
التعايش مع 
المرض المزمن

.whānau / إن تلقي تشخيص اإلصابة بمرض خطير أو مرض مزمن قد يعد أمرا شاقا لك ولعائلتك
قد يكون وقت قلق مصحوب بالمخاوف والهموم بشأن ما يخبئه المستقبل. طبيبك والفريق الذي يقدم 

الرعاية لك بإمكانه إجابة العديد من األسئلة حول ما سيحدث.

التخطيط للمستقبل
عند إصابتك بمرض خطير، فهناك أشياء كثيرة يجب 

مراعاتها بالنسبة لك ولمن يهتمون بك.
قد يكون من الصعب في بعض األحيان التحدث مع 

عائلتك حول ما يحدث ، لكن يمكن أن يساعد ذلك في 
ضمان استعداد الجميع لما سيأتي.

يمكن أن تكون أيًضا فرصة للتعبير عن مشاعرك ورغباتك 
حول مكان وكيفية قضاء أيامك األخيرة.

التخطيط المسبق للرعاية
التخطيط المسبق للرعاية هو عملية للمناقشة 

والتخطيط المشترك لرعايتك الصحية المستقبلية.
  إنه يشملك أنت وعائلتك / whānau اخصائي الرعاية 

الصحية.
يمنحك التخطيط المسبق للرعاية الفرصة لوضع 

تفضيالتك الخاصة للرعاية والتعبير عنها بناًء على:
وجهات نظرك الشخصية وثقافتك وقيمك   ●

●  فهم أفضل لحالتك الصحية الحالية والمستقبلية 
المحتملة

●  خيارات العالج والرعاية المتاحة
إن التخطيط المسبق للرعاية عبارة عن سجل لرغباتك 

وتفضيالتك وقيمك وأهدافك المتعلقة بالرعاية 
المستقبلية.  يمكن إكماله، وحفظ نسخة في سجالتك 
مع طبيبك العام أو مع مقدم الرعاية الصحية الرئيسي.

لمزيد من المعلومات حول هذه العملية، تحدث إلى 
 طبيبك العام أو قم بزيارة موقع 

www.endoflifeservices.co.nz

تعيين توكيل دائم
كثير من الناس يشعرون بالقلق بشأن كيفية اتخاذ 

القرارات عندما يصبحوا غير قادرين أو أصحاء بما يكفي 
التخاذ قراراتهم الخاصة.

إذا كنت تريد أن يكون  لشخص ما صالحيات اتخاذ 
القرارات نيابة عنك ، ففكر في تعيينه كجهة توكيل دائمة 

)EPA( للرعاية الشخصية والرفاه.
لن يتخذ هذا الشخص قرارات لك إال إذا لم يعد بإمكانك 

اتخاذ قرار بنفسك.
، )EPA( لمزيد من المعلومات حول تعيين توكيل دائم 

 قم بزيارة موقع www.ageconcern.org.nz  أو
www.superseniors.msd.govt.nz

عمل وصية
يمكنك أيضا أن تفكر في عمل وصية.

الوصية هي مستند قانوني يمكن أن يساعد في التأكد 
من العناية بأصول ممتلكاتك واألشخاص واألشياء التي 

تحبها بعد رحيلك.
كما تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ رغباتك األخيرة؛ 

يُعرف هذا الشخص بأنه المنفذ إلرادتك.
لمعرفة المزيد عن الوصايا وكيفية عملها، تحتوي مواقع 

االنترنت التالية على معلومات مفيدة : 
 www.sorted.org.nz/guides/wills

ARABIC / ENGLISH



Living with life 
limiting illness

Receiving the diagnosis of a serious or life–limiting illness can be stressful for you and your family/whānau. 
It can be an anxious time with fears and concerns about what the future holds.  Many questions about what 
is going to happen can be answered by your doctor and the team caring for you. The following is some 
information that may assist you and your family as you plan for this next stage of your life.

Planning Ahead
When you have a serious illness there are many things to 
consider for both you and, those caring for you. 

Talking with your family about what is happening can 
sometimes be difficult but, it can help ensure that 
everyone is prepared for what is to come. 

It can also be an opportunity to express feelings and your 
wishes about where and how you wish to spend your 
final days. 

Advance Care Planning (ACP)

Advance Care Planning is a process of discussion and 
shared planning for your future health care.

It involves you, your family/whānau and health care 
professionals. 

Advance Care Planning gives you the opportunity to 
develop and express your own preferences for care 
based on:

• Your personal views, culture and values

• A better understanding of your current and likely 
future health 

• The treatment and care options available
An ACP is a record of your wishes, preferences, values 
and goals relevant to future care. It can be completed, 
and a copy stored on your records with your G.P., or main 
health provider. 

For more information about this process talk to your G.P. or 
go to www.endoflifeservices.co.nz

 
Appointing an Enduring Power of Attorney

Many people worry about how decisions will be made 
when they are no longer able or well enough to make 
their own decisions. 

If you want someone to have the power to make decisions 
for you, consider appointing them as your Enduring Power 
of Attorney (EPA) for personal care and welfare. 

This person will not make decisions for you unless you can 
no longer decide for yourself. 

For more information about appointing an enduring 
power of attorney (EPA) go to: www.ageconcern.org.nz 
or www.superseniors.msd.govt.nz

Making a Will

You may also consider making a will. 

A will is a legal document that can help make sure your 
assets, the people and things you love are taken care of 
after you’re gone. 

It also specifies who is responsible for carrying out your final 
wishes; this person is known as the executor of your will. 

To find out more about wills and how to make one, the 
following websites have useful information: 
www.sorted.org.nz/guides/wills
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