
 

 (No CPR) ی قلبی ریویفرم عدم احیا

، دچارندکننده یا کشنده های ناتوانشوند یا به بیماریكهبه پایان طبیعی عمر خود نزدیک می یدر برخی موارد، افراد

های تکنیسینهایپزشکیاورژانسیازسوییاسایررویه( CPR) شان،احیایقلبیریویهایممكناستمایلنباشندکهدرصورتایستناگهانیقلبوریه

 .درمانیرویآنهاانجامشودوبنابراین،ممکناستبخواهندایندرخواستراثبتنمایند-هایبهداشتیدهندگانمراقبتیادیگرارائهاورژانس 
 

کند تا ارائهای قانونی برای شما و پزشک یا پرستارتان فراهم می(، گزینهNo CPRاحیای قلبی ریوی )در بریتیش کلمبیا، فرم عدم 

( نکنند.برای اینکه این فرم معتبر CPRاقدام به احیا )های اورژانس در مورد شما درمانی و تکنیسین-های بهداشتیدهندگان مراقبت

امضا نیز گیرنده جایگزین شما، و توسط پزشک یا پرستارتان شما و چه تصمیمباشد، باید با رضایت یک فرد بزرگسال، چه خود 

دهندگان های اورژانس یا دیگر ارائه( دارید که قابل مشاهده و امضا شده است، تکنیسینNo CPRشود. اگر یک درخواست عدم احیا )

کرد. در محیط خانه، افراد اغلب درخواست خود را روی ( نخواهند CPRدرمانی، در مورد شما اقدام به احیا )-های بهداشتیمراقبت

 کنند تا به راحتی قابل مشاهده باشد. یخچال نصب می
 

درمانی -های بهداشتیدهندگان مراقبت(، لطفاً با پزشک، پرستار یا دیگر ارائهNo CPRبرای اطالعات بیشتر در مورد فرم عدم احیا )

  خود تماس بگیرید.

  (No CPR) ای قلبی ریویثبت درخواست عدم احی

تان را شود تصمیم( در شرایط اورژانسی پزشکی ثبت نمایید، توصیه میNo CPRاگر مایلید رضایت آگاهانه خود را برای عدم احیا )

( No CPRخود و سپس با پزشک یا پرستارتان مطرح نمایید تا بدانید که ثبت درخواست عدم احیا ) ابتدا با خانواده یا دوستان نزدیک

فرد زندگی ها و مالحظات منحصربهتواند دشوار باشد و به بسیاری از واقعیتمی برای شما انتخاب مناسبی است یا خیر. این تصمیم
 شما بستگی داشته باشد. 

 

را پر کنید. همچنین می (No CPRعدم احیای قلبی ریوی )(، باید فرم No CPRبرای ثبت درخواست عدم احیا ) گیریپس از تصمیم

( را از دفتر پزشک یا پرستارتان دریافت کنید. قسمت مربوط به بیمار را در فرم تکمیل No CPRای از فرم عدم احیا )توانید نسخه

 را تکمیل نماید.« پزشک/پرستار»کنید و از پزشک یا پرستارتان بخواهید قسمت 
  

کننده از شما، یک نسخه نزد پزشک یا ( نزد شما و یا خویشاوند مراقبتNo CPRپس از تکمیل، یک نسخه از درخواست عدم احیا )

درمنزل یا مرکز مراقبت پرستاری باقی پرستارتان، و در صورت وجود، یک نسخه از آن نیز نزد مرکز خدمات پرستاری مراقبت

 ( را به دقت بخوانید. No CPRخواهد ماند. لطفاً اطالعات مندرج در هر دو طرف درخواست عدم احیا )

 

برای عدم  MedicAlert®کند که یک دستبند یا گردنبند ( توصیه میBC Ambulance Serviceخدمات آمبوالنس بریتیش کلمبیا )

 Noبتوانند به سرعت از درخواست شما برای عدم احیا )های اورژانستکنیسین( بپوشید تا پرسنل آمبوالنس یا دیگرNo CPRاحیا )
CPRباخبر شوند. آن )( دسته از ساکنان بریتیش کلمبیا که درخواست عدم احیاNo CPRبا امضای پزشک دارند، می ) توانند در برنامه

شرکت کرده و یک دستبند و گردنبند رایگان دریافت نمایند.برای کسب اطالعات  MedicAlert®( از سوی No CPRعدم احیا )

با  1-800-668-1507شماره تلفن رایگان از طریقا یسر بزنید  MedicAlert® Products and Servicesبیشتر، به 
®MedicAlert.تماس بگیرید 
 

 (No CPRفرم عدم احیای قلبی ریوی ) –پی.دی.اف قابل چاپ  

  (No CPR) احیای قلبی ریویعدم درخواست لغو

نمایید، باید با پزشک یا لغو( توسط شما و پزشک یا پرستارتان، بخواهید آن را No CPRپس از امضا شدن درخواست عدم احیا )اگر 

 Noبرای عدم احیا ) MedicAlert®( را پاره کنید، از پوشیدن دستبند یا گردنبند No CPRپرستارتان صحبت کنید؛ فرم عدم احیا )
CPR در تصمیم خود را در اسرع وقت به اطالع ( خودداری نمایید، و تغییر®MedicAlert ای از درخواست عدم برسانید. اگر نسخه

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/302fil.pdf
https://www.medicalert.ca/products-services
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/302fil.pdf


 

، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا با  .caHealthLinkBCwww.های بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با ن یا کم)به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایا 8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

تان به اشتراک گذاشته شده، باید در منزل یا مرکز مراقبت پرستاریدر( نزد خویشاوندتان، خدمات پرستاری مراقبتNo CPRاحیا )

 اسرع وقت آنها را مطلع نمایید. 

 برای اطالعات بیشتر 

ریزی برنامهریزی برای مردن در خانه، به راهنمای ریزی پیشاپیش مراقبت، از جمله برنامهی اطالعات بیشتر در مورد برنامهبرا
 دیدن کنید. ریزی برای مردن در خانهانتظار/برنامه–وزارت بهداشتسر بزنید یا از پیوند پیشاپیش مراقبت

 
  

  2017اوت  آخرین بازبینی:

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/advance-care-planning
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/advance-care-planning
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care/care-options-and-cost/end-of-life-care/expected-planned-home-deaths

