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DWDV ਫਾਰਮ 3b

ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ
ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ - ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ
● ਨਾਲ ਇਲਾਜ

○ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

○ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਿਬਸ ਉਤਪਾਦ
● ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ
● ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
● ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਿਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ - ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਫਾਰਮ
ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਿਹੱਸੇ ਹਨ:
● ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ
● ਸੈਕਸ਼ਨ 2: theਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਨਰਦੇਸ਼
● ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਦਮੁੱਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
● ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
● ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਗਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ।
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਹਦਾਇਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਗਵਾਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨਲਾਜ਼ਮੀਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਗਵਾਹ। ਿਤੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ (ਜ਼) ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹੋ! ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਿਹਦਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੈਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਨੂਜ
ੰ ੇ ਿਕਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ (ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਿਸਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ
ਭਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਦੋਂਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਨਾ 3 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕਅਸਥਾਈਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ
ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨਾ
3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, "ਸਿਹਮਤ ਹੈ" 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨਹੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨਾ 3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ' ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, "ਅਸਿਹਮਤ" 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਪੰਨਾ 3 ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰੋ
ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ "ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਕਾਲਮ ਜਾਂ "ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਿਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ, ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

7 ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਨਾ 2

25/07/2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਦੂਜਾ, ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਿਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ (ਆਂ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿਜਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਰਕਾਰਡ
ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੂਨ ਫੀਿਡੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ
ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਮੁੱਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਵੈਲਯੂਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਿਡੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜਾਣ ਲਈ, MyValues ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.myvalues.org.au) . ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ
ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ।
a) ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?)
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ, ਿਨੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਿਨੱਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਬੋਝ ਜਾਂ ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਹੋ।

ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਗੀਤ, ਸੈਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਕਸਰਤ,
ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਦੋਸਤੀ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਕਲੱਬ, ਿਨੱਜੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ,
ਸੁਤੰਤਰਤਾ।

b) ਮੇਰੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਚੰਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਚਾਨਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਗਤੀ ਨਾਲ. ਇਹ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਹੀ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਵਗੜਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਵਤ
ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ। ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੈ (ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ)।

ਹਾਲਾਂਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿਵਗੜਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ।
ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਨਜ਼ਰ, ਸੁਣਨਾ, ਛੋਹਣਾ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ
ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
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ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਬੈਗ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ, ਘਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ (ਿਬਨਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਵਾਕਰ ਨਾਲ?) ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਿਧਕਤਾ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? ਸਮਰੱਥਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ
ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਹਾਈਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਿਕੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਿਗਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਗ ਫਾਇਰ ਦੀ ਚਮਕ ਿਵੱਚ ਛਾਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਿਗਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

c) ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਤੀਜੇ
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੀ 80% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਿਚਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ 50% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ 30% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਪਰ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ (ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ)
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਲਈ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਿਕੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼
'ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
'ਚੈਨਸੀ' ਜਾਂ ਬੋਝਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦੇਹ
ਹੋਵੋਗੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਚਾਰ ਵੱਖੋਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ, ਿਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਝੁਕਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ (ਜ਼) ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਣੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ।

ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:
● ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਦਰਿਮਆਨੇ ਉਪਾਅ; ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ?
● ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ (ਨਕਲੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਿਟਊਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ; ਨਕਲੀ ਹਵਾਦਾਰੀ; ਡਾਇਲਿਸਸ; ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ): ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ; ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ?
● ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਲਾਜ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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d) ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਰਿਫਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ('ਟਰਮੀਨਲ ਸੇਡੇਸ਼ਨ') ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼
ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰਾਂ ('ਹਲਕਾ ਸੈਡੇਸ਼ਨ') ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ
ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੋਰਿਫਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ
ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਮੇਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਅਿਧਆਏ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਅਪਣਾਉਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

e) ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ
(ਆਂ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨੱਜੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾਂ ਨੈਿਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਨਹੀਂਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਨਹੀਂਤੁਹਾਡੇ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।

f) ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਤਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਕ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ 'ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਿਲਖੋ।
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ? ਦ੍ਿਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਿਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ (VAD) ਹੁਣ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਯੋਗ ਹਨ)। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ VAD ਲਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅੰਗ ਦਾਨ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਨਰਣਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: the ਮੈਡੀਕਲ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਨਰਣਾਇਕ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ) ਿਨਯੁਕਤ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ
ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ,ਨੂਤ
ੰ ੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ:

● ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
● ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
● ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

● ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹਾਸਪਾਈਸ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

● ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਰਡ:
www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਿਦਓ।
ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਰ
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂਤਬਦੀਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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25/07/2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਯੂ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਜਾਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੈਡੀਕਲ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਿਡਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ/s ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ
ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.myhealthrecord.gov.au. ਤੁਸੀਂ MyValues ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛਾਪ
ਸਕਦੇ ਹੋ:www.myvalues.org.au . ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
12 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੱਲ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਨਰਣਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਿਫਊਜ਼ਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
● ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
www.betterhealth.vic.gov.au/havetheconversation
● ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:www.publicadvocate.vic.gov.au
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