
 
 

 

 ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه

های خدمات درمانی شما در حال حاضر یا در آینده ها یا دستورالعملریزی پیشاپیش مراقبت، یعنی فکر کردن و نوشتن درباره خواستهبرنامه
های مختلفی از ریزی پیشاپیش مراقبت شما باید شامل اطالعاتی برای وضعیتبرنامه. به تصمیم گیری برای خود نیستیدبرای مواقعی که قادر 
مراقبت در بیمارستان در طول جراحی و بعد از آن، مراقبت در صورت بروز یک تصادف یا تصمیمات مربوط به : جمله موارد زیر باشد

شوند ای حقوقی برای همه بزرگساالن توانا محسوب میهای پیشاپیش که اسناد قانونی هستند، گزینهنامهدر بریتیش کلمبیا، بخش. پایان زندگی
ریزی پیشاپیش مراقبت در بریتیش کلمبیا از برای دریافت اطالعات درباره برنامه. ریزی پیشاپیش مراقبت داشته باشندخواهند برنامهکه می

  .پیوندهای زیر بازدید کنیدجمله ابزار شروع برنامه ریزی، از 

 منابع بریتیش کلمبیا 

 تصمیم گیری درباره آینده خدمات درمانی  –ریزی پیشاپیش مراقبت برنامه

های پنجابی و چینی ساده زیرنویس)ریزی پیشاپیش مراقبت و منابع در بریتیش کلمبیا، شامل ویدئوها برای دریافت اطالعات درباره برنامه
 .های متداول، روی پیوندهای زیر کلیک کنیدورها، ترفندهای تکمیل پیشاپیش برنامه مراقبتی یا پاسخ به پرسش، بروش(موجود است

  

 گیری درباره آینده خدمات درمانیتصمیم  –ریزی پیشاپیش مراقبت برنامه  

o ریزی پیشاپیش مراقبتهای متداول درباره برنامهپرسش (PDF ) 

o ریزی پیشاپیش مراقبت صدای منترفندهای سریع راهنمای برنامه (PDF)  

o ریزی پیشاپیش مراقبتبروشور معرفی برنامه (PDF 1.50 MB)  

o ریزی پیشاپیش خدمات درمانی بومیشور برنامهبرو (PDF 1.55 MB ) 

 ریزی شده برنامه/های خانگی مورد انتظارفوت

ریزی شده در برنامه/برای کسب اطالعات درباره داشتن فوت مورد انتظار. در بریتیش کلمبیا، افراد حق دارند بخواهند در خانه فوت کنند
 . خانه، روی پیوند زیر کلیک کنید

 

 ریزی شدهبرنامه/انتظارهای خانگی مورد فوت  

 های من برای خدمات درمانی آینده بیان خواسته: صدای من

ریزی پیشاپیش مراقبت را انجام دهند و برای ثبت خواستهکند که برنامهوزارت بهداشت همه بزرگساالن توانا در بریتیش کلمبیا را تشویق می
برای . ریزی پیشاپیش مراقبت، اقدام کنندار موجود در راهنمای برنامهها و دستورات خود برای خدمات درمانی آینده با استفاده از ابز

  .اطالعات بیشتر، روی پیوندهای زیر کلیک کنید
 

 های من برای خدمات درمانی آیندهبیان خواسته: صدای من (PDF 4.05 MB ) 

o نسخه پنجابی (PDF 1.02 MB ) 

o نسخه چینی ساده (PDF 1.10 MB) 

  

انتشارات دارید، لطفاً از وب سایت « های من برای خدمات درمانی آیندهبیان خواسته: صدای من»اگر تمایل به دریافت نسخه کاغذی 
Crown  بعدازظهر با تماس با شماره 4:30صبح تا  08:3بازدید کنید تا به صورت آنالین سفارش دهید یا از دوشنبه تا جمعه بین 

. می توانید برای دریافت یک یا چند نسخه کاغذی سفارش دهید. تلفنی سفارش دهید 6105-663-800-1یا شماره رایگان  250-387-6409 

 . لطفاً توجه کنید که هزینه ارسال و رسیدگی عالوه بر مالیات مربوط، به سفارش شما اعمال خواهد شد

 ( No CPR Form)فرم عدم احیای قلبی ریوی 

های ن مراقبتدهندگاکند تا ارائهای قانونی برای شما و پزشک یا پرستارتان فراهم می، گزینه فرم عدم احیای قلبی ریویدر بریتیش کلمبیا، 
 . برای اطالعات بیشتر، روی پیوند زیر کلیک کنید. نکنند( CPR)اقدام به احیا های اورژانس در مورد شما درمانی و تکنیسین-بهداشتی

 

  ریویفرم عدم احیای قلبی  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/advance-care-planning
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/faqadvancecareplanning.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningquicktips.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningquicktips.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningquicktips.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/aboriginaladvancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care/care-options-and-cost/end-of-life-care/expected-planned-home-deaths
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoice-AdvanceCarePlanningGuide.pdf
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoiceGuide-Punjabi.pdf
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoiceGuide-SimplifiedChinese.pdf
https://www.crownpub.bc.ca/Product/Details/7610003494_S
https://www.crownpub.bc.ca/Product/Details/7610003494_S
https://www.crownpub.bc.ca/Product/Details/7610003494_S
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/no-cpr-form
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/no-cpr-form
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/no-cpr-form


  

 (MOST)ی درمان دستورهای پزشکی برای دامنه

ها و ی این دستورها خواستهپزشک شما به وسیله. دستورهای پزشکی هستند( MOST)ی درمان دستورهای پزشکی برای دامنه

و پزشکتان از شما . دهدهای درمانی شما را به دیگر پزشکان و مراقبان بهداشتی دست اندرکار مراقبت از شما اطالع میتصمیم

 .کنیدی درمانهای موجود بررسی میریزی پیشاپیش مراقبت، در مورد ارزشهایتان و دامنهی برنامهطریق گفتگو در باره

 

تان، از ی بهداشت محل زندگیاز اداره( MOST)ی درمان برای اطالعات و منابع مرتبط با دستورهای پزشکی برای دامنه

 :پیوندهای زیر دیدن کنید
 

 Fraser Healthی درمان: دستورهای پزشکی برای دامنه(MOST) 

 Interior Healthدستورهای پزشکی برای دامنه :( ی درمانMOST) 

 Island Healthدستورهای پزشکی برای دامنه :( ی درمانMOST) 

 Northern Healthریزی پیشاپیش برای مراقبت: برنامه 

 Vancouver Coastal Healthی احیای قلبی : آگاهی بیشتر در باره– ( ریویCPR) 

 اطالعات حقوقی 

برای اطالعات بیشتر، . ریزی پیشاپیش مراقبت شما مفید استکه برای برنامهآورد وزارت دادگستری، اطالعات حقوقی بیشتری را فراهم می
  .روی پیوند زیر کلیک کنید

 

 های پایدارنامهوکالتقراردادهای وکالت و : ریزی برای عدم صالحیتبرنامه  

 نهادهای بهداشتی محلی 

 .تان، روی پیوندهای زیر کلیک کنیدریزی پیشاپیش مراقبت از نهاد بهداشتی محلیبرای دریافت اطالعات و منابع مربوط به برنامه
 

  سازمانFirst Nations Health :راهنمای سالخوردگان بریتیش کلمبیا (PDF 1.40 MB ) 

 Fraser Health :ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 Interior Health :ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه 

 Island Health :ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه 

 Northern Health :ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه 

  سازمان بهداشت کاستال ونکوور(Vancouver Coastal Health :)ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 برای اطالعات بیشتر 

ریزی پیشاپیش مراقبت، حمایت مراقب، مراقبت پایان زندگی و اهداء عضو، روی پیوندهای برای دریافت اطالعات عمومی درباره برنامه
 . زیر کلیک کنید

  ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه

 ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 آیا باید آب رسانی و تغذیه مصنوعی داشته باشم؟: ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 آیا باید احیای قلبی ریوی و حمایت زندگی دریافت کنم؟: ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 را متوقف کنم؟ آیا باید دیالیز کلیه: ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 کند، متوقف کنم؟ام را طوالنی میآیا باید درمانی که زندگی: ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه  

 مواردی که باید گنجاند: مراقبتریزی پیشاپیش برنامه  

 گیرنده جایگزین انتخاب یک تصمیم(SDM)  

  حمایت مراقب

 یش مراقبتریزی پیشاپصحبت درباره برنامه: حمایت مراقب  

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/advance-care-planning/how-do-i-start-advance-care-planning/medical-order-for-scope-of-treatment---most#.YGJdQv5Ya00
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/advance-care-planning/how-do-i-start-advance-care-planning/medical-order-for-scope-of-treatment---most#.YGJdQv5Ya00
https://www.interiorhealth.ca/YourCare/PalliativeCare/ToughDecisions/Pages/Medical-Orders-for-Scope-of-Treatment-(MOST).aspx
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/planning-health-problems/medical-orders-scope-treatment-most
https://www.northernhealth.ca/health-topics/advance-care-planning?keys=advance%20care#what-is-advance-care-planning
https://vch.eduhealth.ca/PDFs/EB/EB.270.L43.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/incapacity-planning
https://www.fnha.ca/WellnessSite/WellnessDocuments/BC_EldersGuide.pdf
https://www.fraserhealth.ca/employees/clinical-resources/advance-care-planning#.XpjKqchKjIX
https://www.interiorhealth.ca/YourCare/PalliativeCare/ToughDecisions/Pages/Medical-Orders-for-Scope-of-Treatment-(MOST).aspx
https://www.islandhealth.ca/our-services/advance-care-planning
https://www.northernhealth.ca/health-topics/advance-care-planning?keys=advance%20care
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/advance-care-planning
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114595
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114595
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114595
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu4431
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu2951
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu6095
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu1430
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114555
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114352
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu1573


 

، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  .caHealthLinkBCwww.های بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

زبان ارائه  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با اس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کمرایگان( تم

 گردد.می

 ترفندهای مراقب  

 کاهش فشار ناشی از مراقبت: ترفندهای سریع  

  مراقبت مربوط به پایان زندگی

 مراقبت مربوط به پایان زندگی  

 مراقبت آسایشگاه و تسکین دهنده  

  آخرین روزهای زندگی(PDQ :)® اطالعات بیمار –مراقبت حمایتی  

 اهداء عضو 

 پیوند عضو  

 برنامه ریزی برای اهداء عضو 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/cares
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/av2154
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa129753
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114690
https://www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/caregivers/planning/last-days-pdq
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ty7522
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/abl0474

