
 

 

 

 

 
 ما ھو "العالج المدیم للحیاة"؟

 
و أحد األمثلة. مطلوب من ھ )CPRي (الحیاة. اإلنعاش القلبي الرئوھي العالجات الطبّیة التي تحاول إبقاء الشخص على قید 

إّال إذا كان لدیھم تعلیمات  ،اش القلبي الرئوي عندما یتوقف قلب المریض أو یتوقف التنفسعالصحة أن یحاولوا اإلن أخّصائيّ 
 تحتوي على تعلیمات أخرى.طبّیة (مثل استمارة مولست) 

 
  استمارة مولست مع طبیبھ؟ من یود أن یمأل

    
أو من ضعف  ،جمیع األعمار (من ضمنھم األطفال) الذین یعانون من أمراض خطیرة في مراحل متقدمةشخاص من األ

 مدیمة للحیاة.العالجات القراراتھم المتعلّقة ب و یوّدون توثیق ،صّحي
 

 من یمأل استمارة مولست؟
 

في حال كان الشخص یفتقد المقدرة) و  ،الشخص الذي یعاني من مرض في مرحلة متقدمة (أو وكیل رعایتھم الصحّیة
أو مساعد طبیب. إذا لم یتم تعیین وكیل رعایة صحّیة یمكن لوصّي أو أھل/وصّي القاصر أن یمأل  ،ممرض ممارس وأ،طبیب

 في ما یتعلّق باألسئلة المتعلقة بتفویض أطلب المشورة القانونّیةاستمارة مولست إلى الحد المسموح بھ في والیة ماساشوستس (
 ).الوصيّ 

 
 ما ھو الوقت المناسب لملء استمارة مولست؟

 یكون الوقت قد حان عندما: 

 و ،الحاليیكون الوضع الطّبي مناسباً استناداً إلى وضع الشخص الصّحي  •
 و ،استعمال استمارة مولست یریدالشخص  •
 ،التنبؤ بسیر المرض ،ءه) قد تباحث مع طبیبھ بخصوص مرضھأحّباالشخص (و مثالیاً وكیل رعایتھ الصحّیة و  •

 و منافع و أعباء العالج الممكنة. ،ھ الشخصّیة و أھداف العالجیمُ قِ 

 على الشخص؟ ھل یمكن فرض استخدام استمارة مولست
 

 كّال. استخدام مولست ھو قرار طوعي.
 
 
 
 

 أجوبة األسئلة األكثر شیوعاً 
 العائالت و مقدمي الرعایة ،للمرضى
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 استمارة مولست؟ھل یمكن للشخص تغییر رأیھ بخصوص العالج من بعد ملء 

 
نعم. یمكنھم طلب و الحصول على الرعایة الطبّیة في أي وقت مھما كان محتوى استمارة مولست. یمكن للشخص إلغاء استمارة مولست و/أو 

 ممّرض ممارس أو مساعد الطبیب أن یمأل استمارة جدیدة مع تعلیمات مختلفة في أّي وقت. أو،الطلب من طبیب
 

 مولست؟من یلتزم بتعلیمات 
 
 ومن ضمنھا مولست. ،إلخ) التعلیمات الطبّیة الساریة المفعول ،فرق اإلسعاف ،م أخّصائیو الصحة المجازون (ممرضاتحترِ یَ 
 

 ؟" ھل مولست ھي َنفس وثیقة "تفویض بالرعایة الصحّیة
 

الشخص الوحید المسموح لھ قانونّیاً  –الرعایة الصحّیة ستعمل لتعیین شخص كوكیل نونّیة تُ فویض بالرعایة الصحّیة ھي وثیقة قاكّال. استمارة الت
الَخَرف أو أّي  ،غیبوبة ،باتخاذ قرارات طبّیة بالنیابة عنھم في المستقبل إذا كانوا ال یتمكنون من اتخاذ قرارات طبّیة (مثالً بسبب فقدان الوعي

 استمارة تفویض بالرعایة الصحّیة. عَوقِ سنة أو أكثرعلیھ أن یمأل و ی ۱۸كل بالغ عمره  ،. في ماساشوستس)قُُصر عقلي
 

 "؟تمنّیاتھ األخیرة" أو "وصّیة أال یكفي أن یكون الشخص قد كتب "
 

 ما في االمركفي ماساشوستس. لیس لدیھا نفس التفویض  لة حسب القانونولكن لیست مخوّ  ،تلك الوثائق إلثبات تمّنیات الشخص عمل قد ُتستَ 
 .مثل مولست. یجب على مقدمي الرعایة الصحّیة أن یحترموا التعلیمات الطّبیة الساریة المفعول في جمیع الحاالت طبيّ ال
 

 ھل ال یزال یمكنھ أن یستخدم استمارة مولست؟ ،) Do Not Resuscitate DNRإذا كان لدى الشخص وثیقة "عدم انعاش" ( 
 

 ،على خالف تعلیمات "عدم اإلنعاش" ،تتعلّق باإلنعاش و عالجات أخرى إلدامة الحیاة. باإلضافة إلى ذلكوي تعلیمات تنعم. استمارة مولست تح
 العالج. طلب أویمكن اسخدام استمارة مولست لرفض 

 
 عة؟قَ وَ من یحتفظ باستمارة مولست المُ 

 
أو على الباب) و یحملھا معھ في رحالتھ خارج المنزل.  ،قرب السریر ،یحتفظ الشخص باستمارة مولست في مكان یسھل تحدیده (على البّراد

 بر النسخ ساریة المفعول و یمكن أن ُتعطى لوكیل الرعایة الصحّیة و/أو أفراد العائلة.عتَ تُ 
 

 ھل ُتحَتَرم مولست خارج ماساشوستس؟
 

 المفضلة للتعبیر عن الخیارات العالجّیة وثیقة جّیدةدائماً  ُتعَتَبر مولست  ،مولست في بعض الوالیات و لیس في أخرى. مع ذلك حترمربما تُ 
 للشخص.

 

 

 

 

 
          ma.org-www.molst  لمزید من المعلومات و الموارد الرجاء زیارة

1/9/14 

http://www.molst-ma.org/

