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 للرعایة ةالمسبقالعمل مع التوجیھات  الشروع في
Getting Started with Advance Directives 

(Arabic) 
 

 ُیعد التخطیط للرعایة الصحیة أمًرا ھاًما؟لماذا 

Why is planning for health care important? 

تعلق بالرعایة الصحیة التي تتلقاھا.  ولكن، ال یعلم المرء ما یخبئھ لھ المستقبل، وقد تقرارات أي في  دائماً بان تشملیحق لك 
  وجیھاتأدوات الت Michigan Medicine طب میتشیجانیھ عن اتخاذ قراراتك بنفسك.  أنشاء تعجز ف ماوقت یأتي 

والتأكد من أن یكون األشخاص المقربون لك ومقدمو الرعایة الصحیة لك على رغباتك لمساعدتك على كتابة  للرعایة ةالمسبق
 لنفسك. اي ستتخذھتال اتعلم بنوعیة القرار

You always have the right to be included in any decisions related to the health 

care you receive.  However, no one knows what the future holds, and there may 

be a time when you are unable to make your own decisions.  Michigan Medicine 

created an Advanced Directives Toolkit to help you write down your wishes 

and make sure that people close to you and people who provide health care for 

you know what types of decisions you would make for yourself. 

 
 Durable Power of Attorney for- وثیقة التوكیل الدائم للرعایة الصحیةُتعد  انجشیتفي والیة می

HealthCare (DPOA-HC) وثیقة التوكیل  وتتیح لكللرعایة .   وجیھات المسبقةھي األكثر استخداًما فیما یتعلق بالت
 .  میتشیجانتحدید وكیل لشؤونك الصحیة وتعد وثیقة قانونیة في والیة  )DPOA-HCالدائم للرعایة الصحیة (

In the State of Michigan, the Durable Power of Attorney for Health Care 

(DPOA-HC) form is the most widely used Advance Directive.  The DPOA-HC 

allows you to name your Patient Advocate and is a legal document in 

Michigan.   

 

 سك.اتخاذ قراراتك بنفعندما تكون غیر قادرعلي ساریة فقط  ) DPOA-HCوثیقة التوكیل الدائم للرعایة الصحیة (ُتعتبر 

The DPOA-HC will only go into effect when you are not able to make decisions 

for yourself 

 
وتتیح لوكیل أوثیقة قانونیة تتیح لك  Do-Not-Resuscitate (DNR) Declarationطلب عدم اإلنعاش إعالن ُیعد 

            Cardiopulmonary Resuscitationيتلقیك اإلنعاش القلبي الرئو بأنك التوافق علي القول شؤونك الصحیة
 إذا توقف تنفسك أو توقفت ضربات قلبك. )CPR" سي بي أر" (
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A Do-Not-Resuscitate (DNR) Declaration is a legal document that allows you or 

your patient advocate to say that you do not agree to receive CPR 

(cardiopulmonary resuscitation) if you stop breathing and your heart stops 

beating.  
 

فإنھا تساعد بأن یكون  بنفسكقادر علي اتخاذ القرارت  إذا كنت غیر ، ولكن تكون غیر مطلوبةقد وجیھات المسبقة للرعایة الت
تقبل أو ترید أن العالج الطبي الذي ماھو مع أفراد عائلتك وأصدقائك حول قرارات لك . تحدث التخذ ن یشخص ما تثق بھ بإ

 یكونوا على علم بما یتعین علیھم إخبار أطبائك بھ.حتي ترفض تلقیھ 
Advanced directives are not required but if you are no longer able to make 

decisions yourself it helps to have someone you trust to make decisions for 

you. Talk with your family and friends about what medical treatment you want 

to receive or would not want to receive so they know what to tell your doctors.  

 
 للرعایة؟وجیھات المسبقة أبدأ في كتابة التأن  نيیمكنكیف 

في زیارتك نسخة مطبوعة من الكتیب  Michigan Medicine طب میتشیجان في رعایتكطلب من مقدم أن تیمكنك 
 القادمة.

How can I get started with writing my Advance Directives? 
You can ask your Michigan Medicine health care provider to give you a printed 

copy of the booklet in your next visit. 
 یمكنك أیًضا الحصول على الكتیب عبر اإلنترنت. 

 http://careguides.med.umich.edu بادر بزیارة الموقع اإللكتروني:
You can also access the booklet online.  

Visit: http://careguides.med.umich.edu 

 )Advance Directives Booklet Arabicكتیب التوجیھات المسبقة ( :اكتب في مربع البحث .1
In the search box type: Advance Directives Booklet Arabic 

  )Searchالبحث ( اضغط على .2
Hit Search 

     رعایتك الصحیة معروفة                                  بدء المحادثة: جعل رغبات :لفتح وطباعة الكتیب والنماذج  الرابط اإللكتروني انقر على .3
Start the Conversation: Making your health care wishes known                   

Click on: Start the Conversation: Making your health care wishes known to 

open and print the booklet and forms 

http://careguides.med.umich.edu/
http://careguides.med.umich.edu/
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  المباشر للكتیب:اإللكتروني الرابط 

http://www.med.umich.edu/1libr/AdvanceDirectives/ADBookletARB.pdf: 
Direct URL for the booklet: 

http://www.med.umich.edu/1libr/AdvanceDirectives/ADbooklet.pdf 
 

 على موجود لمحتوى روابط على تحتوي وقد .تماًما تكحال بمثل المصابین للمرضى شیجانتمی طبإخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا 
مسؤولیتھا. وھي ال تحل محل االستشارة الطبیة التي تحصل علیھا من مقدم رعایتك الصحیة ألن تجربتك قد تختلف عن طب میتشیجان بإنشائھا وال یتحمل طب میتشیجان  یقم لم اإلنترنت

 تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذه الوثیقة أو حالتك أو خطتك العالجیة. 
 

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the 
typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine 
and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health 
care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if 

you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.  
 Translation: Michigan Medicine Interpreter Services خدمات الترجمة الشفویة بطب میتشیجان :ةالترجم

 للوثائق الحرة 3.0بموجب التشارك اإلبداع العزو الغیر تجاریة / المشاركة بالمثل  ُمرخصةطب میتشیجان  یقدمھا التي المرضى توعیة برامج
Patient Education by Michigan Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 

3.0 Unported License.  Last Revised: 11/22/2017:تمت آخر مراجعة في  

 

http://www.med.umich.edu/1libr/AdvanceDirectives/ADBookletARB.pdf
http://www.med.umich.edu/1libr/AdvanceDirectives/ADbooklet.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en_US
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