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راهنما برای حقوق بیماران 	•
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راهنما و فرم دستور از قبل داده شده  

افراد پشتیبا�ن نامیده شده 	•
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برگه های اطالعا�ت
حقوق بیماران 	•

نقش افراد پشتیبان منتخب 	•

ز و سایر افراد پشتیبان حقوق خانواده، مراقب�ی 	•

ز شده و روش درمان با  دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی 	•
محدودیت کم�ت

بروشورها
افراد پشتیبان 	•
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، از  برای دیدن این مطالب یا برای کسب اطالعات بیش�ت
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یک دستور بهداش�ت از 
ز شده چیست؟ پیش تعی�ی

ز شده مدریک  یک دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی
است که اجازه می دهد شما برای مراقبت 

ید. در آینده اگر شما  بهداش�ت خودتان تصمیم بگ�ی
ی نباشید این  مریض شوید و قادر به تصمیم گ�ی

د. مدرک می تواند مورد استفاده قرار گ�ی

ن شده،                          برطبق دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی
شما می توانید:

ید موافقت کنید  با درمان و مراقب�ت که دوست دارید بگ�ی  •

ید مشخص کنید چه درمان و مراقب�ت را نمی خواهید بگ�ی  •

شخص دیگری را منصوب کنید تا درباره درمان و مراقبت تان   •
د تصمیم بگ�ی

نظرات، خواسته ها و ترجیحات خودرا در مورد موضوعات   •
مراقبت بهداش�ت و موضوعات شخیص مطرح کنید.

ی  شما در هر زما�ز که حالتان خوب است و قادر به تصمیم گ�ی
ز شده تهیه  هستید می توانید یک دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

ایط بهداشت روا�ز را می داند در  تان که �ش کنید. شما باید با دک�ت
ز شده صحبت کنید. مورد دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

اگر من یک دستور بهداش�ت از پیش 
ز شده داشته باشم آیا یک مجوز  تعی�ی

درمان می تواند برای من صادر شود؟
یک مجوز درمان به یک پزشک اختیار می دهد تا برای شخیص که 
ز کند.  بیماری روا�ز دارد، بدون رضایت او، درمان و مراقبت تأم�ی

قانون بهداشت روا�ز 2016

ز شده دارید که با درمان  اگر شما یک دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی
ید تا دوباره خوب شوید همخوا�ز دارد،          و مراقب�ت که باید بگ�ی

یک مجوز درمان نمی تواند برای شما صادر شود.

ز شده با درمان و مراقب�ت که الزم  اگر دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی
دارید همخوا�ز نداشته باشد، در صورتیکه ضوابط سخت برای 

صدور یک مجوز درمان اعمال شود، یک مجوز درمان ممکن است 
برای شما صادر شود. 

چطور می توانم یک دستور بهداش�ت 
ز شده درست کنم؟ از پیش تعی�ی

شما می توانید یک دستور بهداش�ت از پیش 
 شده را با خواندن راهنما و تکمیل کردن 

- راهنما و فرم  دستور از قبل داده شده برای بهداشت روا�ز
 )Advance health directive for mental health—guide and form(
که در وب سایت Mental Health Act 2016 موجود است تهیه کنید. 

به روز درآوردن سابقه بهداش�ت تان
ز شده تان در  شما باید بخواهید تا دستوربهداش�ت از پیش تعی�ی

پرونده بهداش�ت تان در �ویس خدمات بهداشت روا�ز ثبت شود.  
ی نباشید،  با این کار، اگر شما در آینده قادر به تصمیم گ�ی

یک پزشک متوجه خواهد شد که شما یک دستور بهداش�ت از پیش 
س پزشکان تمامی عرضه  ز شده دارید. دستور شما در دس�ت تعی�ی

لند خواهد بود. ز کنندگان خدمات بهداشت روا�ز کوئی�ز

م اگر بخواهم  از کجا می توانم کمک بگ�ی
بیش�ت در مورد “دستور از پیش داده شده 

بهداشت” بدانم؟
ید: شما می توانید از جاهای زیر اطالعات بیش�ت بگ�ی

 Independent Patient Rights( یک مشاور مستقل حقوق بیماران  •
Adviser( در یک عرضه کننده خدمات بهداشت روا�ز دول�ت

کارمند یک عرضه کننده خدمات بهداشت روا�ز  •

.Mental Health Act 2016 وب سایت  •

ز تعی�ی


