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ان الغرض من ھذة الرسالة ھو لعرض استمارة خطة االستجابة الطارئة للصحة السلوكیة ) عرفت سابقا بأستمارة خطة االستجابة 
الطارئة  لمقاطعة سان دییكو . (أن خطة االستجابة الطارئة )ERP( ھي استمارة یمكن استخدامھا لتزوید االسعافات االولیة 

بمعلومات قیمة تفیدھم عند ما یقدمون المساعدة الي شخص في حالة االزمات الصحیة  

االستمارة توفر معلومات للمسعفین تعتبر فریدة من نوعھا للشخص الذي یساعدونھ, كذلك ھذه المعلومات تساعدھم لمعرفة رغبات 
الشخص في العالج في حالة االزمات   .أستمارة خطة االستجابة الطارئة )ERP( توفر معلومات مثل تشخیص المرض االدویة , 

المعالجین الحالیین , المستشفى المفضلة , دار الحاالت الطارئة  المفضلة و معلومات عن التأمین الصحي. بعض االرشادات 
الخاصة مثل رعایة الحیوانات االلیفة , النظام الغذائي , اعتبارات ثقافیة و دینیة و رعایة االطفال القاصرین و 

 . )ERP(  االشخاص الذین تحت رعایتھم یمكن ان تكون مدرجة في استمارة

أن استمارة  )ERP( ایضا توفر لعوائل المستفیدین بوسیلة لنقل المعلومات المھمة الى المسعفین خالل اوقات االزمات عندما تكون 
عملیة الحصول على ھذه المعلومات صعبة  او مستحیلة . من المقترح ان یتم تعبأة االستمارة من قبل المستفید او عوائلھم  قبل 

وقت االزمة و جعل ھذه االستمارة متوفرة للمسعفین الذین یتم االتصال بھم لطلب المساعدة عند وقت الحاجة  

أن استمارة  )ERP( تعود للمستفیدین او عوائلھم, و یجب ان تسترجع للشخص الذي اعطاھا مباشرة بعد الحصول على 
المعلومات المھمة من االستمارة. یجب ان ال توضع استمارة )ERP( في السجل الصحي  ومعلومات االتصال الطارئة و االطباء 

المدرجة في االستمارة و التي تتطلب موافقة خاصة من المستفید. 

نحن نشجعكم على تبادل  استمارة  )ERP( مع من تظنونھ قد یستفید من استخدامھا . نسخة الكترونیة من االستمارة متوفرة یمكن 
 PERT  طبعھا و تعبئتھا و استنساخھا من قبل المستفیدین وافراد عوائلھم . اذا كانت لدیك ایة اسئلة ال تتردد في االتصال بادارة

على الرقم 

 .يرجى التأكد من  تعبأة االستمارة باللغة االنكليزية لغرض توصيل افضل رغباتك الى االسعافات االولية

 ,المخلص

اللجنة االستشارية 
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