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بسته به  يرخ يا ياشيدوکالت نامه مراقبت داشته  ينکها

شما را وادار کند که  يتواندکس نم يچانتخاب شماست. ه
رغم  یرا عل يزیچ ياو  يدداشته باش یوکالت نامه ا ينچن
نوع رفتار بر اساس قانون به عنوان  ين. ايسيدخود بنو يلم

.وديشجرم در نظر گرفته م  
وکالت نامه  يک يمبا تنظ يتوانيدم يدکه قادر باش مادامی

يددهييرتغخود را  یوکالت نامه قبل ،يدمراقبت جد  
است  یهر مدرک يگزينشما جا يدنامه مراقبت جد وکالت

هر وکالت نامه  مثل شدباشده  يماز آن تنظ يشکه پ
وکالت نامه دستور  ياوکالت نامه حضانت و  ،یپزشک

.یينب يشقابل پ یالعمل ها  
 

وکالت نامه استفاده  ينن از ادر چه زما
 خواهد شد؟

 يریگ يمقادر به تصم یدائم ياهر گاه به صورت موقت و 
پزشکی  یاز وکالت نامه مراقبت ها يدخود نباش یبرا

.داستفاده خواهد ش درمانی  
 

:يدنتوان اگر  
 

را درک کنيد يمگرفتن تصم یاطالعات برا   ■  
ا ر متفاوت یانتخاب ها يدفوا ياخطرات و  ■  

  درک کنيد
را حتی در کوتاه مدت حفظ کنيد    اطالعات   ■ 

 انيمتکه تصم دييبگو یبه کس ينکهتوان ا ■ 
را گرفته اند يمو چرا آن تصم يستچ  
 

که بعضا به  يستيدن يریگ يمقادر به تصم يگرد یمعنا به
 در اين شرايطو يشودگفته م يریتصمصم گ در آن اختالل

 يریگ يمشما تصم یبه جا يگریاست که شخص د يازن
.ندک  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

شاهد شما از شما ميخواهد که اين متن حاوی اطالعات را 
بخوانيد وبعد از آن جهت حصول اطمينان از اينکه شما 

پزشکی متوجه هستيد که تنظيم وکالتنامه مراقبت های 
از شما چند سئوال ميپرسد.  ،به چه معنا است درمانی  

  

يست؟وکالت نامه مراقبت چ  
مراقبت يک فرم قانونی و حقوقی است که به الت نامه وک

 سال اين اجازه را ميدهد که: 18افراد باالی 

هر دستور العملی که برا ی مراقبت های پزشکی  ■
يا آنچه راجع به شرايط زندگی و پايان زندگی  ،در آينده

 يا و مسائل شخصی خود الزم ميبينند را بنويسند و/
 

عنوان تصميم گيرنده جايگزين يک يا چند نفر را به  ■
تا در زمانی که قادر نيستنند چنين  کنندانتخاب 

تصميماتی را خودشان بگيرند به جای آنها اين افراد 
 تصميم گيری کنند.

 

اين وکالت نامه نميتواند برای تصميمات مالی  مورد 
 استفاده قرار گيرد.

در صورتيکه عدم پذيرش مراقبت های پزشکی در اين 
اين دستورات بايد بر اساس  ،نامه قيد شده باشدوکالت 

شرايط موجود در زمان خود اجرا شوند. الباقی مسائلی که 
در وکالت نامه مراقبت وجود دارند به صورت توصيه بوده 

 ،و به عنوان يک راهنما برای تصميم گيرنده های جايگزين
پزشکان و يا هر کسی که به جای شما تصميم گيری ميکند 

 تفاده قرار گيرد.مورد اس

مسئول مراقبت های پزشکی شما (پزشک) تنها در 
زمانی ميتواند دستور امتنا از درمان خاص شما را زير 
پا بگذارد که نشانی دال بر تغيير عقيده شما نسبت به آن 

طرح درمان وجود داشته باشد ولی شما هنوز وکالت 
خود را بر مبنای آن تغيير نداده باشيد و يا نامه مراقبت 

اينکه مسئول مراقبت های پزشکی شما اعتقاد داشته باشد 
که شما منظورتان از عدم پذيرش مراقبت های پزشکی 

 در شرايط کنونی نبوده است.

 

 

 وکالت نامه مراقبت 

کلی اطالعات   



 

 

 

مشخصا در وکالت نامه مراقبت خود به عدم  يکهدر صورت
اشاره کرده  خاص يطدر شرا یپزشک یمراقبت ها يرشپذ

) يریگ يمشما (مسئول تصم يگزينجا يرندهگ يمتصم ،يدباش
 از آن دستور اطاعت کند. يدو مسئول درمان شما با

در چنين شرايطی مسئول مراقبت های پزشکی شما قبل از 
انجام هر نوع درمان خاص نياز دارد يک اجازه نامه از 

 (اگر جايگزين شما يا شخص مسئول بگيرد تصميم گيرنده
 ه شما کسی را انتخاب کرده باشيد).ک

شما هرگز از پذيرش  حتی با داشتن اين وکالت نامه 
مراقبت های پزشکی مرتبط به سالمت روان که در بخش 

 زنيد. نميتوانيد سربا درمان های غير داوطلبانه آمده 

 اطالعات بيشتر
برای کسب اطالعات بيشتر راهنمای وکالت نامه مراقبت 

که به همراه اين فرم آمده است را  انیپزشکی درمهای 
 مطالعه کنيد و يا به وب سايت زير مراجعه کنيد:

 www.advancecaredirectives.sa.gov.au 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  یبه جا یچه کس ،يتوانيدشما نم یوقت
يگيردم يمشما تصم  

انتخاب يک يا چند تصميم گيرنده به جای خود انتخاب 
د تصميم گيرنده را شماست. در صورتيکه يک يا چن

قانونا آنها ميتوانند درزمانی که شما  ،انتخاب کرده باشيد
در زمينه مراقبت های پزشکی و  ،قادر نيستيد به جای شما

وضعيت زندگی شما و ديگر مسائل شخصيتان تصميم 
ب) از وکالت نامه مراقبت های 2گيری کنند. در بخش (

که در چنين شما ميتوانيد نوع تصميماتی  ،پزشکی درمانی
شرايطی ممکن است نمايندگانتان برايتان بگيرند را 

 مشخص کنيد.

در صورتيکه شخصی را به عنوان تصميم گيرنده جايگزين 
انتخاب نکرده باشيد ممکن است از شخص ديگری از 

 ،نزديکان شما خواسته شود که برای شما تصميم گيری کند
نباشيد. آنها  ربه انجام اينکاشما قادر خود البته در صورتيکه

خواسته  و بايد بر اساس آنچه که شما در دستور العمل ها
تصميم  ،های خود در وکالت نامه مراقبت اعالم کرده ايد

.کنند گيری  

هر کسی که به جای شما ميخواهد تصميم گيری کند بايد 
ميگرفتيد. شما دقادر بودي رد که اگرهمان تصميمی را بگي  

 

کیعدم پذيرش مراقبت های پزش  
شايد در وکالت نامه مراقبت قيد کرده باشيد که نوع خاصی 

از مراقبت های پزشکی را نميخواهيد که به اين امر عدم 
پذيرش مراقبت های پزشکی هم گفته ميشود. بسيار مهم 
است که شما شرايطی را که بر اساس آن چنين مراقبت 

 .پزشکی را نمی پذيريد را هم عنوان کرده باشيد

 

 وکالت نامه مراقبت 

کلی اطالعات  
 


