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 یجب إدراجھ في سجل المریض الطبي
 تاریخ المیالد اسم المریض(ة)

            
 ث والكتابة بھا ل المریض التحدّ اللغة التي یفضّ     المریض األسماء األخرى المستخدمة من قبل

            
 اسم مقدم الرعایة األولیة  معلومات االتصال في حالة الطوارئ 

            
 أسماء األدویة التي یعاني المریض من حساسیة منھا

      

 ھذا األمر التوجیھي.مفعول لمادة أفیونیة أثناء سریان  طبیةیجب عدم إعطاء المریض المذكور أعاله مادة أفیوینة أو إعطائھ وصفة 

أن یلغیھ في أي وقت وبأي طریقة یكون فیھ قادراً على   عالجھیجوز للفرد الذي أبرم بنفسھ أمراً توجیھیاً بعدم استخدام المواد األفیونیة في  •
 اإلعراب عن نیّتھ إللغاء نموذج األمر التوجیھي.  

أي وقت بإصدار إلغاء كتابي وإعطاء إشعار باإللغاء   دافع عنھ أن یلغي األمر التوجیھي فيیمكن أن یقوم الوصي المسؤول عن المریض أو المُ  •
 إلى األخصائي الصحي المسؤول عن الفرد أو إلى مندوبھ.  

 من التالي:  ال یسري ھذا األمر التوجیھي على كلّ  •
 مریض یتداوى بمواد أفیونیة لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات؛ 
 مریض في دار رعایة المحتضرین؛ 
 ریض داخلي في مستشفى، أو في مكان خارج مستشفى لحالة طارئة، ویرى القائم بكتابة الوصفة الطبیة بوصف المادة مریض یُعالج كم

 رأیھ المھني، بأنھ من الضروري طبیاً إعطاء المریض المادة األفیونیة لعالجھ.حسب األفیونیة 

 التاریخ توقیع المریض أو توقیع الوالد(ة) إذا كان المریض قاصراً 
       

 التاریخ كبیرة وواضحة  كتابة اسم المریض بحروف
            

 التاریخ إذا كان ینطبق دافع عن المریض، توقیع الوصي أو المُ 
       

 التاریخ إذا كان ینطبقدافع عن المریض، واضحة السم الوالد(ة)/الوصي/المُ و حروف كبیرة بالكتابة 
            

 Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS)لن تمیّز إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة لوالیة میشیغان 
لمعلومات ضد أي شخص أو مجموعة بسبب العرق، أو الدیانة، أو العمر، أو المنشأ الوطني، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو الحالة الزوجیة، أو ا

نفسھ، أو   الجینیة، أو الجنس، أو التوّجھ الجنسي، أو الھویة الجنسیة التي یتصورھا الشخص لنفسھ أو التعابیر الجنسیة التي یعطیھا الشخص عن
 المعتقدات السیاسیة، أو اإلعاقة والعجز. 

 


