُمكن الوصول إليها عند الضرورة في المست

 (ضع عالمة على أكبر عدد من الخيارات التالية حسب االقتضاء)

مثل المرض الحالي، ومقدمي الرعاية، وخطط الرعاية في حالة الطوارئ،  )أوافق على مشاركة موجز للمعلومات ذات الصلة 

مثل األطباء خارج ساعات العمل والخدمات )مع اختصاصيي الرعاية الصحية اآلخرين ( وتفضيالت رعايتي المستقبلية

 (.ُمرفق بمعلومات إضافية  SCR)سَّن ، وذلك من خالل موجز سجل الرعاية الُمح(اإلسعافية

 
لة أدناه عبر نظام تنسيق الرعاية التلطيفية اإللكتروني  أو أي نموذج  ( EPaCCS)أوافق على مشاركة المعلومات الُمسجَّ

 .إلكتروني آخر لخطة الرعاية الُمسبقة

 
 

 :الشخص الذي أراه أقرب أقربائي هو

 (االسم، والعنوان، ورقم الهاتف)

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….….….….… 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…

 :الذي يعرفني جيًدا ويفهم ما هم مهم لي ( األشخاص )الشخص   .

 ….….….….…....………………………………………….(:أعاله، والعالقة وبيانات التواصل في حال لم تكن ُمقدّمة بالفعل (األسماء )االسم )

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .لدّي خطة رعاية ُمسبقة أو مستند آخر كتبت به مزيدًا من التفاصيل حول رغباتي وتفضيالتي المستقبلية

 (الموقع)المستند يتم االحتفاظ به في  هذا

.……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 يُتبع 
 

 11من  10صفحة 

مشاركة خطاب المعلومات مع الممارس  

 العام المتابع لحالتك 

يجب عليك استكمال الخطاب أدناه حتى يُمكنك إعالم الممارس  

سيسمح ذلك بتحديث سجل المريض . العام المتابع لحالتك برغباتك

 .الخاص بك



 

 :(يُرجى ذكر التفاصيل)لدّي ُمعتقد أو نظام عقائدي ُمهم بالنسبة لي 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 تم تسجيله في مكتب الوصي العام( الصحة والرعاية االجتماعية)لدي توكيل رسمي دائم 

 :م تكن متأكدًااالسم وبيانات التواصل أو يُرجى كتابة بيانات المحامي إذا ل

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 :المكان الذي أرغب في تلقّي الرعاية به عند احتضاري هو. قد فّكرت في مكان وفاتي الُمفّضل

  المستشفى  دار العجزة  أخرى 

 

 .………………………………………………………………………………………. :، فيُرجى ذكر التفاصيل"أخرى"إذا كانت اإلجابة 

 

 .(ADRT)قد كتبت قرار رفض العالج الُمسبق 

 قد أرفقت نسخة بهذا الخطاب

 .في حال تعّرضت لتوقّف القلب والتنفس( CPR)أرغب في إجراء إنعاش القلب والرئتين  ال

ُموقَّع من قِبَل أحد اختصاصيي الرعاية الصحية  ( DNACPR)لدّي نموذج عدم محاولة اإلنعاش 

 ...........................................(: ………………………………………………………...الموقع) في به االحتفاظ وتم

 ..…………………………………………………………………………………………………………………………………

 :ُمقدّمي الرعاية، أو أفراد العائلة، أو األصدقاء الذين هم على معرفة بهذا القرار( أسماء)اسم 

..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

أو خطة أخرى للرعاية في حاالت  ( ReSPECT)لدّي نموذج خطة موجزة ُموصى بها للرعاية والعالج في حاالت الطوارئ 

(: الموقع)الطوارئ تم توقيعها من قِبل أحد اختصاصيي الرعاية الصحية، وتم االحتفاظ بها في 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 :ُمقدّمي الرعاية، أو أفراد العائلة، أو األصدقاء الذين هم على معرفة بهذا القرار( أسماء)اسم 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ............: ……………………………………………………………………………………………………..معلومات أخرى ذات صلة

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 تفّضل بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 
 

 11من  11صفحة  (التوقيع)

 مكان إقامتي المعتاد 


