
 2  من 1  صفحة ؟تشّكل أهمية بالنسبة لكتثق به التخاذ القرارات التي  من الذي

 

 

الصحة والعناية المتعلقة ب قراراتلقرار بديل لختيار صانع إكيفية 
 الشخصية

 

 من الذي سوف يتكلم عنك إذا كنت   

  ال تستطيع؟  
 

 ناالصحية ووضع تنااتخاذ القرارات الخاصة بنا حول رعاي نتوقع عموما  
إما بسبب  -المعيشي. ولكن ماذا يحدث إذا فقدت القدرة على اتخاذ القرارات 

حادث أو مرض مفاجئ أو مرض تقدمي مثل الخرف. تحديد وتعيين شخص 
  نيابة عنك هو جزء مهم من التخطيط للمستقبل.باللقرارات ال يتخذسوف 

 

 

ختيار صانع إلالمبادئ التوجيهية 

 بك  الخاصالقرار 

وشيء يجب عليك أن  هذا هو دور مهم جدا  
أن الشخص أو  بعناية. ومن المهمبه تنظر 

 ختيارهم:إاألشخاص الذين يتم 

  يابة نبالعلى استعداد للتحدث  واكونيأن
 عنك

 حسب على العمل  ينقادر واأن يكون
عن مشاعرهم  ونفصليو كرغبات

 مشاعرك

 السفر همأو يمكن كبالقرب من ونيعيش 
 جانب إذا لزم األمرإلى  واكونيل

 ما هو مهم  ونك جيدا ويفهمويعرف
 بالنسبة لك

 اتكحيب فيما يتعلق مص تثق بهاشخأ مه 

  اآلن حول القضايا  معكيتحدثون سوف
 لرغباتك ونالحساسة، وسوف يستمع

  لفترة  ينمتاح واكونيمن المرجح أن
 طويلة في المستقبل

  على التعامل مع  وا قادرينكونيسوف
اآلراء المتضاربة بين أفراد األسرة، 

 واألصدقاء، والعاملين في المجال الطبي

 ذا إ عنك ينقويين مدافع وايمكن أن يكون
ي ف هطبيب أو مؤسسة ما تريد لم يفعل
 البداية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يمكن أن يحدث إما: لصالحكالقرارات  يتخذمن شأنه أن الشخص الذي تحديد 

   التخاذ  الخاص بك ديلالبيكون صانع القرار ل تعيين شخص ما قانونيا  عن طريق بلك من ق

 الصحة والعناية الشخصية، أوب المتعلقة قراراتال

  أو إقليم. واليةكل  ضمن الواردة في التشريعات لتعريفاتلوفقا  

 الواليةفي تشريع المحددين : األشخاص الخاص بك صانع القرار

طوي الواليات ولكن عادة ما ين عبرصحتك يختلف المتعلق بصانع القرار لتخدم المسمصطلح ال

على أنواع معينة من الناس )مثل الوصي، الزوج، الراعي الرسمي، صديق مقرب أو أحد 

للحصول على موافقة ألي عالج  الخاص بك صانع القراراالتصال بأفراد العائلة(. يجب 

ددة محالت تعريفاالعلى معلومات حول  االطالعك. يمكن تمقترح إذا لم تتمكن من إعطاء موافق

 .www.Start2talk.org.au علىلكل والية وإقليم 

 لنفسك؟ هختارتهل هذا هو الشخص الذي قد 

صانع القرار الخاص بك هو نفس الشخص  المحدد على أنهشخص الفي كثير من الحاالت، 

 دائما.نفسك. ولكن هذا ليس هو الحال ب تختارهالذي قد 

  قانونيا  الخاص بك  تعيين صانع القرار

يابة نبالاتخاذ قرارات في المستقبل  منه إذا كان لديك أي مخاوف من أن الشخص الذي سيطلب

يمكنك أن تفعل شيئا حيال ذلك. يمكنك حينذاك  تختاره،عنك قد ال يكون الشخص الذي قد 

هذا و. نيا  قانو جيدا   رغباتكيعرف يعرفك والذي الشخص المفضل لديك االن وتعيين  التصرف

 من قبل شخص تثق به. تتخذ ستكون أن أي قرارات سعلما  عطيك راحة البال يسوف 

 

http://www.start2talk.org.au/


 2  من 2  صفحة ؟تشّكل أهمية بالنسبة لكتثق به التخاذ القرارات التي  من الذي

 

 

 

 

 

 دعم وتمكين صانع القرار الخاص 

 لمساعدة صانع القراريمكنك أن تفعل الكثير 
 بثقة وفعالية: أداء دورهبالخاص بك  البديل

 .تأكد من أنهم سعداء للقيام بذلك 

 .تأكد من أنهم يفهمون ما يستتبع هذا الدور 

 في  تكمناقشة وجهات نظرك حول رعاي
 المستقبل.

  لظروف ل تأكد من أن لديهم فهم معقول
الصحية الخاصة بك، والخيارات الصحية 

 تحتاج إلى القيام بها في المستقبل.التي قد 

 في القضايا التي  ينواضح متأكد من أنه
 .نيابة عنكالدفاع بالتحتاج إلى معالجة عند 

  نسخ من أية وثائق ذات  من أن لديهمتأكد
، مثل خطط الرعاية الصلة تتعلق  برغباتك 

 .ةمسبقال

 نع صاتأكد من أنهم يعرفون كيفية التدخل ك
 بديل.قرار 

د لك أن تشرح لآلخرين الذين قد من المفي
ماذا وأن يكون لهم رأي في رعايتك  ونوقعيت

دعم هؤالء الناس  أطلب من. ولماذا،  فعلت
  .هالشخص الذي قمت بتعيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص بك بديلال قرارالصانع كيفية تعيين 

بديل في مجال الصحة الصانع القرار لالتعيين القانوني  وراءفي حين أن المبادئ العامة 

 المصطلحات المستخدمة واللوائحإن فوالعناية الشخصية متشابهة في جميع أنحاء أستراليا، 

ل ستخدم األشكاتواألقاليم. ومن األهمية بمكان أن  الوالياتتختلف بين  ةوالشهود المطلوب

 أوStart2talk.org.au  المناسبة للمكان الذي تعيش فيه. انظر

advancecareplanning.org.au   من كل  للحصول على معلومات أكثر تفصيال

 .وإقليم والية

في مجال الصحة والعناية الخاص بك بديل ال صانع القرارك كوالشخص المعين من قبل

ديه ل ليسإذا فقدت القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بك.  فقط هذا الدور يأخذالشخصية 

 .على حدة التخاذ هذا الدور هتم أيضا تعيينيما لم  -القدرة على إدارة شؤونك المالية 

ين أكثر يختلفة من عملية صنع القرار. يمكنك تعلمجاالت م ينيمكنك تعيين أشخاص مختلف

 .في اتخاذ القراراتمع بعض أو  ممن شخص واحد ومنحهم القدرة على التصرف بمفرده

 للمزيد من المعلمومات

إلى معلومات  روابط، مع المسبقةمعلومات حول تخطيط الرعاية  على يمكن االطالع

 ، على:بالوالية خاصة

 www.start2talk.org.au 

 www.advancecareplanning.org.au 

أو  تك،واليفي الصحة  لدائرة ةالرعاية المسبق تخطيطقسم من  تكون المساعدة متاحة أيضا  قد 

 .يمجتمعمحام أو مركز قانوني أو  طبيبكي أو مجتمععامل صحة 

   500 100 1800 على الرقم لخرفلخط المساعدة الوطني بدال  من ذلك اتصل ب

 االتصال المحلي:

 

 

 الكتيبات األخرى في هذه السلسلة:

 التخاذ قراراته بنفسه ما دعم شخص  

  إتخاذ القراراتهل يمكن أن يقرروا لنفسهم؟ تقييم القدرة على 

 البديلينمعلومات لصناع القرار  -شخص ما  لصالحالتخاذ قرار  ونعندما تحتاج 

 شكر وتقدير

نحن . Start2talk worksheet 1.3 ورقة عمل الزهايمر أستراليا من  كجزءمادة لهذا الكتيب الد أُستمدت قل

  الكتيبات.مة من المستهلكين في تطوير هذه قي  الممتنون أيضا للمساهمة 

          

 

https://workspaces.usyd.edu.au/sites/partnership/

