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راهنمای گام به گام

برای تکمیل دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده
برنامهریزی مراقبت پیشرفته به اهداف مراقبت بهداشتی ،ارزشها و ترجیحات شناختهشده شما مربوط
میشوند .داشتن برنامهریزی قبلی بسیار مهم است ،فرقی نمیکند جوان ،پیر ،سالم یا بیمار باشید .اکنون
بهترین زمان برای شما است تا خودتان را بیان کنید.
تکمیل دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده (یا «دستورالعمل») توسط شما برای راحتی و هدایت افرادی
میشود که ممکن است در مقطعی از زندگی ،مجبور باشند از طرف شما صحبت کنند.
این راهنمای مرحله به مرحله به نحوی طراحی شده است تا به شما در فکر کردن به موارد مهم کمک کند.
این بخش شامل توضیحات و تمرینات دقیقی است که میتوانند به شما در پر کردن دستورالعمل به شکلی که
برای شما مناسب است کمک کنند .نوارهای رنگی در کنار صفحات این راهنما درست مانند قستهای مشابه
در دستورالعمل شما هستند.
چند منبع در  Cedars-Sinaiدر دسترس قرار دارند که میتوانند به شما در این فرآیند کمک کنند ،از
جمله مددکاران اجتماعی ،متخصصین مراقبت روحی و یک کالس رایگان برای برنامهریزی مراقبت
پیشرفته .برای کسب اطالعات بیشتر درباره این موارد و سایر منابع موجود ،لطفا ً به پشت این راهنما
مراجعه کنید.
بیایید کار را شروع کنیم!
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قسمت :1

عامل مراقبت بهداشتی من
بخش A

انتخاب نماینده مراقبت بهداشتی من

nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  1بخش  Aدستورالعمل شما کمک کند و از شما بخواهد نماینده
مراقبت بهداشتی خود را مشخص نمایید (با عنوان وکالتنامه پایدار یا  DPOA-HCهم شناخته میشود).

از این موارد باید اطالع داشته باشید:

عامل مراقبت بهداشتی چیست؟
عامل مراقبت بهداشتی من همان فرد مورد اعتماد شما است که اهداف ،ارزشها و ترجیحات شما در زمینه مراقبت بهداشتی
را به دیگران منتقل میکند .زمانی که تصمیم مهم انتخاب یک مراقب بهداشتی خود را گرفتید ،میتوانید در قسمت  ،1بخش A
دستورالعمل خود ،آن فرد را معرفی کنید.

عامل مراقبت بهداشتی من چه کاری انجام خواهد داد؟
اگر نتوانید (یا به انتخاب خود نخواهید) در یک فرآیند تصمیمگیری در زمینه مراقبت بهداشتی خود شرکت کنید ،نماینده مراقبت
شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد ،از جمله در موارد زیر:
• مالقات با ارائهدهندگان مراقبت بهداشتی برای صحبت درباره سالمت شما
• بحث درباره داروها ،آزمایشها و روشهای درمان شما
• تصمیم درباره زمان و مکان دریافت مراقبت بهداشتی شما
• بررسی سوابق و اطالعات پزشکی شما ،در صورت نیاز
• اجازه دادن برای انتشار سوابق پزشکی شما ،در صورت نیاز
•	اطمینان از اینکه خواستهها شما اجرا میشوند (یا صحبت از طرف شما ،اگر خواستههای خود را مطرح نکرده باشید)
درباره اهدای عضو ،کالبدشکافی یا برگزاری مراسم ترحیم (از جمله تصمیم به سوزاندن یا خاکسپاری)
توجه :عامل مراقبت بهداشتی شما مسئوالیت پرداخت هزینههای پزشکی یا مدیریت سایل مسائل مالی یا حقوقی را به عهده نخواهد
داشت.

چه کسی را باید به عنوان نماینده مراقبت بهداشتی خودم انتخاب کنم؟
اینکه چه کسی به عنوان نماینده مراقبت بهداشتی شما انتخاب میشود ،به خودتان بستگی دارد .بسیاری از افراد نزدیکترین
شخص به خود را انتخاب میکنند — این شخص میتوان همسر ،صمیمیترین دوست ،خواهر یا برادر ،فرزندی که به سن
قانونی رسید ،یکی از دوستان یا هر شخصی که مورد اعتماد شما است ،باشد .مهمترین مسئله این است که شخصی را انتخاب
کنید تا خواستههای شما را حتی در موقعیتهای بسیار سخت و احساسی ،به دیگران منتقل کند.
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قسمت  ،1بخش ( Aادامه)

چند نکته مهم دیگر هم وجود دارد .عامل مراقبت بهداشتی شما باید:

• حداقل  18سال سن داشته باشد
• شما را به خوبی بشناسد
• مورد اعتماد باشد و خواستههای شما را اجرا کند
•	بتواند تصمیماتی را بگیرد که گرفتنشان کار آسانی نیست
• بتواند آرامش خود را حفظ و به خوبی فکر کند
•	بتواند به شکل مؤثر با ارائهدهنده مراقبت بهداشتی و اعضای خانواده ارتباط برقرار کند
• مایل باشد وظیفه نمایندگی شما را به عهده بگیرد

باید موارد زیر را در ذهن داشته باشید:
•	تا زمانی که امکان دسترسی به نماینده مراقبت بهداشتی شما وجود داشته باشد ،نیازی نیست که این فرد در نزدیک شما
زندگی کند.
•	عامل مراقبت بهداشتی شما نمیتواند یک فرد دارای گواهی پزشکی حرفهای باشد که به شکل فعال در حال ارائه خدمات
مراقبت پزشکی به شما است.

اگر یک نماینده مراقبت بهداشتی انتخاب نکنم ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر میخواهید اطمینان پیدا کنید که تیم مراقبت بهداشتی برای تصمیمگیری به سراغ شخصی میروند که مورد اعتماد شما
است ،بهترین کار این است که نام این شخص را به عنوان نماینده مراقبت بهداشتی در دستورالعمل خود قید کنید.
با این وجود ،اگرچه به شدت توصیه میشود یک نماینده مراقبت بهداشتی انتخاب کنید ،اما انجام این کار اجباری نیست .اگر
یک نماینده مراقبت بهداشتی معرفی نکنید و در وضعیتی قرار بگیرید که نتوانید ارزشها و ترجیحات مراقبت بهداشتی خود
را بیان کنید ،تیم مراقبت پزشکی شما بیشتری سعی خود را میکنند تا از طریق صحبت با افراد نزدیک به شما ،متوجه این
ارزشها و ترجیحات بشوند .به یا داشته باشید که این وضعیت به هیچ وجه ایدهآل نیست — بدون مشخص شدن یک نماینده
مراقبت بهداشتی ،ممکن است بین نظرات افراد مختلف درباره اینکه چه تصمیمی برای شما بهتر است ،تفاوتهای زیادی
وجود داشته باشد و تصمیمگیری برای پزشک درباره آنچه خواسته اصلی شما است ،بسیار دشوار خواهد بود.

عاملهای مراقبت بهداشتی جایگزین — آیا به فهرستی بیش از یک نفر نیاز دارم؟
پاسخ کوتاه به این سؤال «خیر» است .با این وجود ،ممکن است شما بخواهید چند نفر وظیفه نمایندگی مراقبت بهداشتی شما
را به عهده بگیرند .اگر اینگونه باشد ،دستورالعمل به شما اجازه میدهد عالوه بر نماینده مراقبت بهداشتی اصلی ،چند فرد
جایگزین را هم معرفی کنید .اگر فردی که به عنوان نماینده مراقبت بهداشتی اصلی مشخص کردهاید در دسترس نباشد ،با یک
نماینده مراقبت بهداشتی جایگزین تماس گرفته خواهد شد .شما باید افراد جایگزین را به ترتیب اولویت فهرست کنید.
اگر در آینده نظر خود را تغییر دادید ،میتوانید با تکمیل یک دستورالعمل جدید به آسانی انتخاب(های) خود را اصالح کنید.
زمانی که نماینده مراقبت بهداشتی خود را انتخاب و دستورالعمل خود را تکمیل کردید ،حتما ً انتخابهای خود را با آن شخص
در میان بگذارید و یک کپی از دستورالعمل خود را به آنها بدهید.
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قسمت ( 1ادامه)

بخش B

میخواهم چه زمانی نماینده مراقبت بهداشتی من کار نمایندگی از من را آغاز کند؟

nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  1بخش  Bاز دستورالعمل کمک کند و به شما امکان بدهد
مشخص کنید میخواهید چه زمانی نماینده مراقبت بهداشتیتان از طرف شما صحبت کند.
اگر ترجیح میدهید در یک فرآیند تصمیمگیری درباره مراقبتبهداشتی خود تا حد امکان شرکت داشته باشید ،میتوانید گزینه 1
را انتخاب کنید:

«فقط زمانی که پزشک اعالم کند من نمیتوانم ارزشها و انتخابهای خودم را بیان کنم».
با این وجود ،اگر میخواهید نماینده مراقبت بهداشتی شما بالفاصله در فرآیند تصمیمگیری درباره مراقبت بهداشتی از شما
شرکت داشته باشد ،میتوانید گزینه  2را انتخاب کنید:

«از این زمان به بعد ،حتی در صورتی که هنوز میتوانم از طرف خودم صحبت کنم  ».
اگر در آینده نظر خود را تغییر دادید ،میتوانید با تکمیل یک دستورالعمل جدید به آسانی انتخاب خود را اصالح کنید.

5

قسمت :2

اهداف ،ارزشها و ترجیحات مراقبت بهداشتی من
بخش A

کیفیت زندگی

nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  2از بخش  Aدستورالعمل کمک کند.

این بخش به شما اجازه میدهد به تیم پزشکی خود اعالم کنید که چه میزانی از کیفیت زندگی را برای خود قابل قبول میدانید.
این اطالعات به تیم پزشکی شما کمک میکنند بهتر بدانند شما جه فردی هستید و چه چیزی برایتان بسیار مهم است .این
مسئله میتوان عنوان چالش برانگیزی باشد — باید این مسائل را در نظر بگیرید:
•
•
•

چه چیزی باعث میشود زندگی ارزش زنده بودن پیدا کند؟
با ارزشترین بخش سالمت روانی و جسمی من چیست؟
بدون چه چیزهایی نمیتوانم زندگی کنم؟

صفحات بعدی حاوی یک مجموعه از عبارتها هستند که میتوانند به شما در تکمیل این بخش کمک کنند.
این عبارتها به سه دسته تقسیم میشوند :مالحضات جسمی/بدنی ،مالحضات شناختی و مالحضات تعاملی و اجتماعی با توجه
به امتیاز شما به هر عبارت ،ممکن است بخواهید آن عبارت در بخش مربوطه در دستورالعمل شما قرار بگیرد.
پاسخهای شما میتوانند به شما کمک کنند بهتر خودتان را بشناسید .امتحان کنید!
هر عبارت در صفحات زیر را بخواهید و عددی که به دقیقترین شکل اهمیت آن ویژگی را در زندگی شما مشخص میکند،
انتخاب کنید .لطفا ً از مقیاس  5–1زیر استفاده کنید:

 :1مهم نیست
چیزی که بدون آن هم میتوانم زندگی کنم

 :3تا حدی مهم است
چیزی که برایم اهمیت دارد ،اما بدون آن هم میخواهم به زندگی ادامه بدهم

 :5بسیار مهم است
چیزی که بدون آن نمیتوانم زندگی کنم
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قسمت  ،2بخش ( Aادامه)
مالحضات جسمی/بدنی
در تمام فعالیتهای روزانه خودم ،به شکل کامل مستقل باشم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

خودم بتوانم غذا بخورم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

خودم بتوان استحمام کنم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

خودم بتوان لباس بپوشم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

عملکردهای بدن خودم را کنترل کنم (برای مثال رودهها ،مثانه)
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

با حد امکان (بدون درد) راحت باشم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

با آزادی بدون اتصال دائمی به دستگاههای پشتیبان پزشکی ،زندگی کنم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

بتوانم راه بروم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5
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قسمت  ،2بخش ( Aادامه)
مالحضات جسمی/بدنی (ادامه)
بتوانم از رختخواب خارج شوم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

بدون وابستگی به شخصی دیگری برای جابجا کردن من ،آزادانه زندگی کنم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

بتوانم بیرون بروم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

مالحضات شناختی
بتوانم در تصمیمگیری درباره زندگی خودم شرکت کنم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

بیدار باشم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

هوشیار باشم (بیداری)
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

بتوانم به خوبی فکر کنم  
مهم
نیست

1
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تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

قسمت  ،2بخش ( Aادامه)
مالحضات تعاملی و اجتماعی
صحبتکردن با دیگران
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

ارتباط برقرار کردن به هر شکل با دیگر افراد
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

حضور خانواده یا دوستان (نه افراد غریبه) برای مراقبت از من
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

مشارکت در رفاه خانوادهام
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

دانستن اینکه سربار دیگران نیستم
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

زندگی در خارج از یک مرکز مراقبت بهداشتی (از قبیل بیمارستان یا خانه سالمندان)
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

تنها نبودن در زمان مرگ
مهم
نیست

1

تا حدی
مهم است

2

3

بسیار
مهم است

4

5

میتوانید سایر نظرات خود را در قسمتهایی خالی و خطکشی شده که در دستورالعمل گنجانده شدهاند ،بنویسید .همچنین
میتوانید هر یک از این پاسخها را در دستورالعمل خود قرار دهید — کافیست فقط این صفحات را به دستورالعمل خود
پیوست کنید.
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قسمت ( 2ادامه)

بخش B

دامنه درمان

در قسمت قبل ،شما این فرصت را داشتید که به کیفیت زندگی فکر کنید .در این بخش ،این بررسی میکنیم
که تا چه میزان (یا چه «دامنه درمان») مایل هستید پیش بروید تا به آن هدف برسید.
nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  2از بخش  Bدستورالعمل کمک کند.
سیستم مراقبت بهداشتی به نحوی طراحی شده است که به صورت خودکار تمام فرآیندهای ضروری ،درمانها و مداخلههای
الزم را برای زنده نگه داشتن جسم شما ،ارائه کند .شما خودتان ممکن است نسبت به این مسئله احساس راحتی کنید یا از آن
ناراضی باشید و این بخش از دستورالعمل به همین دلیل اهمیت پیدا میکند.

این بخش از دستورالعمل از شما میخواهد جمالت زیر را با انتخاب یک گزینه تکمیل کنید:
«اگر پزشک من اعتقاد دارد که من شانس قابل توجهی برای بازگشت به کیفیت زندگی بیان شده در قسمت  2از بخش A
دارم ،مایل هستم موارد زیر را تحمل کنم»
سه گزینه برای انتخاب وجود دارند:

گزینه :1

تمام فرآیندها ،درمانها و مداخلههای که توسط تیم مراقبت بهداشتی من ارائه میشوند
با انتخاب این گزینه ،به ارائهدهنده مراقبت بهداشتی خود اعالم میکنید که برای رسیدن به اهداف ،ارزشها و ترجیحات شما،
هیچ محدودیتی در زمینه شدت و خطرناک بودن فرآیندهای پزشکی ،روشهای درمان یا مداخلههایی که میخواهید تجربه کنید،
وجود ندارد.
بسیار مهم است که بدانید زمانی که تیم مراقبت بهداشتی شما در حال پیگیری این گزینه است ،ممکن است شما احساس درد
کنید ،دچار بیخوابی شوید ،احساس خستگی داشته باشید یا حالت تهوع پیدا کنید و به اضطراب و/یا افسردگی دچار شوید.
همچنین زمانهایی وجود دارند که درمانی که برای بهبود حال شما در نظر گرفته شده ،به صورت غیرعمد ،آسیب بیشتری
به شما برساند .ارائهدهنده مراقبت بهداشتی شما همیشه تمام سعی خود را به کار میگیرد تا این نتایج ناخوشایند را به حداقل
برساند ،اما باز هم امکان دارد شما در زمان تالش برای بهبود ،این مسائل را تجربه کنید.
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قسمت  ،2بخش ( Bادامه)

گزینه :2

تمام فرآیندها ،درمانها و مداخلههای که توسط تیم مراقبت بهداشتی من ارائه میشوند ،به جز موارد فوق:
با انتخاب این گزینه ،شما به ارائهدهنده مراقبت پزشکی خود اعالم میکنید که میدانید موارد خاصی وجود دارند که شما هرگز
نمیخواهید آنها را تجربه کنید .مواردی که در اینجا فهرست میکنید شامل قرار گرفتن در دستگاه تنفسی (مثل تهویه) یا
دریافت فشار روی قفسه سینه یا شوک الکتریکی میشوند .این اطالعات برای ارائهدهندههای مراقبت بهداشتی شما هم بسیار
مهم هستند ،زیرا این افراد هرگز نمیخواهند کاری را انجام بدهند که شما مایل به پذیرش آن نیستید — حتی اگر احتمال برود
انجام ندادن آن منجر به مرگ شود.
در زمان فکر کردن درباره اینکه آیا مایل به دریافت بعضی فرآیندهای پزشکی ،روشهای درمان و مداخلههای خاص هستید،
عوامل زیادی هستند که باید در نظر داشته باشید .از جمله این موارد:
•
•
•
•
•
•

تا چه حد تهاجمی و خشن هستند
تا چه اندازه خطرناک هستند
تا چه مدت به آنها نیاز خواهید داشت
چه میزان درد و رنج برای شما ایجاد میکنند
ممکن است چه تأثیر عاطفی ،مالی یا اجتماعی روی شما و خانواده شما داشته باشند
چه پیامدهای روحی و مذهبی دارند

بعضی از افراد به شدت تمایل دارند بعضی از مداخلههای پزشکی خاص را تجربه نکنند و این تمایل کامالً قابل درک و به جا
است .شما میتوانید در اینجا نظرات خود را بیان کنید تا به خواستههای شما احترام گذاشته شود.

گزینه :3
علیرغم تمام این اطالعات ،ممکن است هنوز از نحوه پاسخ دادن به این سؤال اطمینان نداشته باشید .در این صورت ،کافیست
فقط گزینه سوم را انتخاب کنید:

من مطمئن نیستم.
اگر این گزینه را انتخاب کنید ،به این معنی است که شما اعالم کردهاید — هنوز مطمئن نیستید! این مسئله هیچ ایرادی ندارد.
میتوانید در آینده در هر زمان نظر خود (و دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده خود) را تغییر دهید .تیم درمان شما همیشه
سعی میکنند پیش از شروع هر فرآیند ،درمان یا مداخله ،تمام مراتب را با شما و/یا نماینده(های) مراقبت بهداشتی شما در
میان بگذارند.
اگر درباره این مسئله سؤالی دارید ،لطفا ً با پزشکتان و کسانی که به شما نزدیک هستند ،صحبت کنید .چند منبع مفید وجود
دارد که میتواند به شما در گرفتن این تصمیمات مهم کمک کند .این منابع در پشت این بسته فهرست شدهاند.
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قسمت :3

میخواهم مراقبت بهداشتی پیشرفته من تا چه اندازه به
صورت دقیق دنبال شود؟

nاین بخش به نحوی طراحی شده است که به شما در تکمیل قسمت  3از دستورالعمل کمک کند و این امکان را برای شما
فراهم کند تا اعالم کنید میخواهید انتخابهای صورت گرفته از سوی شما تا چه اندازه دقیق دنبال شوند .دو گزینه وجود
دارند که هر کدام یک معنی متفاوت دارد.
پیش از پاسخ به سؤال در این بخش ،لطفا ً توضیحات زیر را در نظر بگیرید:

گزینه 1
این گزینه نشان میدهد که شما میخواهید از انتخابهای شما به عنوان یک «راهنمای کلی» استفاده شود .این بدان معنی
است که اگرچه شما ترجیحات خود را اعالم کردهاید ،اما این مسئله را درک میکنید که پیشبینی تمام شرایط احتمالی یا اینکه
شما در هر مورد خاص مایل هستید چطور معالجه شوید ،کاری غیر ممکن است .با انتخاب این گزینه ،شما در عین حال
اعالم میکنید اگر نماینده مراقبت بهداشتی و/یا تیم مراقبت بهداشتی شما تصمیم بگیرند کاری انجام بدهند که با با آنچه در این
دستورالعمل نوشته شده تفاوت دارد ،از نظر شما ایرادی نخواهد داشت .این افراد فقط در صورتی انجام این کار را در نظر
میگیرند که معتقد باشند در آن موقعیت یک تصمیم متفاوت بیشتر با شما و نوع ارزشهایی که در نظر دارید مطابقت خواهد
داشت.

گزینه 2
این گزینه نشان میدهد که شما میخواهید انتخابهای شما «با جدیت پیگیری شوند» ،فرقی نمیکند چه اتفاقی افتاده است .این
گزینه به آن معنی است که ترجیحات اعالم شده از طرف شما در دستورالعمل باید تحت هر شرایطی ،به همان شکلی که نوشته
شده است دنبال شوند .این گزینه در صورتی مناسب است که شما نسبت به آنچه در دستورالعمل خود عنوان کردهاید ،بسیار
مطمئن و مصمم هستید و به هیچ عنوان نمیخواهید هیچکس تصمیمی بر خالف آنچه اعالم کردهاید ،بگیرد.
اگر درباره این مسئله سؤاالت بیشتری دارید ،لطفا ً با پزشکتان و کسانی که به شما نزدیک هستند ،صحبت کنید.
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قسمت ( 4اختیاری):

ترجیحات اضافه

nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  4دستورالعمل کمک کند.

اهدای عضو

آرزوهای من پس از مرگ

اهدای عضو یا بافتهای سلولی پس از مرگ شما میتواند
باعث نجات دیگران و ارتقای کیفیت زندگی آنها شود .اگر
میخواهید یک اهداکننده عضو باشید ،لطفا ً ترجیحات خود را
در این بخش از دستورالعمل مشخص کنید .ما توصیه میکنیم
کار ثبتنام رسمی را انجام بدهید و این ترجیحات را در
گواهینامه رانندگی خود قید کنید.

بعضی از افراد مایل هستند درباره آنچه باید پس از مرگشان
اتفاق بیافتد ،دستورالعملهایی تعیین کنند.

لطفا ً توجه داشته باشید که با این وجود باز هم برای یپوند
عضو پس از مرگ ،به تأیید خانواده نیاز خواهد بود .به یاد
داشته باشید که آنها را هم در جریان ترجیحات خود قرار
دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره اهدای عضو و بافتهای
سلولی ،به وبسایت  donatelifecalifornia.orgمراجعه
کنید.

برای مثال ممکن است بخواهید در یک مکان به خصوص،
برای مثال در یک قبرستان خانوادگی ،دفن شوید .یا ممکن
است ترجیح بدهید جنازه شما سوزانده شود و در یک مکان
خاص قرار بگیرد یا پخش شود.
همچنین ممکن است درباره نوع مراسم ترحیم یا مراسم
یادبود مرو نظر خود ،محلی که میخواهید برگزار شود،
آهنگ یا نوشتهای که در نظر گرفته شود ،خیریهای که مبالغ
به آن اهدا شود یا اطالعاتی که در آگهی ترحیم شما ذکر
شوند ،خواسته و آرزوهای به خصوصی داشته باشید.

قسمت ( 5اختیاری):

شناسایی پزشک من
nاین بخش طراحی شده است تا به شما در تکمیل قسمت  5دستورالعمل کمک کند.
میتوانید پزشکی داشته باشید که اهداف ،ارزشها و ترجیحات شما را به خوبی درک میکند .در این صورت ،زمانی که
میخواهید این شخص در صحبتهای مربوط به مراقبت پزشکی شما حضور پیدا کند ،لطفا ً نام او را در دستورالعمل خود قید
کنید .میتوان با این پزشک تماس گرفت و از او خواست با نماینده(ها) مراقبت بهداشتی مشخص شده توسط شما ،همکاری
کند.
همچنین به خاطر داشته باشید که اهداف ،ارزشها و ترجیحات خود را با این پزشک(ها) در میان بگذارید و یک کپی از
دستورالعمل خود را به او/آنها بدهید.

اگر یکی از بیماران  Cedars-Sinaiهستید و یک کپی از دستورالعمل خود را به پزشکتان دادهاید ،این دستورالعمل در
سیستم ثبت سالمت الکترونیک ،به نام ™ ،CS-Linkآپلود خواهد شد .این کار باعث میشود مشاهده دستورالعمل شما برای
تمام اعضای تیم درمان شما بسیار آسانتر شود.
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قسمت :6

امضا کردن دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده من

nبرای قانونی و معتبر شدن دستورالعمل خود ،باید آن را در قسمت  6از دستورالعمل خود ،با حضور در یک دفتر ثبت
اسناد رسمی یا در حضور دو شاهد امضا کنید.

گزینه  :1امضا کردن دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده من در دفتر ثبت اسناد رسمی
استفاده از یک دفتر اسناد رسمی بیطرف ،بر خالف استفاده از دو شاهد ،میتواند در صورت بروز اختالف یا تفاوت آرا در
داخل خانواده ،بسیار مفید و کارآمد باشد.
اگر این دستورالعمل را در  Cedars-Sinaiتکمیل میکنید ،میتوانید در پیدا کردن یک دفتر ثبت اسناد رسمی به شما کمک
کنیم.
اگر این دستورالعمل را در منزل تکمیل میکنید ،میتوانید در مکانهای مختلف ،از جمله :بانکهای محلی ،آژانسهای
مسافرتی یا امالک ،دادگاهها و دفاتر حقوقی و بیمه کار ثبت رسمی را انجام دهید .دفاتر اسناد رسمی سیاری هم وجود دارند که
میتوانند نزد شما بیایند.

گزینه  :2امضا کردن دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده من در حضور شهود
شهود شما باید:
•
•

بیش از  18سال سن داشته باشند
شما را در حال امضای فرم ببینند

شاهد شما نمیتواند:
•
•
•
•

نماینده مراقبت بهداشتی شما باشد
ارائهدهنده مراقبت بهداشتی شما باشد
برای ارائهدهنده مراقبت بهداشتی شما کار کند
در محل زندگی شما کار کند

همچنین یکی از شهود شما باید فردی باشد که هیچ نسبت فامیلی با شما نداشته و در پول یا دارایی به ارث رسیده از شما پس
از مرگتان هیچگونه منافع مالی نداشته باشد — این مسئله ممکن است به صورت بالقوه یک تضاد منافع ایجاد کند و در فرآیند
مراقبت از شما باعث ایجاد دوراهیهای اخالقی شود .ممکن است در داخل خانواده شما اختالف نظر یا درگیری به وجود
بیاید.

الزام شاهد ویژه
اگر شما یکی از بیماران بستری شده در خانه سالمندان یا آسایشگاه هستید ،باید عالوه بر شاهد امضای یک حامی بیمار یا
بازرس را هم داشته باشید.
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پرسشهای متداول
اگر یک دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده نداشته باشم چه میشود؟
چه دستورالعمل را تکمیل کنید و چه این کار را نکنید ،مراقبت پزشکی را دریافت خواهید کرد .یک دستورالعمل تنها به شما
این فرصت را میدهد که اهداف ،ارزشها و ترجیحاتی که میدانید را برای مواقع خاص در آینده ،مشخص کنید.

اگر نظرم را درباره این انتخابهای انجام گرفته تغییر بدهم چطور؟
یک دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده که به درستی تکمیل شده باشد ،تا زمان ارائه یک دستورالعمل متفاوت ،به قوت خود
باقی خواهد بود و شما میتوانید در هر زمان انتخابهای خود را تغییر دهید .بهترین روش برای انجام این کار پر کردن یک
دستورالعمل جدید ،دور انداختن دستورالعمل قدیمی و در جریان قرار دادن افرادی که باید از تغییر مطلع باشند ،خواهد بود.
دستورالعملی که به تازگی تکمیل شده است ،تمام نسخههای قبلی را لغو میکند .همچنین باید هر چند وقت یک بار دستورالعمل
خود را بازبینی کنید تا مطمئن شوید اطالعات موجود در آن دقیق هستند.

انتخابهای مراقبت بهداشتی که در این فرم موجود نیستند را چگونه انجام بدهم؟
هر آنچه که انتخاب کرده باشید را میتوانید در صفحات اضافه دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده (صفحه  16و )17
بنویسید یا اطالعات را در صفحات اضافه قید کنید .حتما ً صفحات اضافه را به دستورالعمل خود پیوست نمایید.

دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده را کجا نگهداری کنم؟
در صورت امکان ،یک کپی از دستورالعمل را باید در سوابق پزشکی الکترونیک آپلود کرد .همچنین باید کپی اصلی را در
یک محل امن و در عین حال در دسترس ،نگه دارید .اطمینان پیدا کنید که چند کپی در اختیار نماینده(های) مراقبت بهداشتی،
افرادی که دوستشان دارید ،پزشک(ها) و وکیل(ها) قرار دهید.

فرم  POLSTچیست و آیا عالوه بر یک دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده ،به آن هم نیاز دارم؟
 POLSTمخفف دستورات پزشک برای درمان حفظ جان ()Physician Orders for Life-Sustaining Treatment
است .یک فرم است که در یک برگه صورتی روشن چاپ شده و باید توسط شما و پزشک ،پرستار یا دستیار پزشک شما امضا
شود .یک  POLSTجایگزین دستورالعمل شما نمیشود؛ بلکه در کنار آن قرار میگیرد .یک  POLSTدستورالعملهایی
دارد که توسط پزشک ،پرستار یا دستیار پزشک شما نوشته شده است و به انواع درمانهایی مربوط میشود که شما با توجه
به قضاوت پزشکی ارائهدهنده خدمات بهداشتی و ارزشها و ترجیحات خود دریافت خواهید کرد .همچنین در کنار POLST
فضایی قرار گرفته است که نشان دهد آیا ( CPRاحیاء قلبی) برای شما مناسب است یا خیر .اگرچه تمام افراد بزرگسال باید
یک دستورالعمل داشته باشند ،اما نیازی نیست همه  POLSTداشته باشند .فقط افرادی که با نزدیک شدن به سالهای پایانی
عمر از بیماریهای جدی یا ضعف مفرط رنج میبرند باید یک  POLSTداشته باشند .لطفا ً با پزشک خود صحبت کنید تا
متوجه شوید که آیا فرم  POLSTبا وضعیت شما تناسب دارد یا خیر.
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«وصیتنامه زنده» چه تفاوتی با وصیتنامه عادی دارد؟
یک وصیتنامه زنده مثل یک دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده است و تنها به مراقبت بهداشتی مربوط میشوند .این
وصیتنامه در زمان حیات شما فعال میشود .در سوی دیگر ،یک وصیتنامه عادی به داراییها و امالک شما مربوط میشود
و توضیح میدهد که پس از مرگ چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد.

آیا دستورات بهداشتی از پیش تعیین شده من در ایالتهای مختلف اعتبار دارد؟
اگرچه هر ایالت قوانین و فرمهای متفاوتی برای این کار دارد ،اما یک دستورالعمل تکمیل شده و مناسب در تمام ایالتها اجرا
خواهد شد .هر فرم ،در صورت داشتن این موارد ،قانونی خواهد بود:
• امضای دو شاهد واجد شرایط یا با حضور در یک دفتر اسناد رسمی
• امضای شما و تاریخ
•	اگر در یک آسایشگاه زندگی میکنید ،به امضای حامی بیمار یا بازرس هم نیاز خواهد بود
اگر در این باره سؤالی دارید ،بهتر است آن را با نماینده حقوقی خود در ایالت(های) مورد نظر ،در میان بگذارید.
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