
 ؟ چه بايد بکنم، شدض عوم گر نظرا
مانی  که زر  ،  در همی باشيدد سته خواخون به بيادر می  که قاداما
يا داده  تغيير  د را  ست  خوايست خوزنيد  سند تنظيم  ايد می  تواهبخو

مسائل ص خصودر يد  اهتغيير شخصی که می  خوای لغو کنيد.  بر
به    آن را يا ده مضا  کرای ابايد  بيانيه ، تصميم بگيريدن  مانيتادر

 يد.ع دهالد اطمانی خوی  دراهقبت  امرل پزشک مسئو
مانی من تصميم درمسائل ای  بری يگرد دقتی فرود دهمی رخ تفاقی اچه 
 ؟  می کندی گير
ف راز طر کس ی  که ای  هني ن يکسانی براقو

تصميم  می ن  مانيتادرمسائل ص  خصودر شما  
   -ند  امی تود ين فردد، ام ی  گرذ تخاد، اگير

م  قيمی که نا،  شمان  ماو درشت ابهده   نماي ند
از باشد که دی يا فر، يدد داده اکتر خودبه آن را 

ص خصودر خذ تصميم ای  ابره  گاف دادرط
م مه ملزهست .  ه امانی شما تعيين  شددرمسائل 

در شما ه تعيين شدی اهلعمل راستودعايت ربه 
، و در می باشندن مانيادرمسائل ص خصو
 ص  خصودر عمومی  شما ی  اهسته اخو، لعملراستود د نبورت صو

رت صودد.  در می گرل نبان،  دمادرمنجمله قطع ن ، مانتيادرمسائل 
کند  تا ش قيم شما  باي د  تالن،  مانيتای دراهسته اخودن  مشخص نبو

ت که خدماادی فراکند.  ر ختيارا است اکه به نفع شما ای بهترين گزينه  
يا  قيم  شما ه  نمايندت  تصميمااز ند باي د  دهئه می  را ارامانی شما در
نظر  پزشکی ه،  از ست شداخون  درمادرينکه  امگر ، کنندوی  پير

مر باعث اين  اگر اکمک به شما  بی  تأث ير  باشد.  در يا ده نامناسب بو
مانی بايد  ت درخدماه  نددهئه  ، اراقابل حل نباشد ه و نظر شدف ختالا

ئه ارابه  يک  ه  ندوپرل  نتقادن و اکرا  پيدای  برای  معقوالنه  ش تال
 د.  م دهنجارا ايگر دمانی  ت درخدماه  ندده
تحت ن يا  کماکا، آنکنمی تصميم گيرد  ست خوايست خوای زگر برا
 ؟   م گرفتاهخوار قرن مادر

يد گرفت. ما فقط می  اهخوار پزشکی  قرن مادرتحت ن  قطع اً. شما  کماکا
نيد اشديد  باشد که نتوری  شما بقدری گر بي مااني د  که اي م  شما  بداهخو
ی شما تصميم گيری  بايد بجای يگرد  دفرد، تصميم بگيرد خون ماای دربر

 باشد که: ن تتادکند. يا
 مانی ی دراهقبت اکالت نامه   مرو 
شما ی تا  بجاده کرب نتخاه ا ی را اد تا نماينددهمی ن را مکااين اه شما  

کيل ن، وتصميمتان بيادر نايی شما اتوم عدرت صود. در تصمي م بگير
مه ادامنجمله ، پزشکی شمای اهکثر گزينه ای اند  برامانی شما می تودر

 
 تصميم  ای  حق شما بر

مسائل   ص  خصوی در  گير
 د مانی خودر 

 

 در شما ی حق تصميم گيرر شووين برا
و د دهتوضيح می ن را مانيتادرمسائل ص خصو

مسائل ای برن کنوانيد اينکه چگونه می  توا
 ت ی رصودر کنيد تا ی يزربرنامه ن مانيتادر

رد مو، يددنبود سته خواخون به بيادر قااً که بعد
 د.بگيرار قرده ستفاا

 
ين استيم که م هما ملزرال، لت فدن دوبق قانوط
يم که وارميدايم. ما دهئه ارابه شما ت را العااط
ی بيشترل به شما کمک  کند تا کنترت العااطين ا

 شته باشيد. ن  دامانيتادربر مسائل 

 ، تمايلرت صودر کند. ی تصميم گيرت، مه حياای ادابرن مادر
 شما ای  تر نيز برزوديد تا زه دهجاد اخوه نيد به نمايندامی تو

 کند. ی تصميم گير
 د،مانی خوی  دراهقبت امری  اهسته انيد با نوشتن خواشما می تو 
ی اهسته است  ثبت خواخود و دربا پزشک خودن يا با صحبت کر 
ادی نفرالعمل  راستوديک  ن،  پزشک يتاه ندوپرد در مانی خودر
 مانی زنيد که  چه داگر می ا کنيد.د يجاد  اخوای مانی بردرقبت امر

شته داسترسی ن دماص درخاع يد به يک نواهيد يا  نمی خواهمی خو
 ن بيادر  ی  مناسب راهند امانی می تودر لعملراستودين ، اباشيد
 تصميم در خيل ديگر د در فرو هسته شما به پزشک اشن خورو
 مانی شما باشد.ی درگير
ند که د دارجوومانی ی  دراهقبت امردر ست ايست خوزتصميم ع نودو 

 بگيرند. ار قرده ستفارد اگانه يا با يکديگر مواجدرت نند بصوامی تو

يست زتصميم ص  خصوی در بيشترت العااطنم اچگونه می تو
 ؟ست کسب کنماخو
ی اهقبت امره  نددهئه اراجتماعی يا ر اکادمدر ، پرستا، پزشک از 
شما تهيه کنند.  ای  بری را  بي شترت العااطيد تا اهبخود مانی خودر

را ست ايست خوزي د تا  سند  تصميم اهبخود كيل خواز وني د امی تو
م، خالی فری اهجادن ن يد با پر كرايا می توده،  شما تنظيم کرای بر

 تکم يل كني د.  د را ست خوايست خوزتصميم 
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 Үǎای ا Үǜ  ای ƴƫỸƙ ن   ƧƴƨƋ508-101   ، ƴƺҳҮҸƬ  م
  ỸƺƫҮƖƺƣỸ در ƴƧ رد Ỹƨƺǎ Ƙ ر در Үƺ  Ʀƺƨִי ǔ ی Үǎای در ỸƧ  ن

 ƴҗد ا Үǎ  ƪ ƹو ƴһ ر را در Ỹҳ 1991ل   Ү  ƮƺƲǔ د. در Ỹҳ    ل
2000 Ỹҳز ỸƧ ن ỸƧҜҗ ت ҜƲǎا  Ǔһ و در ỸƧ ن ỸƺƫҮƖƺƣỸ  ،  Ỹǎا ỸҚǔ ذ
Үƈƫات ا  Ỹƀ Ƌ ی ƴƺҳҮҸƬ م و  ҮƹỸҳا Үƕاد ذ  ƊƖƬƹ  ، ҮƺƺƑǔا  ǔ را
ƪ اƴƙدر  ƺƫا ǕƣỸƹاỸƨƋ لҮ.د 

 يالت کاليفرنيا ا

 نماو درشت ابهدت نس خدماآژا

 جتماعی  ت اخدمان مازسا



 د؟  من تصميم می گيرن ماای درچه کسی بر

 ن ماص درخصووره در مشات و العااطئه ارا
 می باشد.  شما ن پزشکاه شما بر عهد

 ی ان همادرني د به ايد . می  توب دارنتخااحق 
 ني د به   ابله " بگو يي د. م ی تو“د نظر خورد مو
 -يد  "نه" بگوييد اه مانی که نمی خودرر ه

ای  بررا  ند  شما ابتون مادري ن   اگر احتی 
 دارد. نگه ه ندی زوالنی ترت طمد

 ؟ ماهنم که  چه می خواچگونه بد

و مختلف ی  اهگزينه ن و ضعي ت پزشکي تارد ومودر پزشک شما بايد 
ر ی از با شما صحبت  کند. بسيادرد مديريت ن و  ماای دربرد موجو
به ط مربوت العااطبايد ن  ند. پزشکتادارجانبی" ارض ا "عون همادر

 د.   ار دهشما قرر ختيادر  انيز ن را مادرحتمالی ت امشکال

کمک  به شما ای ست  برامان ی ممکن روش دري ک از ب يش   ، غالب اً
بهتري ن  رد مودر تی ومتفای  اه هيدامختلف  اد فرو ا -شته باشد د داجوو

ام ند به شما بگوي د که کدامی  تون  ند. پزشکتان دارماروش  در
آن ند  اما پزشک نم ی تو، اشما می باشدس  ستردر دمان ی ی درشهارو
به و شماست د خوه به عهدب نتخااي ن  ا کند. ب نتخااشما ی  بجارا 
 دارد. ست بستگی  اشما مهم ای  نچه برآ

 ؟  به من  کمک کنندی تصميم گيردر نند ايگر  می تواد د فرايا  آ

ي  د نزن  ستان و دو پزشکی  به بستگات  تصمي م اای  غالباً بر ران  بي مابله.  
نند  به شما کمک کنند تا  ا می  تواد  فرا ي ن  ا جعه م ی کنند. ا مرد  ک خو

از  ني د ا فکر کنيد . می  تو،  ستيد و ه بررو نها آ ايی که با ب ه نتخاره ا بادر 
شما صحبت کنند.  ن  ستان و دو ي د که با بستگااه بخوران   پرستان و  پزشکا

 بپرسند.را   شما ت   الا سوران  پرستان و  پزشکااز  نند ا نها می توآ 

 م تا اهبخود  خون ستادويا ن بستگااز يکی از نم ايا  می  توآ
 ؟  کندی مانيم تصميم گيردرمسائل ص  خصودر من ی بجا

د  يد شخص اه يد که می  خوع ده الد اط نيد به پزشک خوا شما می تو  بله.
کتر از د کند. ی  شما تصميم گيری   بجان  ماني تادر مسائل ص  خصوی در  يگر
ه  ندو پرن در  مانيتادر "قيم " مسائل ان  به عنورا   شخص آن  ي د که اه بخو

در   فقط را  پزشکی شما ت  تصمي مال  ين قيم کنترا پزشکی  شما ثبت کند. 
ي ک  مرکز پزشکی در  گر و ا حت کنونی شما ا يا جرری   بي مان  مال در وط 
 شت.   دا د اه خوه   مرکز بر  عهدن از آن  ترخيص شدن   ماز تا ،  ستي ده 

 مسائل  ص خصودر نم اباشم که نتور  بيماری گر بقدا
 د؟ فتااد اهتفاقی خواچه م، تصميم بگيرد مانی خودر

يک دنزن از  پزشکتا، باشيدده نکرر ختياد اخوای گر قيم پزشکی برا
در ست تا اد  خواهشما خوس  ستردر دست دوند يا وتري ن  خويشا

روش ين اً، اکثر ابهترين گزينه پزشکی به شما کمک  کند. ب نتخاا
بايد ری ينکه چه کارد امودر مه  ت، هقااوما بعضی است. ی اموثر

سته اکه خود د بواهمفيد خو،  ليلدمين هفق  نيستند. به  امود  شوم نجاا
نايی اتوم عدرت صودر قبل  مشخص کنيد تا د  را از مانی خوی دراه
 مانی شما مشخص باشند.ت درنها  تمايالن آبيا

 بايد  منتظر د مانی خوی دراهسته اخون بي اای  يا  برآ
 م؟ شور بمانم تا  بيما

ر يا مجبوه  شدر  ينکه خي لی بي مااز است قبل ابهتر ، حقيقت در نه. 
، يد وشتی براکز بهدايا ساير  مران خانه سالمندن ، ستارشو يد به بي ما

تنظيم سند ده از  ستفااکنيد .  با ب نتخاد را امانی خوی دراهسته اخو
يد  چه اهني د  مشخص کنيد که می خواشما می تو،  ستايست خوز

مانی شما چه می باشن د. ت درتمايالو شما  صحبت کند ی  کسی به جا
از  بايد قبل ن  چود گفته می شوه" قبل تهيه شدد "از سنااين  ا به 
ليل به دين  ابه و باشند. ه مانی تنظيم شدت درتصمي مادن کرر ختياا
مشخص می کند که ن  چود، سرپرستی" گفته می  شوی نماراهنها " آ

 د. شوم نجاابايد ری چه کاد و د  کراهشما صحبت خوی چه کسی بجا

در ند امی توه  ست که نمايندايست خوزسند از  بخشی ، کاليفرنيا در 
ن مادرکالت نامه را وکند ی  مانی شما تصميم گيردرمسائل ص خصو

مانی شما می ی دراهسته اخون بياای پزشکی می نامند.  بخشی که  بر
 می نامند.دی مانی فری دراهسته العمل خوراستورا  دباشد 

 ؟  کندام قداست  ايست  خوزتنظيم  سند ای ند براچه کسی می تو

پزشکی ی نايی  تصمي م گيراتوو ست ايا بي شتر ل سا 18گر سن شما ا
ز ی کنيد. شما نياام قداين  سند اتن ظيم ای نيد برامی تو، يد د را دار خو
 يد.   ار کيل ندوبه 

 ؟  مشخص  کنمد خوه نمايندان نم بعنوامی تورا چه کسی 

ی را يگردر شخص  هيا ل گساربزن بستگااز  ن يد ي کی اشما م ی تو
ی تصميم گ يرم نگادر هکني د تا ب نتخارا اي د  د دارعتمااو اکه به 

 شما صحبت کند.ی  پزشکی  به جا

 ای مانی  بردرمسائل ص خصودر کيل من ومانی زچه 
 د؟د کراهخوی من تصميم گير

 نايی  ا تود   نکه فراز آ مانی تنها بعد ی در اه قبت ا مرور  معموالً مشا
 ی  تصميم گيری او   بجا،  باشدداده  ست د را از د خوی  تصميم گير

 کالتنامه  در و نيد ا شما می  تو،  تمايلرت  صودر  لی د. و د کراه خو
 شما  ه   يد نماي نداه کنيد که  می خوم  عالد ا مانی خوی در ا ه قبت ا مر

 کند.ز   غای  را آ بالفاصله تصمي م گير

 ند که داکجا می از من ه نمايند
 ؟ماهمن چه می خو

رد مود، در خوه نمايندب نتخااز ابعد 
شخص صحبت آن با د پزشکی خوت تمايال

ی در تصم يم گير ت قااوکن يد. بعضی 
د و می  شوم نجاابه سختی  ن مارد درمو
پزشکی شما ت تمايالرد مون  تاه گر نمايندا
د. د کراهقعاً کمک خو، واشته باشدع داالاط
د را خوی اهسته ان يد خوامچن ين می توه

 بنويس يد.د ست  خوايست خوزسند در 

 ؟ چه بايد  بکنم،  کر کنمد را  ذ خوه  سم نمايندا م اه گر نخوا 

يست زسند  ه،  سم نماينداکر ون ذني د بدام می  توز هنوهشما 
ندگ زيد  اهنيد  بگوييد که  می خواتنظيم کنيد. می تود را ست خواخو
ای يد براهينکه بگوييد  که نمی خوامه يابد. يا ن ادامکااتا حد ن يتا
ني د امی تو، مچني ن هشته  باشد. اوم داتدن مان، درندگيتازمه ادا
يا درد تسکي ن  ی اده از داروهستفارد  امود را در خوی اهسته اخو
 کني د.از برايگر دپزشک ی  ن ماع درر نوه

 پر را دی  مانی فری دراهسته العمل خوراستودگر احتی 
 ن در با پزشکتاد را خوی اهسته اني د خوامی  تو، باشيد ده نکر
 ا هسته اي ن   خواي د که اهبخود پزشک خوو از يد ار بگذن ميا

 ا هسته انيد  خواپزشک ی شما ثبت کند. يا می  توه ندوپررا در 
 يد. ار بگذن مياد در خون  ستادويا اده خانوی عضاابا د را خوی 
 ، تنظيم کنيدری نوشتارت  بصود را خوی اهسته اگر خواما ا

 د.  د بواهتر خوده نها سای  آپ يگير 


