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  ويرجينياالحاقيراهنمايي از پيش تعيين شده 
  براي عوارض بهداشت رواني

  ,      من
 با حروف جدا ) اظهار آننده(ه براي مراقبت هاي بهداشت رواني ينام شخص بوجود آورنده اين الحاق 

 (Printed Name of Individual Making This Supplement for Mental Health Care (Declarant)) 

ن با اراده خود و بصورت داوطلبانه خواسته هاي خود را به اطالع مي رسانم تا در صورتي آه نتوانم يك تصميم آگاهانه در مورد مراقبت م
تكميل آردن راهنمايي از پيش تعيين شده مراقبت هاي بهداشتي خودم  مقصود از اين سند .هاي بهداشتي خود بگيرم اين خواسته ها مشخص باشد

  . به اجرا در آورده ام در بوده آه 
  )(Insert Date تاريخ بگذاريد 

اين سند شامل راهنمايي هاي بخصوص در مورد نظارت بر مراقبت هاي بهداشتي من و در صورتي است آه من يك بحران بهداشت رواني را 
  .تجربه آنم

  

I: عتراض مناختيارات ويژه نماينده من براي اجازه دادن مراقبت هاي بهداشتي با وجود ا 

به آن مراقبت هاي بهداشتي اعتراض اين قسمت شامل راهنمايي هاي بخصوصي درباره مراقبت هاي بهداشتي من در صورتي است آه من 
 .داشته باشم اما نماينده مراقبت هاي بهداشتي و پزشك من بدين باور باشند آه من به آن مراقبت ها نياز دارم

 .)نماينده خود بدهيد خط بزنيد به نمي خواهيدهر اختياري را آه (

 :اختيارات نماينده من شامل موارد زير خواهد بود

، اجازه دادن پذيرش من در يك تأسيسات مراقبت هاي بهداشتي براي معالجه بيماري رواني بصورتي آه توسط قانون مجاز شمرده شده .1
 .حتي اگر من به اين آار اعتراض آنم

بهداشتي ديگر آه توسط قانون مجاز شمرده شده و نماينده مراقبت هاي بهداشتي و پزشك من بدين باورند اي ــازه دادن مراقبت هــاج 2.
 نوع مراقبت بهداشتي است مگر آنكه من با هراين به شمول . ه آنها نياز دارم، حتي اگر من به اين آار اعتراض آنمــآه من ب

  . به آن اشاره آرده باشميي از پيش تعيين شده خود، يا در زير، در راهنماراهنمايي هاي آتبي بخصوص خود در اين سند

  .من اين انواع بخصوص مراقبت بهداشتي را اجازه نمي دهم 

 
    

 
    

 
براي آنكه به نماينده خود هرآدام از اختيارات ذآر شده در باال را بدهيد، پزشك يا روانپزشك باليني مجاز شما بايد [

  .]مه در خانه زير را امضا آننداظهارنا
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انجام داده ن راهنمايي از پيش تعيين شده تكميلي مراقبت هاي بهداشتي را من يك پزشك يا روانپزشك باليني مجاز آشنا با شخصي هستم آه اي
ينده خود توسط اين قسمت من شهادت مي دهم آه او در حال حاضر قادر است يك تصميم آگانه بگيرد و او عواقب دادن اختيارات به نما. است

Iاين راهنمايي از پيش تعيين شده تكميلي را مي فهمد .  

 
       

  امضاي پزشك يا روانپزشك باليني مجاز                                                                                    تاريخ
(Physician or Licensed Clinical Psychologist Signature) (Date) 

 
   
    

  نام و آدرس پزشك يا روانپزشك باليني مجاز با حروف جدا
(Physician or Licensed Clinical Psychologist Printed Name and Address) 

 
 

II: راهنمايي هاي مراقبت هاي بهداشت رواني اضافي، اگر وجود داشته باشد 

، مي توانيد اين آار را اينجا انجام  راهنمايي هاي اضافي بدهيد در مورد مراقبت هاي بهداشت رواني خوداگر مي خواهيد[
شما مي توانيد از اين قسمت براي راهنمايي مربوط به مراقبت بهداشت رواني خود استفاده آنيد حتي اگر نماينده اي . دهيد

 بر مبناي  تا آنجا آه قانون مجاز شمردهقبت بهداشت رواني شمااگر راهنمايي بخصوصي عرضه نكنيد، مرا. نداشته باشيد
ارزش ها و خواسته هاي شما و در صورتي است آه معلوم باشد، و در غير اين صورت بهترين منافع شما در نظر گرفته 

 .]خواهد شد

 I:پزشكي مناسب باشد دريافت دارممن مشخصًا راهنمايي مي آنم آه مراقبت هاي بهداشت رواني زير را در صورتي آه از نظر  .الف
 

    
 
    
 

  :مراقبت هاي بهداشت رواني زير را دريافت نكنممن مشخصًا راهنمايي مي آنم آه  .ب
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مراقبت هاي بهداشت رواني شما مطابق با يك  دستور دهيد آه به جاي نوشتن راهنمايي در اين فرم، شما مي توانيد[ .ج
اگر يك برنامه بحران آماده آرده ايد، خانه زير را عالمت بزنيد و برنامه بحران را به اين سند . دبرنامه بحران عرضه شو

 .]ضميمه آنيد
 

  تا آنجا آه توسط قانون مجاز شمرده شدهمن دستور مي دهم آه مراقبت من همخوان و سازگار با ترجيحات و اولويت هايي عرضه شود آه 
  .ان ضميمه بيان آردمدر برنامه بحر

 

با امضا آردن زير، من تائيد مي آنم آه اين راهنمايي از پيش تعيين شده تكميلي مربوط به مراقبت هاي بهداشت رواني را : تـائيد و حق لغـــو
معين آرده در هر زمان بدان صورت آه قانون ن مي فهمم آه ــمن همچني. ه اجرا در مي آورمــاهانه آن را بــمي فهمم و بصورت ارادي و آگ

  .تمام يا هر قسمتي از آن را لغو آنممي توانم 
  
     

 (Signature of Declarant)امضاي اظهار آننده   (Date)تاريخ  
 

  .]دو نفر شاهد بزرگسال مورد نياز است[. راهنمايي از پيش تعيين شده مذآور را در حضور من امضاء آرداظهار آننده 
 

 

  شاهد
  با حروف جدا

(Witness 
Printed)   

  شاهد
  با حروف جدا

(Witness 
Printed) 

     

 

  شاهد
  با حروف جدا

(Witness 
Printed)   

  شاهد
  با حروف جدا

(Witness 
Printed) 

 
   
 

براي مراقبت هاي بهداشت رواني بايد همراه با راهنمايي از پيش تعيين شده اين راهنمايي از پيش تعيين شده تكميلي : توجه
 .ي شما نگهداري شودعموم

 
   
 

 . را رعايت مي آند (Virginia Health Care Decisions Act)شتي ويرجينيابهداات مراقبت هاي اين فرم مقررات قانون تصميم
حبت بايد با يك وآيل صاگر درباره اين فرم سواالت قضايي داريد يا مايليد جهت برآوردن نيازهاي ويژه خود يك فرم متفاوت بوجود آوريد، 

شما بايد آپي ها را در اختيار نماينده، . عرضه يك آپي راهنمايي از پيش تعيين شده پزشكي شما به پزشك معالجتان در مسئوليت شماست. آنيد
  .يا دوستانتان قرار دهيد/ اقوام نزديك و

  
 .  اعضاي آن و عموم مردم عرضه شده استاين فرم از طرف اتحاديه بيمارستان ها و مراقبت هاي بهداشتي ويرجينيا و بعنوان يك خدمت به

  )www.vhha.com، تارنماي 2010 مارچ(


