
 

 

 

 

 

Beratung zur Patientenverfügung  

  ماریب نامهتیمشاوره درباره وص
  یزندگ انیپا یمراقبت برا

 
 دیرا به حادثه نسپار زیچ چیه

شود، در آرزوی مرگی بدون عذاب از آنها پرسیده میبیشتر افراد هنگامی که درباره پایان زندگی 
 .هستند

شوند، ریزی نمیها و نظرات از قبل برنامهولی واقعیت اغلب متفاوت است: هنگامی که خواست
، آنها برآورده های خود نیستقادر به بیان خواستتضمینی وجود ندارد که هنگامی که فرد دیگر 

 .خواهند شد یا نه
وجود دارد. این  نامه بیماروصیتهای شخصی، برای این شرایط و تعیین خواستبرای آماده شدن 

های فردی یک نفر شود بستگان و نزدیکان، و نیز سرپرستان و پزشکان بتوانند خواستکار باعث می
 را به جا آورند.

 

 من  نامهتیموارد کاربرد وص
 .نیاز برای درمان پزشکی، همیشه موافقت بیماران استپیش

 گیری درباره متوقف کردن یک درمان پزشکی یا یک اقداِم برای ادامه یافتن زندگی یک فرد،تصمیم
 آور است. اگر یک فرد دیگر نتواند این تصمیمات را خودش بگیرد،برای پزشکان الزام

 های یککننده خواهد بود. این سند، نظرات و خواستنامه بیمار تعیینوصیت
  کند.در به بیان آنها نیست، ثبت میفرد را که دیگر خودش قا

 

 است دیهمه مف یبرا هیاول یآمادگ
  یریگمیتصم دیکه با کندیکمک م زین کانیبه بستگان و نزد ماریب نامهتیوص
 فرد، سخت و کی یاحتمال یهااز فکر کردن درباره خواست شتریب زیچ چی. هکنند
انجام  یزندگ دهندهانیاقدامات پا ایشود آ یریگمیتصم دیکه با یمثال هنگام یبرا یعنی. ستین نیسنگ

 نه. ایشوند 
 

  دیموارد توجه کن نیبه ا دیبا
 توانندیها هرگز نمحال فرم نیکرد. با ا دایرا پ ماریب نامهتیوص یهانمونه توانیم زین نترنتیدر ا

 .دیدرآ یشخص تیوص کیتا به شکل کنند،  انیهستند ب یافراد را که کامال شخص یهاخواست
الزم است. در  یمشاوره شخص کی ،یزندگ انیدر پا یمشخص کردن مراقبت و درمان پزشک یبرا

و  شوندیم یمعرف نیگزیجا یهاروش شود،یمختلف بحث م یهانهیمحرمانه، درباره گز یگفتگو کی
 .شودیصحبت م یدرباره مشکالت احتمال
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 ست؟یچ یزندگ انیخواست من در پا
 

 پیش از جلسه مشاوره، خوب است که 
 درباره موضوع آن کمی فکر کنید:

 خواهم بمیرم؟چگونه می 
 خواهم، برایم مهم است؟آیا زندگی و مرگ به صورتی که خودم می 
 های شدید سالمت، بدون دورنمای بهبود، چیست؟نظر من در قبال یک زندگی با محدودیت 
 ست؟نظر من درباره اهداء اعضای بدن چی 
 :و نکته بسیار مهم 

 های من را اجرا کند؟چه کسی از نزدیکانم در وضعیت اضطراری آماده است آخرین خواست

 

 

  میدهیبه شما مشاوره م لیما با کمال م
نامه بیمار، با مهارت و به صورت مستقل در تهیه یک مشاوران داوطلب ما در زمینه وصیت

شود که کنند. مشاوره، دو ساعت در طی دو جلسه انجام میمینامه شخصی برای بیمار کمک وصیت
شود. در پایان جلسات در شعبه مرکزی آسایشگاه یا در صورت تمایل در خانه شما نیز انجام می

 ها و نظرات شخصی شما، به صورت کتبیها، خواستمشاوره، ارزش
 های خودساس خواستشوند. هدف، آن است که شما بر انامه بیمار وارد میدر یک وصیت

 .درمان شوید
نامه بیمار، وکالتنامه مراقبت اولیه و وصیتنامه برای ما درباره وصیت –با ما تماس بگیرید 

 !کنیمهای اضطراری در برلین اطالعات کارشناسی ارائه میوضعیت
 های مختلف!همچنین به زبان
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