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 میثاق الحقوق والمسؤولیات الخاص بالعضو 
 
 

 VNSNY CHOICE.  حقوقك بصفتك عضًوا لدى خطة الرعایة الصحیة طویلة األجل الُمدارة من 1
 

فإن صحتك وسالمتك ورفاھیتك ھي الشغل الشاغل للفریق المؤلف من موظفي المتفانین الذین یعتنون بك في ھذا البرنامج.  
وبصفتك المریض، لدیك حقوق معینة من المھم أن تدركھا.  یُرجى سؤال مدیر الرعایة الخاص بك أو أي عضو في فریق 

VNSNY CHOICE حال كان لدیك أي أسئلة.  وكمریض لدى  الخاص بك لیشرح لك ھذه الحقوق فيVNSNY 
CHOICE:فإنك تتمتع بالحق في ، 

 
 أن تُعامل بكرامة ومراعاة واحترام في جمیع األوقات. وھذا یشمل ضمان احترام خصوصیتك إلى أقصى حد ممكن. •

 -خدمات اآلخرین من طبیبك أو مدیر الرعایة الخاص بك أو مقدمي ال -الحصول على جمیع المعلومات التي تحتاجھا  •
 حتى تتمكن من إعطاء موافقة مستنیرة قبل بدء أي عالج.

 الوصول إلى سجلك السریري. •

أن تكون على درایة بجمیع المراجعات والتشخیصات الطبیة الخاصة بك، باإلضافة إلى جمیع الرعایة والعالجات  •
 أو طبیبك أو أي مقدم رعایة آخر. VNSNY CHOICEالموصوفة لك من قبل 

 حصول على معلومات بلغة أو صیغة یمكنك فھمھا. ال •

 المشاركة في رعایتك وفي التخطیط لرعایتك. •

 أن تُنصح مسبقًا بأي تغییرات تطرأ على خطة الرعایة الخاصة بك. •

 أن تكون على درایة بملكیة الوكالة ومراقبھا. •

 یوًما في السنة. 365م، ولمدة ساعة في الیو 24الحصول على إمكانیة الوصول إلى الخدمات المھنیة على مدار  •

 الحافظ على سریة جمیع سجالتك الطبیة إلى أقصى حد یسمح بھ القانون. •

 ومزایا الخطة والخدمات المغطاة ضمن الخطة.   VNSNY CHOICEالحصول على تثقیف حول  •

 .VNSNY CHOICEمعرفة الخدمات واإلمدادات المتاحة من خالل  •

 الخدمات التي ستقدمھا الوكالة، ومتى وكیف سیتم تقدیم ھذه الخدمات.أن تكون على درایة بجمیع  •

.  ولدیك الحق في أن Medicaid، إذا كان ھذا شرًطا ألھلیة Medicaidأن تكون على علم بالتزامك بدفع فائض  •
ًما تقویمیًا یو 30یتم إبالغك شفھیًا وخطًیا قبل قبولك في الوكالة، وفي أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد ال یتجاوز 

 من تاریخ علم الوكالة بالتغییر في المبلغ المستحق علیك

 معرفة أسماء ومؤھالت ومسؤولیات األشخاص الذین یقدمون لك الرعایة. •

 معاملة ممتلكاتك باحترام. •

 یغطي موظفیھا أثناء وجودھم في منزلك. VNSNY CHOICEمعرفة أن تأمین المسؤولیة من  •

عن العرق أو العقیدة أو اللون أو الجنس أو العمر أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة  في تلقي الخدمات بغض النظر •
 أو التعبیر الجنسي أو الحالة العسكریة أو اإلعاقة أو الحالة الصحیة.

 عدم التعرض لإلساءة أو االستغالل من أي نوع. •

.VNSNY CHOICEتقدیم شكوى أو التوصیة بتغییرات في سیاسات أو خدمات  •
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حریة التعبیر عن شكوى دون تأثیر ذلك على رعایتك وخدماتك والحصول على معلومات حول إجراءات التظلم.   •
ة نطلب منك العمل معنا لحل أي مشاكل تتعلق برعایتك؛ ومع ذلك ، لدیك الحق في تقدیم شكوى مباشرة إلى دائر

. 1-866-712-7197الصحة بالوالیة عن طریق االتصال برقم 

وضع التوجیھات الطبیة المسبقة، والتي ستوفر إرشادات لمقدمي الرعایة الصحیة في المستقبل، إذا أصبحت غیر • 
أو اإلصابة.  قادر على التعبیر عن رغباتك بسبب المرض

 .VNSNY CHOICEى تسجیلك في إحالتك إلى برنامج آخر من أجل رعایتك الصحیة إذا انتھ•

 رفض كل أو جزء من الرعایة بعد معرفة كل الحقائق حول العواقب الطبیة لھذا القرار. •

 إنھاء عضویتك في أي وقت. •

معرفة أن جمیع الموظفین الذین یقدمون الرعایة والخدمات نیابة عن الوكالة على درایة بحقوقك وعلیھم تقع مسؤولیة   •
 ه الحقوق.حمایة وتعزیز ممارسة ھذ

الحصول على ھذه الحقوق من خالل فرد أو وصي أو كیان آخر مخّول قانونًا لتمثیلك، إذا كنت غیر قادر على القیام  •
 بذلك بنفسك بسبب ظروفك الصحیة.

 یحق لك أن تنشد المساعدة من برنامج ُمحقق الشكاوى الُمشارك. •
 

 VNSNY CHOICEطویلة األجل الُمدارة من  .  مسؤولیتك بصفتك عضًوا لدى خطة الرعایة الصحیة 2

 
. وإن ھذه VNSNY CHOICEكما ھو الحال مع أي برنامج، لدیك أیًضا مسؤولیات معینة عندما تتلقى رعایتك من 

 وباختصار، مسؤولیاتك الرئیسیة.المسؤولیات مھمة لمساعدتنا في تقدیم أفضل رعایة ممكنة لك.  ھنا، 
 

تتطلب الخدمات التي تتلقاھا من وتحدث مع مدیر رعاتیك حول الخدمات التي تحتاجھا. في كثیر من الحاالت،  •
VNSNY CHOICE .موافقة طبیبك أو مدیر الرعایة الخاص بك قبل أن تتمكن من الحصول على الرعایة 

رعایة الخاص بك قبل المغادرة. سیتم إلغاء الخدمات التي تتلقاھا في إذا كنت تسافر خارج المدینة، فأخبر مدیر ال •
منزلك وفي مجتمعك مؤقتًا.  باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء غیابك، فقد یتم ترتیب الرعایة أثناء 

 سفرك.

 24لة إعالمنا في غضون إذا كنت تعاني من حالة طارئة، احصل على الرعایة على الفور.  ومع ذلك، یرجى محاو •
یتم  VNSNY CHOICEساعة، أو في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من التأكد بأن الخدمات التي تتلقاھا من 

 تعدیلھا وفق أي تغییرات تطرأ على حالتك الصحیة. 

أي إنفاق تدین بھ. یعتمد اإلنفاق على قواعد أھلیة  VNSNY CHOICEوابذل قصارى جھدك لدفع إلى  •
Medicaid /ویتم تحدیده من قبل اإلدارة المحلیة للخدمات االجتماعیةLocal Department of Social 
Services  المعروفة أیًضا باسم)HRA  في مدینة نیویورك). قد ترغب في االتصال بمكتبDSS  أوHRA 

وكیفیة تحدید اإلنفاق. سیُسر مدیر الرعایة الخاص بك بالمساعدة في ذلك.   Medicaidالمحلي لمناقشة قواعد أھلیة 
المكتوب في الصفحة األمامیة من كتیب عضو  VNSNY CHOICEما علیك سوى االتصال برقم ھاتف 

VNSNY CHOICE .خالل ساعات العمل االعتیادیة 

 ى مساعدة.في حال لدیك سؤال بخصوص عضویتك أو تحتاج إل VNSNY CHOICEاتصل بـ  •

الخاص بك. یتضمن ذلك  VNSNY CHOICEتأكد من اتباع السیاسات واإلجراءات الموضحة في كتیب عضو  •
ومقدمي الخدمات المدرجین في  VNSNY CHOICEمسؤولیتك في تلقي جمیع المزایا المغطاة من خالل برنامج 

.VNSNY CHOICEدلیل مقدمي الخدمات من 
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 یر المصیر الخاصة بالمریض سیاسات تقر

 
 سیاسات تقریر المصیر للمریض لتنفیذ حقوق المریض في المشاركة في اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة 

 
وفقًا لقانون تقریر المصیر الفیدرالي الخاص   VNSNY CHOICEالخطة الصحیة منیتم توفیر بیان السیاسة ھذا من قبل 

وقوانین والیة نیویورك التي تحكم اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة. تتطلب ھذه القوانین من وكاالت  1990بالمریض لعام 
ات الصحة المنزلیة تقدیم معلومات مكتوبة لكل مریض بالغ یتم قبولھ في الوكالة للحصول على الرعایة فیما یتعلق بسیاس

الوكالة لتنفیذ حقوق المریض في اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة وتنفیذ التوجیھات المسبقة. تم مناقشة ھذه الحقوق بمزید من 
 التفصیل في المواد المرفقة. 

 
حقوق كل شخص بالغ في المشاركة في اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة إلى أقصى حد ممكن  VNSNY CHOICEتحترم 

وتحترم جمیع الحقوق المتوافقة مع قانون والیة نیویورك، وقد وضعت سیاسات وإجراءات محددة لضمان اتباع قرارات 
 الرعایة الصحیة للمریض. 

 
 بة التالیة لكل عضو عند التسجیل:المعلومات المكتو VNSNY CHOICEتوفر  معلومات للمریض: .1

a. " 10(راجع صفحة "اتخاذ قرارات بشأن رعایتك الطبیة: معلومات للمرضى( 
b. ) كتیبان من إعداد دائرة الصحة في والیة نیویوركNew York State Department of Health  .( 

"تعیین وكیل الرعایة  ) و 13(راجع صفحة   "التخطیط المسبق للعالج الطبي الخاص بك"الكتبیان ھما 
(راجع المستند والنموذج المرفقین في مجموعة الترحیب قانون الوكیل الخاص بوالیة نیویورك"  -الصحیة  

 الخاصة بك) 
c.  ھذه الوثیقة ھي سیاسةVNSNY اتخاذ القرارات الصحیة وصیاغة  فیما یتعلق بحق كل عضو في

 التوجیھات المسبقة.
 
 

"التوجیھ المسبق" ھو تعلیمات مكتوبة تتعلق بتوفیر الرعایة الصحیة عندما یصبح الشخص البالغ عاجًزا،  التعریفات: .2
بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، توكیل الرعایة الصحیة، ووثیقة حق الحیاة، والموافقة على أو طلب إصدار 

 لإلنعاش. -أمر ال

a.  توكیل الرعایة الصحیة 
بالغ آخر، یُعرف باسم وكیل الرعایة الصحیة، سلطة اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة وثیقة تفوض شخص 

 نیابة عن الفرد في المستقبل إذا أصبح غیر قادر على اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة الخاصة بھ.
b.  وثیقة حق الحیاة 

ة والعالجات التي وثیقة تحتوي على تعلیمات محددة تتعلق برغبات الفرد حول نوع خیارات الرعایة الصحی
 یریدھا أو ال یرغب في تلقیھا، ولكنھا ال تعین وكیًال التخاذ قرارات الرعایة الصحیة. 

 
c.  الموافقة على أو طلب إصدار أمر بعدم اإلنعاش ("أمرDNR (" 

").  بموجب ھذا  DNRوثیقة حق الحیاة ھي توافق أو تطلب من الطبیب بعدم اإلنعاش ("أمر عدم اإلنعاش/
") في حالة إصابة العضو CPRاألمر، ال یجوز لمقدمي الرعایة الصحیة محاولة اإلنعاش القلبي الرئوي ("

 بالسكتة القلبیة أو توقف في الجھاز التنفسي. یمكن التعبیر عن طلب مثل ھذا األمر في
 توكیل الرعایة الصحیة أو وثیقة حق الحیاة. 
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لطبي للمریض ما إذا كان العضو قد نفذ توجیًھا مسبقًا أم ال. في في السجل ا VNSNY CHOICEتوثق  التوثیق: .3
 ، یجب تضمین نسخة من ھذا التوجیھ المسبق في السجل الطبي للعضو. VNSNY CHOICEحالة إتاحتھا لـ 

 
 

مع جمیع قوانین والیة نیویورك المعمول بھا فیما یتعلق بالتوجیھات  VNSNY CHOICEتمتثل  االمتثال للقانون: .4
 المسبقة، بما في ذلك القوانین وقرارات المحكمة.

 
 

تقدیم الرعایة أو التمییز ضد أي فرد بناًء على ما إذا كان الفرد قد  VNSNY CHOICEال تشترط  عدم التمییز: .5
 نفذ توجیًھا مسبقًا أم ال. 

 
 

 التثقیف للموظفین حول القضایا المتعلقة باتخاذ قرارات األعضاء.   VNSNY CHOICEتوفر  التثقیف: .6
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 اتخاذ قرارات بشأن رعایتك الطبیة 

معلومات لألعضاء  
یتم نشر ھذه المعلومات وفقًا لقانون اتحادي یسمى قانون تقریر المصیر للمریض. لقد ِصیغ ھذا القانون، جنًبا إلى جنب مع 

قانون والیة نیویورك، لحمایة حقوقك في اتخاذ قرارات بشأن الرعایة الطبیة الخاصة بك، بما في ذلك الحق في قبول أو رفض 
العالج. لدیك أیًضا الحق في تعیین شخص ما التخاذ القرارات نیابةً عنك إذا كنت ال تستطیع اتخاذ القرارات بنفسك. 

الحقوق:  كشخص بالغ، إنك تتمتع بھذه

 لدیك الحق في اختیار العالج الطبي الذي تریده أو ال تریده اآلن أو في المستقبل. •

لدیك الحق في تعیین شخص ما التخاذ قرارات الرعایة الطبیة نیابة عنك إذا لم تتمكن في المستقبل من اتخاذ ھذه  •
 القرارات بنفسك.

 بإخبار طبیبك أو عن طریق كتابة قراراتك.یمكنك اتخاذ قراراتك بشأن رعایتك المعتادة  •

 ویمكنك تغییر رأیك في أي وقت.•

 أسئلة قد تكون لدیك حول اتخاذ ھذه القرارات 

 لماذا یجب أن أشارك في القرارات المتعلقة برعایتي الطبیة؟ 
 برعایتك الطبیة.تؤثر رعایتك الطبیة علیك في المقام األول، لذا یجب أن تشارك في أي قرارات تتعلق 

 كیف یمكنني المشاركة في القرارات المتعلقة برعایتي الطبیة؟ 
تحدث مع طبیبك أو مدیر رعایتك حول الخیارات التي ترید اتخاذھا. اطرح األسئلة واجعل المشاركین في رعایتك یعرفون ما 

أیًضا حول ما قد تریده في المستقبل إذا ھي التفضیالت الخاصة بك. تحدث معھم حول ما تریده اآلن، ولكن تحدث معھم 
أصبحت غیر قادر على اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة الخاصة بك. یمكنك حمایة حقوقك من خالل تدوین رغباتك وتوقیع 

 شاھدین على اإلفادة. یُعرف ھذا البیان باسم التوجیھ المسبق.

 ما المقصود بالتوجیھ المسبق؟ 
دد فیھ ما ترید القیام بھ إذا لم تستطع اتخاذ قراراتك الطبیة في المستقبل. في والیة نیویورك، یُطلق التوجیھ المسبق ھو مستند تح 

على المستند الذي یعین شخًصا بالًغا آخر التخاذ قرارات الرعایة الصحیة نیابة عنك توكیل الرعایة الصحیة. الوثیقة التي تعطي 
عالجك تسمى وثیقة حق الحیاة. یمكنك الحصول على مستند یعین شخًصا ما  توجیھات محددة لطبیبك واآلخرین المشاركین في

 ولتدوین توجیھات محددة.

 ما الذي یقرر أنني غیر قادر على اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة؟
بعض یفترض بموجب القانون أنك قادر على اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة ما لم یقرر طبیبك، بمساعدة أطباء آخرین في 

 األحیان، أنك غیر قادر على فھم قرارات الرعایة الصحیة التي تحتاج إلى اتخاذھا أو مخاطر وفوائد القرارات البدیلة.

 من سیتخذ قرارات الرعایة الصحیة من أجلي؟  
 محكمة.إذا لم تقم بتعیین شخص ما، فقد ینتھي أمر اتخاذ قرارات نیابة عنك من قبل أي شخص مشارك في رعایتك أو 
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 من الذي یجب أن یتبع ما أقولھ في التوجیھ المسبق الخاص بي؟ 
طالما كانت رغباتك قانونیة، یجب على أي شخص مشارك في رعایتك اتباع رغباتك أو محاولة العثور على شخص یرغب 

 بذلك.
 
 

 ماذا لو ال أوافق طبیبي؟  
أنت وطبیبك االتفاق على رعایتك الطبیة، یمكنك أن تجد طبیًبا األفضل لك. إذا لم تستطع سیعاملك طبیبك وفقًا لما یعتقد أنھ 

 آخر.
 
 

 ما الذي یجب أن أقولھ في التوجیھ المسبق الخاص بي؟ 
یمكنك قول أي شيء تریده، ولكن من األفضل تعیین شخص ما ومناقشة األسئلة التالیة مع الشخص المعین. یمكنك أیًضا كتابة 

 مشاعرك في التوجیھات المسبقة.

 ھل تود إنعاشك إذا توقف تنفسك أو توقف قلبك؟ •

ھل تود أن توضع على جھاز التنفس (جھاز التنفس الصناعي أو مكنة التنفس الصناعي) الستعادة تنفسك إذا كنت  •
 غیر قادر على التنفس بمفردك؟

أخرى إلطعامك  ھل تود أن یتم تغذیتك عن طریق األنابیب (تلقي تغذیة صناعیة وترطیب) إذا لم یكن ھناك طریقة •
 بھا؟

 ھل تود تناول األدویة، مثل المسكنات حتى لو كان ذلك یجعلك تموت بسرعة أكبر؟ •

 ھل تود تناول األدویة، مثل المسكنات حتى لو كان ذلك یجعلك تموت ببطء أكبر؟ •
 
 

 ھل یجب أن یكون لدي توجیھ مسبق؟ 
المشاركون في رعایتك الطبیة ما تریده إذا أصبحت غیر قادر على ال، ولكن من الجید أن یكون لدیك توجیھ مسبق حتى یعرف 

 اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة بنفسك.
 
 

 كیف یمكنني كتابة التوجیھ المسبق؟  
 یمكنك كتابة رغباتك على ورقة أو طلب استمارة. یجب علیك كتابة التاریخ على المستند ویجب أن یوقع شخصان كشاھدین.

 
 

 ھ المسبق الخاص بي؟  ماذا أفعل بالتوجی 
یجب علیك إعطاء نسخة إلى الشخص الذي تعینھ التخاذ قرارات الرعایة الصحیة لك ولطبیبك وعائلتك وأي شخص آخر قد 

 یكون مشارًكا في اتخاذ القرارات بشأن رعایتك الطبیة.
 
 

 ماذا لو أردت تغییر التوجیھ المسبق الخاص بي؟ 
المسبق في أي وقت. یمكنك كتابة توجیھات مسبقة جدیدة أو إتالف التوجیھ القدیم أو إخبار یمكنك تغییر أو إلغاء التوجیھ 

األشخاص المعنیین برعایتك أنك غیرت رأیك. یجب أن تُعلم أي شخص أخبرتھ عن رغباتك السابقة بأنھا تغیرت. من المھم 
 اتك.بشكل خاص أن تخبر طبیبك أو مدیر الرعایة الخاص بك بأي تغییرات في رغب
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كیف یمكنني التأكد من أن التوجیھ المسبق الخاص بي قانوني؟  
یلبي نموذجنا متطلبات قانون والیة نیویورك. إذا اتبعت اإلرشادات الواردة في ھذا النموذج، فیجب أن یكون التوجیھ المسبق 
الخاص بك قانونیًا في والیة نیویورك. یمكنك أیًضا االستعانة بمحام لمساعدتك في صیاغة التوجیھات المسبقة الخاصة بك أو 

مراجعة التوجیھ الذي قمت بصیاغتھ. في ھذه المرحلة، ال یوجد نموذج توجیھ مسبق صالح في جمیع الوالیات الخمسین. 

 ماذا لو احتجت إلى مزید من المعلومات حول التوجیھات المسبقة؟ 
 لتك إلى شخص یمكنھ المساعدة.اسألنا وسنحاول اإلجابة على أسئلتك أو إحا

.  كما أنھ  1396a(a)و  1395cc ، األقسامU.S.C 42یتم نشر ھذه المعلومات وفقًا لقانون تقریر المصیر للمریض (
 یتوافق مع متطلبات قانون نیویورك.
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 التخطیط المسبق لعالجك الطبي 

 حقك في اتخاذ قرار بشأن العالج 

یحق للبالغین في والیة نیویورك قبول أو رفض العالج الطبي، بما في ذلك العالج الذي یحافظ على الحیاة. یحمي دستورنا 
وقوانین الوالیة ھذا الحق. ھذا یعني أن لك الحق في طلب العالج أو الموافقة علیھ، ورفض العالج قبل أن یبدأ، وإیقاف العالج 

 بمجرد أن یبدأ. 

سبقالتخطیط الم

في بعض األحیان، بسبب المرض أو اإلصابة، ال یستطیع األشخاص التحدث إلى الطبیب واتخاذ قرار بشأن العالج ألنفسھم. قد 
ترغب في التخطیط مسبقًا للتأكد من أنھ سیتم اتباع رغباتك بشأن العالج إذا أصبحت غیر قادر على اتخاذ القرار بنفسك لفترة 

لم یكن لدیك التخطیط المسبق، فقد ال یُسمح ألفراد العائلة أو األشخاص اآلخرین المقربین منك  زمنیة قصیرة أو طویلة. إذا
 باتخاذ قرارات نیابة عنك واتباع رغباتك. 

في والیة نیویورك، یعد تعیین شخص یمكنك الوثوق بھ التخاذ قرار بشأن العالج إذا أصبحت غیر قادر على اتخاذ القرار 
ة لحمایة رغباتك العالجیة ومخاوفك. لدیك الحق في تعیین شخص ما عن طریق تعبأة نموذج یسمى بنفسك ھو أفضل طریق

توكیل الرعایة الصحیة. تتوفر نسخة من النموذج والمعلومات حول توكیل الرعایة الصحیة من مقدم الرعایة الصحیة الخاص 
 بك. 

عنك، أو إذا كنت ال ترغب في تعیین شخص ما، فیمكنك أیًضا إذا لم یكن لدیك أي شخص یمكنك تعیینھ التخاذ القرار نیابة 
 إعطاء تعلیمات محددة حول العالج مسبقًا. یمكن كتابة ھذه التعلیمات، وغالبًا ما یشار إلیھا باسم وثیقة حق الحیاة. 

یجب أن تدرك أن التعلیمات العامة حول رفض العالج، حتى لو تم تدوینھا، قد ال تكون فعّالة. یجب أن تغطي تعلیماتك 
بوضوح قرارات العالج التي یجب اتخاذھا. على سبیل المثال، إذا كتبت للتو أنك ال ترید "إجراءات بطولیة"، فقد ال تكون 
التعلیمات محددة بما یكفي. یجب أن تذكر نوع العالج الذي ال تریده، مثل جھاز التنفس الصناعي أو العالج الكیمیائي، وأن 
تصف الحالة الطبیة عندما ترفض العالج، كما ھو الحال عندما تكون في حالة مرض عضال أو فاقًدا للوعي بشكل دائم مع 

عدم وجود أمل في التعافي. یمكنك أیًضا إعطاء التعلیمات شفھیاً من خالل مناقشة رغباتك العالجیة مع طبیبك أو أفراد أسرتك 
أو غیرھم من المقربین منك.  

 ةاب نیررقلی ام صخش نعیی تةلیاّعف لاثم ت النقتیریطلا نم اأی نكل ،سالنا ىلإ ثدحلتا درجم نم اًانمأ ركثأ ءاشیاأل ةباكت دُعت
 اذإل. بقتسملاي فة یبطلاھم تاجایتحاي ھ امو أ اًقبسمھم لث دحیس امة فرعمص اخشألاى لعب عصلان من وكی ام اًبلاغك. نع
 تنك كن أدقتعی يت التراراقال ذاختوا كبیبط ىل إثدحت الصخش الذاھ لنكمفی ،كعن ًةبای نتارارقلا ذاخت الام اًصخش ترتخا
 ،ةایحلاق حة قیثوي فج العلال وحت امیلعت اًضیأك یدلو امخص شن ییعتبت مقا ذإة. جاحلاد نع، كلل ضفألاي ھي تلاو أ اھدیرت
ه ذھام دختساه راتختذي لاص خشللن كمی، رىخأة قیرطبو أ، ھسفنة یحصلاة یاعرلال یكوتج ذومني ف ةرفوتملاة حاسملاي ف
 .ك لحیحصال رراق الذاختال لیدلك تدااشرإلا

 اتخاذ قرار بشأن اإلنعاش القلبي الرئوي و أمر بعدم اإلنعاش 

). إن اإلنعاش القلبي CPRیشمل حقك في اتخاذ قرار بشأن العالج أیًضا الحق في اتخاذ قرار بشأن اإلنعاش القلبي الرئوي (
الرئوي ھو عالج طارئ إلعادة تنشیط القلب والرئتین عند توقف التنفس أو الدورة الدمویة. في بعض األحیان یقرر األطباء 

). DNRوالمرضى مسبقًا أنھ ال ینبغي إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي، ویصدر الطبیب أمًرا للطاقم الطبي بعدم اإلنعاش (أمر 
لتك الجسدیة أو العقلیة تمنعك من اتخاذ قرار بشأن اإلنعاش القلبي الرئوي، فیمكن للشخص الذي تعینھ أو عائلتك إذا كانت حا

أو أفرادك أو غیرھم من المقربین منك اتخاذ القرار. یتوفر كتیب عن اإلنعاش القلبي الرئوي وحقوقك بموجب قانون والیة 
   نیویورك عند مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. 
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 (DNI)  بیبنانألاع ضوم دعن أشبر ارقذ اختا
  

) یعني أنھ لن یتم وضع أنبوب تنفس في الحلق في حالة وجود صعوبات في التنفس أو توقف DNIعدم وضع األنانبیب (
 التنفس. إذا توقفت عن التنفس، فلن یتم وضعك على جھاز تنفس اصطناعي، ولن یتم بدء إدخال أنبوب أو تھویة میكانیكیة.   

 
 معظم الحاالت یتم ترتیبھما معًا.، ولكن في DNRتوجیًھا مسبقًا منفصالً عن أمر  DNIیمكن أن یكون طلب 
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 بیان المساعدة الشخصیة الموجھة للمستھلكین 
 
 

 ) CDPASخدمات المساعدة الشخصیة الموجھة للمستھلكین (
 

) إحدى مزایا الرعایة طویلة CDPAS، أصبحت خدمات المساعدة الشخصیة الموجھة للمستھلكین (2012نوفمبر  1في 
 .VNSNY CHOICEاألجل الُمدارة من 

 
بعض أو كل المساعدة فیما یلي: خدمات الرعایة الشخصیة، وخدمات المساعدة الصحیة المنزلیة ومھام  CDPASتقدم 

الرعایة التمریضیة الحاذقة. یتم توفیر ھذه الخدمات من قبل مساعد شخصي موجھ للمستھلك تحت إشراف عضو (المستھلك) 
 أو ممثل العضو المعین.

 
 رتبطة بھذه الخدمة.وھناك معاییر أھلیة ومسؤولیات محددة م

 
 یرجى سؤال مدیر الرعایة الخاص بك للحصول على مزید من التفاصیل.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floor rdStreet, 3 nd220 East 42 
New York, NY 10017 

 
 

  VNSNY CHOICE MLTCخدمات األعضاء من 
 ) 711(الھاتف النصي   1-888-867-6555

 مساًء من یوم االثنین إلى الجمعة 5صباًحا حتى  9من الساعة 
 

vnsnychoice.org/for-our-members 
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