فرم عدم احیای قلبی ریوی ()No CPR
در برخی موارد ،افرادی كهبه پایان طبیعی عمر خود نزدیک میشوند یا به بیماریهای ناتوانکننده یا کشنده دچارند،
ممكناستمایلنباشندکهدرصورتایستناگهانیقلبوریههایشان،احیایقلبیریوی ( )CPRیاسایررویههایپزشکیاورژانسیازسویتکنیسینهای
اورژانس یادیگرارائهدهندگانمراقبتهایبهداشتی-درمانیرویآنهاانجامشودوبنابراین،ممکناستبخواهندایندرخواستراثبتنمایند.
در بریتیش کلمبیا ،فرم عدم احیای قلبی ریوی ( ،)No CPRگزینهای قانونی برای شما و پزشک یا پرستارتان فراهم میکند تا ارائه
دهندگان مراقبتهای بهداشتی-درمانی و تکنیسینهای اورژانس در مورد شما اقدام به احیا ( )CPRنکنند.برای اینکه این فرم معتبر
باشد ،باید با رضایت یک فرد بزرگسال ،چه خود شما و چه تصمیمگیرنده جایگزین شما ،و توسط پزشک یا پرستارتان نیز امضا
شود .اگر یک درخواست عدم احیا ( )No CPRدارید که قابل مشاهده و امضا شده است ،تکنیسینهای اورژانس یا دیگر ارائهدهندگان
مراقبتهای بهداشتی-درمانی ،در مورد شما اقدام به احیا ( )CPRنخواهند کرد .در محیط خانه ،افراد اغلب درخواست خود را روی
یخچال نصب میکنند تا به راحتی قابل مشاهده باشد.
برای اطالعات بیشتر در مورد فرم عدم احیا ( ،)No CPRلطفا ً با پزشک ،پرستار یا دیگر ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی-درمانی
خود تماس بگیرید.

ثبت درخواست عدم احیای قلبی ریوی ()No CPR
اگر مایلید رضایت آگاهانه خود را برای عدم احیا ( )No CPRدر شرایط اورژانسی پزشکی ثبت نمایید ،توصیه میشود تصمیمتان را
ابتدا با خانواده یا دوستان نزدیک خود و سپس با پزشک یا پرستارتان مطرح نمایید تا بدانید که ثبت درخواست عدم احیا ()No CPR
برای شما انتخاب مناسبی است یا خیر .این تصمیم میتواند دشوار باشد و به بسیاری از واقعیتها و مالحظات منحصربهفرد زندگی
شما بستگی داشته باشد.
پس از تصمیمگیری برای ثبت درخواست عدم احیا ( ،)No CPRباید فرم عدم احیای قلبی ریوی ( )No CPRرا پر کنید .همچنین می
توانید نسخهای از فرم عدم احیا ( )No CPRرا از دفتر پزشک یا پرستارتان دریافت کنید .قسمت مربوط به بیمار را در فرم تکمیل
کنید و از پزشک یا پرستارتان بخواهید قسمت «پزشک/پرستار» را تکمیل نماید.
پس از تکمیل ،یک نسخه از درخواست عدم احیا ( )No CPRنزد شما و یا خویشاوند مراقبتکننده از شما ،یک نسخه نزد پزشک یا
پرستارتان ،و در صورت وجود ،یک نسخه از آن نیز نزد مرکز خدمات پرستاری مراقبتدرمنزل یا مرکز مراقبت پرستاری باقی
خواهد ماند .لطفا ً اطالعات مندرج در هر دو طرف درخواست عدم احیا ( )No CPRرا به دقت بخوانید.
خدمات آمبوالنس بریتیش کلمبیا ( )BC Ambulance Serviceتوصیه میکند که یک دستبند یا گردنبند ® MedicAlertبرای عدم
احیا ( )No CPRبپوشید تا پرسنل آمبوالنس یا دیگرتکنیسینهای اورژانسبتوانند به سرعت از درخواست شما برای عدم احیا ( No
 )CPRباخبر شوند .آندسته از ساکنان بریتیش کلمبیا که درخواست عدم احیا ( )No CPRبا امضای پزشک دارند ،میتوانند در برنامه
عدم احیا ( )No CPRاز سوی ® MedicAlertشرکت کرده و یک دستبند و گردنبند رایگان دریافت نمایند.برای کسب اطالعات
بیشتر ،به ® MedicAlertعدم احیا ( )No CPRبریتیش کلمبیا ()No CPR British Columbiaسر بزنید یا از طریقشماره تلفن
رایگان  1-800-668-1507با ®MedicAlertتماس بگیرید.
پی.دی.اف قابل چاپ – فرم عدم احیای قلبی ریوی ()No CPR

لغودرخواست عدم احیای قلبی ریوی ()No CPR
اگر پس از امضا شدن درخواست عدم احیا ( )No CPRتوسط شما و پزشک یا پرستارتان ،بخواهید آن را لغونمایید ،باید با پزشک یا
پرستارتان صحبت کنید؛ فرم عدم احیا ( )No CPRرا پاره کنید ،از پوشیدن دستبند یا گردنبند ® MedicAlertبرای عدم احیا ( No
 )CPRخودداری نمایید ،و تغییر در تصمیم خود را در اسرع وقت به اطالع ® MedicAlertبرسانید .اگر نسخهای از درخواست عدم

احیا ( )No CPRنزد خویشاوندتان ،خدمات پرستاری مراقبتدرمنزل یا مرکز مراقبت پرستاریتان به اشتراک گذاشته شده ،باید در
اسرع وقت آنها را مطلع نمایید.

برای اطالعات بیشتر
برای اطالعات بیشتر در مورد برنامهریزی پیشاپیش مراقبت ،از جمله برنامهریزی برای مردن در خانه ،به راهنمای برنامهریزی
پیشاپیش مراقبت سر بزنید یا از پیوندوزارت بهداشت–انتظار/برنامهریزی برای مردن در خانه دیدن کنید.
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برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل
زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا
با شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه
به بیش از  130زبان ارائه میگردد.

