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DWDV ෙපා්රමය 3b

අත්තිකාරම් සත්කාර
විධානයක් පුරවන්ෙන් ෙකෙස්ද
ඔෙබ් අයිතිවාසිකම්
ඔබට තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබ් නම්, ඔබට අවශ් ය ෙනාවන ෛවද් ය ප් රතිකාර ප් රතික්ෙෂ්ප කිරීමට - ඕනෑම
අවස්ථාවක - ඔබට අයිතියක් ඇති බව මතක තබා ගන්න. ෛවද්ය ප්රතිකාර ඇතුළත් ෙව්:

● කායික ෙහා් ශල් ය ප් රතිකාර

● සමඟ ප්රතිකාර

○ ෙබෙහත් වට්ෙටා්රු

○ අනුමත ෛවද් ය ගංජා නිෂ්පාදනයක්
● සහන සත්කාර
● දන්ත ෛවද්ය ප්රතිකාර

● මානසික ෙරා්ග සඳහා ප් රතිකාර.
ෙකෙස් ෙවතත්, අනාගතෙය් යම් අවස්ථාවක දී, ඔබට තීරණ ගැනීෙම් හැකියාවක් ෙනාමැති නම් - අසනීප
ෙහා් හදිසි අනතුරකින් - ඔබට ප් රතිකාර කිරීමට අවශ් ය ආකාරය සලකා බැලීම වැදගත් ෙව්. අත්තිකාරම්
සත්කාර විධාන ෙපා්රමයක් සම්පූර්ණ කිරීම ඔෙබ් තීරණ දැන ගැනීමට සහ ගරු කිරීමට සහතික කරයි.

අත්තිකාරම් සත්කාර විධාන ෙපා්රමය
ෙමම Advance Care Directive form හි ෙකාටස් පහක් ඇත:
● 1 ෙකාටස: ඔෙබ් පුද්ගලික ෙතාරතුරු

● 2 ෙකාටස: දඋපෙද්ශන විධානය
● 3 ෙකාටස: දවටිනාකම් විධානය

● 4 ෙකාටස: ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන්

● 5 වන ෙකාටස: සාක්ෂිකාර අංශය.

ඔබට උපෙද්ශන විධානය පමණක් ෙහා් අගයන් විධානය පමණක් ෙහා් ෙදකම සම්පූර්ණ කිරීමට ෙතා්රා
ගත හැක. නීත් යානුකූලව ඵලදායි වීමට, සාක්ෂිකාර අංශයයුතුයසම්පූර්ණ කළ යුතුය.

7 හි 1 පිටුව

25/07/2019 ප් රකාශයට පත් කරන ලදී

සම්බන්ධ වන්ෙන් කවුද?

නීත් යානුකූලව බැඳී සිටීමට, ෙමම ෙපා්රමෙය් උපෙද්ශන විධාන ෙකාටස පිරවීම සඳහා අවම වශෙයන් පුද්ගලයන්
තිෙදෙනකු සම්බන්ධ විය යුතුය: ඔබ, ඔෙබ් ෛවද් යවරයා සහ තවත් වැඩිහිටි සාක්ෂිකරුෙවක්. තිෙදනාම ෙල්ඛනයට
අත්සන් කළ යුතුයඒ සමගම.
ඔබ ෙමම ෙපා්රමෙය් සටහන් කරන තීරණ පිළිබඳව ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන් (ය) දැනුවත් බව ඔබ
සහතික කර ගත යුතුය.

1 ෙකාටස: පුද්ගලික විස්තර
ඔබ දැනට ෙහාඳ ෙසෟඛ් ය තත්වෙයන් සිටින්ෙන් නම්, එෙස් කියන්න! ෙකෙස් ෙවතත්, ඔබට ෙරා්ගී තත්වයක් ඇති බව හඳුනාෙගන තිෙබ්
නම්, ඔෙබ් ෛවද් යවරයා හමුවී එය ලබා දී ඇති අවකාශෙය් විස්තර කරන්න. ඔෙබ් ෙසෟඛ් යය යහපත්ව පවතී නම්, ෙමම ෙපා්රමය
සමාෙලා්චනය කර වසර කිහිපයකට වරක් ඔෙබ් තීරණ නැවත තහවුරු කිරීම ප් රමාණවත් ෙව්. ෙකෙස් ෙවතත්, ඔෙබ් ෙසෟඛ් යය
සැලකිය යුතු ෙලස ෙවනස් වන්ෙන් නම්, ඔබ ඔෙබ් තීරණ සමාෙලා්චනය කළ යුතු අතර ඔබට ෙවනස්කම් කිරීමට අවශ් ය නම්, ෙවනත්
එකක් පුරවන්න.

2 ෙකාටස: උපෙද්ශන විධානය
උපෙද්ශන විධානය ෙව්නීත්යනුකූල බන්ධනය, බැඳීම;යම් අවස්ථාවක දී ඔබ කැමති ෛවද් ය ප් රතිකාර
පිළිබඳව ඔබටම තීරණ ගැනීමට ෙනාහැකි වුවෙහාත් (තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව) ඔබට ප් රතිකාර කරන
ෙසෟඛ් ය වෘත්තිකයන් මත. ඔබ ෙපා්රමෙය් ෙමම ෙකාටස සම්පූර්ණ කිරීමට ෙතා්රා ගන්ෙන් නම්, ඔබ ඔෙබ්
ෛවද් යවරයා හමුවිය යුතුය.
පළමුව, ඔබ සලකා බැලිය යුතුයවිටඔබට ඔෙබ් උපෙදස් අදාළ කර ගැනීමට අවශ් යයි. 2 පිටුෙව් ඔබ ගන්නා ෙත්රීම් 3
පිටුෙව් ලැයිස්තුගත කර ඇති හැකි ප් රතිකාර ගැන ඔබ ගන්නා තීරණවලට සම්බන්ධ ෙව්.
ෙමය සලකා බලන්න: ඔබ දුක් විඳින්ෙන් නම් පමණිතාවකාලිකතීරණ ගැනීෙම් හැකියාව නැතිවීම, ෙහා් ඊට වඩා දරුණු ෙදයකින්
පීඩා විඳීම, නමුත් ඔෙබ් ප් රතිකාර කරන ෛවද් ය වෘත්තිකයන්ෙග් මතය වන්ෙන් ඔබ ෙහාඳින් සුවය ලබනු ඇති බවයි, ඔෙබ්
පිටු 3 තීරණ අදාළ ෙනාවීමට ඔබට අවශ් ය විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක, “එකඟයි” සලකුණු කරන්න (එනම්, උපෙදස්
විධානය කළ යුතු බවට ඔබ එකඟ ෙව්.නැතෙමම තත්වයන් යටෙත් අයදුම් කරන්න). අෙනක් අතට, ඔෙබ් 3 පිටුෙව් තීරණ
'ෙමාකක් වුණත්' අදාළ විය යුතු බව ඔබට තීරණය කළ හැක. එවැනි අවස්ථාවක, "එකඟ ෙනාෙව්" යන්න සලකුණු කරන්න.

3 පිටුව ෙමම නිෙයා්ගෙය් වැදගත්ම ෙකාටසයි. එය ඔෙබ් ජීවිතය දිගු කිරීමට ෙහා් පවත්වා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි
ප් රතිකාර ලැයිස්තුගත කරයි. ඔෙබ් ෛවද් යවරයා සමඟ එක්ව, ෙම් සෑම එකක්ම ෙහාඳින් සලකා බලා ඔබට “මම
ප් රතික්ෙෂ්ප කරනවා” තීරුව ෙහා් “මම පිළිගන්නවා” තීරුව සලකුණු කිරීමට අවශ් යද යන්න තීරණය කරන්න. ඔබට තීරණ
ගැනීෙම් හැකියාවක් ෙනාමැති නම් ෙමම තීරණ නීත් යානුකූලව බැඳී ඇති බව මතක තබා ගන්න.

ඩිෙමන්ශියාව

ඔබ ඩිෙමන්ශියා ෙරා්ගෙයන් ෙපෙළන්ෙන් නම්, එම අවස්ථාෙව් ඇති ඩිෙමන්ශියාෙව් බරපතලකම අනුව ඔබට
තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව අහිමි වනු ඇත. එබැවින් අනාගතෙය් යම් අවස්ථාවක දී ඔබට ෙමම තත්ත්වය
වර්ධනය වුවෙහාත් ෙමම ෙකාටස සම්පූර්ණ කිරීම වැදගත් ෙව්.
පළමුව, ඔබ රැකබලා ගන්නා ෙකාතැනක වුවද, ෙමම ෙකාටෙසහි ඔෙබ් තීරණ අදාළ වීමට ඔබට අවශ් යද,
නැතෙහාත්, ඔබ ආයතනික රැකවරණයට ඇතුළත් කර ඇත්නම් පමණක්ද යන්න තීරණය කරන්න.
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ෙදවනුව, ඩිෙමන්ශියාව තිබියදීත්, ඔබ සෑහීමකට පත්වන බවක් ෙපෙනන්නට තිෙබ් නම්, ඔෙබ් තීරණ අදාළ කර ගැනීමට
ඔබට අවශ් ය දැයි සලකා බලන්න. ඔබ ෙතා්රාගත් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන් (ය) සමඟ ෙමය සාකච්ඡා කිරීමට
ඔබට අවශ් ය විය හැකිය, මන්ද ඔවුන්ෙග් තක්ෙස්රුව වැදගත් වනු ඇත.
ඩිෙමන්ශියාව වර්ධනය වන විට, පුද්ගලෙයකුට කෑමට සහ බීමට ඇති උනන්දුව නැති වන කාලයක් පැමිණිය හැකිය. වාර්තා
කිරීමට ඇති අවසාන තීරණය නම්, ඔබ එම ෙව්දිකාවට පැමිණියෙහාත්, ඔබට හැන්ෙදන් ෙපා්ෂණය කිරීම ප් රතික්ෙෂ්ප
කිරීමට ෙහා් පිළිගැනීමට අවශ් යද යන්නයි. නැවතත්, ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නා සමඟ ෙමය සාකච්ඡා
කරන්න.

3 ෙකාටස: අගයන් විධානය
වටිනාකම් විධානය නීත් යානුකූලව බැඳී නැත, නමුත් ඔෙබ් ෙසෟඛ් ය වෘත්තිකයන්ට ඔබට වැදගත් ෙද් සහ
ඔබට ප් රතිකාර කිරීෙම්දී ඔවුන් කුමන ආකාරෙය් තීරණ ගැනීමට අවශ් යද යන්න පිළිබඳ මාර්ෙගා්පෙද්ශයක්
සපයයි.
ඉදිරියට යාමට, MyValues ෙවබ් අඩවිෙය් සමීක්ෂණය පිරවීමට උත්සාහ කරන්න (www.myvalues.org.au) . ෙමම
සමීක්ෂණය මඟින් මුද් රණය කළ හැකි වාර්තාවක් නිෂ්පාදනය කර ඔෙබ් My Health Record ෙවත උඩුගත කළ
හැකිය. ඉන්පසු ෙමම ෙකාටස පිරවීමට ආපසු එන්න.

අ) මෙග් ජීවිතෙය් වඩාත්ම වැදගත් ෙදය (ඔබට ෙහාඳින් ජීවත් වීම යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් කුමක්ද?)

ඔෙබ් ජීවිතයට අරමුණක් සහ අර්ථයක් ඇති කරන්ෙන් කුමක් ද, එය ෙනාමැති වීෙමන් ජීවිතය ඔබට වඩා අඩු වටිනාකමක්
වනු ඇති බව අදහස් කළ හැකිද?

ෙමයට පවුල සහ සබඳතා, පුද්ගලික අභිෙයා්ග සහ සමාජයට දායකත්වයක් සැපයීම, පුද්ගලික සාමය ෙහා් ආගමික
විශ්වාසය ඇතුළත් විය හැක. ඔබ ජීවිතෙය් අවසානයට ආසන්නව සිටින්ෙන් නම් සහ ඔෙබ් ජීවිතය යහපත් එකක් වී
ඇතැයි විශ්වාස කරන නමුත් වැඩිදුර ෛවද් ය මැදිහත්වීම් හරහා එය දිගු කිරීමට ඔබට අවශ් ය නැත, විෙශ්ෂෙයන්
ෙම්වා බරක් ෙහා් නිෂ්ඵල නම්, එෙස් කියන්න.

කියවීම, සංවාදය, සංගීතය, ඇවිදීම, ෙගවතු වගාව, ව් යායාම කිරීම, දරුවන්ෙග් ෙහා් මුණුබුරන්ෙග්
සංවර්ධනයට දායක වීම, ඉවුම් පිහුම්, මිත් රත්වය, සුරතල් සතුන්, සමාජ ශාලා, පුද්ගලික
ස්වාධිපත් යය, ස්වාධීනත්වය වැනි ඔබට එදිෙනදා සතුට ලබා ෙදන ෙද් විස්තර කරන්න.

ආ) මෙග් අනාගතය ගැන මා වඩාත් කනස්සල්ලට පත්වන්ෙන් කුමක්ද?

මිනිස් සිරුර අනෙප්ක්ෂිත ආකාරෙයන්, සමහර විට අනෙප්ක්ෂිත ෙව්ගයකින් ෙවනස් විය හැක. එය ප්රතිකාර සඳහා
ෙහාඳින් ෙහා් නරක ෙලස ප්රතික්රියා කළ හැකිය. ෙබාෙහා් අවස්ථාවන්හීදී, ෛවද් යවරුන්ට නුදුරු අනාගතෙය් දී ඔෙබ්
ෙසෟඛ් යය ගැන සාධාරණ තක්ෙස්රුවක් කළ හැකිය: හුස්ම ගැනීෙම් හැකියාව පිරිහීම, උදාහරණයක් ෙලස, ඇවිදීෙම්
හැකියාව, ඖෂධ සඳහා ඔෙබ් ප් රතිචාරය විය හැකිය. මරණය ආසන්න වන විට (දින කිහිපයක් ෙහා් සතියක්
ඇතුළත) පුෙරා්කථනය කිරීමට ද ඔවුන් සාධාරණ ය.

ෙකෙස් ෙවතත්, ෛවද්යවරුන්ෙග් අනාවැකි සමහර විට පුළුල් ආන්තිකයකින් වැරදි විය හැක. ඔබ හදිසිෙය් සහ
අනෙප්ක්ෂිත ෙලස පිරිහීමට පටන් ගත හැකිය, නැතෙහාත් ඔෙබ් තත්වය වර්තමාන තත්වෙය් පවතිනු ඇත,
සමහර විට යම් දියුණුවක් සමඟ වුවද, දිගු කාලයක් -- මාස ෙහා් අවුරුදු පවා.
ඉන්ද් රිය පහ ගැන සිතන්න: ෙපනීම, ඇසීම, ස්පර්ශය, රසය සහ සුවඳ. ඔෙබ් ෙපනීම ෙහා් ශ් රවණය නැතිවීම දුක්ඛිත
පහරක් ෙව්විද නැතෙහාත් ඔබට හැඩගැසීමට සහ එයට මුහුණ දීමට හැකි ෙව් යැයි ඔබ සිතනවාද?

7 හි 3 පිටුව

25/07/2019 ප් රකාශයට පත් කරන ලදී

ෙවනත් හැකියාවන් ගැන කුමක් කිව හැකිද? ඔබට ෙපා්ෂණය කිරීමට, වැසිකිළි කිරීමට ෙහා් ෙකාෙලාස්ටමි බෑගය
ඔබම ෙවනස් කිරීමට, නිවසක් තබා ගැනීමට සහ ඔබටම ආහාර පිසීමට, ඔෙබ් නිවස වටා ගමන් කිරීමට (ආධාර
රහිතව? ඇවිදින්ෙනකු සමඟ?) ඔබට හැකියාව නැති වුවෙහාත් ඔබට ෙකෙස් හැෙඟ්විද? ධාරිතාව: ඔබ අවට ෙලා්කය
ෙත්රුම් ගැනීමට, අර්ථවත් සංවාදයක නිරත වීමට, ඔෙබ් සමීපතම සහ ආදරණීයයන් හඳුනා ගැනීමට සහ මතක තබා
ගැනීමට ඇති හැකියාව. යම් ධාරිතාවක් අහිමි වීෙම් සිතුවිල්ල, අඛණ්ඩ ෛවද් ය ප් රතිකාරවල වටිනාකම ෙහා් ඔෙබ්
ජීවිතය දීර්ඝ කර ගැනීමට දරන උත්සාහෙය් වටිනාකම පිළිබඳ ඔෙබ් මතයට බරපතල ෙලස බලපාන්ෙන්ද?

නව තත්වයන්ට හැඩගැසීමට මිනිසුන්ට හැකි ෙව්. නිදසුනක් වශෙයන්, පිළිකාවකින් ෙපෙළන කඳු නගින්ෙනකු මුලින්
තීරණය කෙළ් ඔහු තවදුරටත් තම මිතුරන් සමඟ කඳු නැගීමකට යාමට ෙනාහැකි වීමට වඩා මිය යාමට කැමති
බවයි. එය ඔහුෙග් යථාර්ථය බවට පත් වූ විට, ඔහුෙග් ඉදිරිදර්ශනය ඔහුට තවදුරටත් තම රෙට් නිවස වටා ගමන්
කර දර ගින්නක දීප්තියට පත් වීමට ෙනාහැකි නම් මිය යාමට කැමති විය. පසුව එය ඔහුෙග් යථාර්ථය බවට පත් වූ
විට, ඔහුෙග් ඉදිරිදර්ශනය ඔහුට තවදුරටත් තම ඇඳ සහ නාන කාමරය අතර පහසුෙවන් ගමන් කළ ෙනාහැකි නම්
මිය යාමට කැමති විය. අවසානෙය් එය ඔහුෙග් යථාර්ථය බවට පත් වූ අතර පසුව ඔහු සියලු ෛවද් ය ප් රතිකාර
ප් රතික්ෙෂ්ප කර උපරිම සහනයක් ලබා ගැනීමට තීරණය කළ අතර එය ඔහුෙග් ජීවිතය ෙකටි කිරීෙම් ප් රතිඵලයක්
විය.

ඇ) අසනීප ෙහා් තුවාල වීෙමන් පසු ෛවද්ය ප්රතිකාරවල පිළිගත ෙනාහැකි ප්රතිඵල
ඔබ මාස තුනකින් පමණ මියයාෙම් සම්භාවිතාව 80%ක් බව ෛවද් යවරෙයකු විසින් තක්ෙස්රු කළ හැක. ෙහා් ඔබට
අසනීප ෙහා් හදිසි අනතුරකින් සාධාරණ සුවයක් ලබා ගැනීමට 50% ක අවස්ථාවක් ඇති බව; නැතෙහාත් ඔබට දිවි ගලවා
ගැනීමට 30% ක සම්භාවිතාවක් ඇති නමුත් සැලකිය යුතු ෙමාළෙය් හානියක් ඇති බව.

ෙමම ෙකාටෙසහි, ෙමවැනි සම්භාවිතාවන් පිළිබඳ ඔෙබ් ආකල්පය විස්තර කරන්න. ආක් රමණශීලී (ෙහා් ඕනෑම)
ෛවද් ය ප් රතිකාර ෙහා් පුනරුත්ථාපනය විඳදරාගැනීමට ඔබට නිසැක සුවය ෙකතරම් වැදගත් ද? ඔබ කැමතිද
මරණය දක්වාම 'සැනසිලි සත්කාර' පමණක්ද? ෙවනත් ක් රමයක් කියන්න, ඔබට ෛවද් ය ප් රතිකාර ප් රතික්ෙෂ්ප
කිරීමට නම්, දුර්වල පුෙරා්කථනයක් ගැන ඔබට ෙකාතරම් විශ්වාසද?

'චන්සි' ෙහා් බර ප් රතිකාරවලට මුහුණ ෙදන විට, ඔබ දිගු කලක් තිස්ෙස් දැක ඇති ඔෙබ්ම ප් රතිකාර කරන
ෛවද් යවරයාෙග් අධිෂ්ඨානය සමඟ ඔබ සැපපහසු ෙව්ද, නැතෙහාත් ඔබ බහුවිධ විෙශ්ෂඥ අදහස්වලට
කැමතිද? ෛවද් ය අදහස් ෙවනස් නම්, ඔබ ඔෙබ්ම ෛවද් යවරයාෙග් මතයට, ස්වාධීන විෙශ්ෂඥෙයකුෙග්
මතයට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවාද, නැතිනම් බහුවිධ මතවලට එකඟ වීමට ඔබට අවශ් යද? ඔබට අවශ් ය
නම්, ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන් (ය) ඔවුන්ට හැකි ෙහාඳම තත්වයන් යටෙත් තීරණය කිරීමට
සහ ඔබ ඔවුන්ෙග් විනිශ්චය විශ්වාස කරයි නම්, ෙමය කියන්න.

ඔෙබ් ආකල්පය විස්තර කරන්න:
● පුනර්ජීවනය: කිසිවක් නැත; මධ්යස්ථ පියවර; ෙහා් ඕනෑම ෙදයක් සහ සෑම ෙදයක්ම?
● ජීවිත ආධාරය (ආමාශයට නල හරහා කෘතිම ආහාර සැපයීම සහ සජලනය; කෘතිම වාතාශ් රය; ඩයලිසිස්;
ජීවිතාරක්ෂක සැත්කම්): සම්පූර්ණෙයන්ම ප් රතික්ෙෂ්ප කරන්න; වැඩිදියුණු කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාවක් තිෙබ් නම් දිගටම
කරෙගන යන්න; කිසිදු ෙවනසක් ෙනාතකා දිගටම කරෙගන යන්නද?

● අත්හදා බැලීම් ප් රතිකාර: සඵලතාවය ෙනාදන්නා සහ බරක් විය හැකි වුවද, නව ඖෂධවල
ෛවද් ය පරීක්ෂණවලට සහභාගී වීමට ඔබ එකඟද?

7 හි 4 පිටුව
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ඈ) මා දැන ගැනීමට කැමති ෙවනත් ෙද්වල්
ෙරා්ග නිවාරක ප් රතිකාර ෙවත මාරු වන විට, ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ සාදන්නා (ය) ෙව්දනාවට සහ දුක්
ෙව්දනාවලට ප් රතිකාර කිරීම සඳහා ෙමා්ෆීන් භාවිතය පිළිබඳ ඔෙබ් ආකල්පය දැන සිටීම වැදගත් වන අතර ඔෙබ් අභිමතය
පරිදි ක් රියා කරයි.

ෙමම ෙකාටෙස්දී, ඔබ සිහිසුන්ව තබා ගන්නා සහ ඔෙබ් ෙව්දනාව ('පර්යන්ත සංසිඳුවීම') ඉහළ මට්ටෙම්
ෙමා්ෆීන් පිළිගන්ෙන්ද යන්න ෙහා් ෙව්දනාව ෙහා් දුක් ෙව්දනා ඇතුළත් වන සැහැල්ලු ෙමා්ෆීන් මට්ටම්
('සැහැල්ලු සංසිඳුවීම') වලට ඔබ කැමතිද යන්න පවසන්න. නමුත් ආදරණීයයන් සමඟ යම් දැනුවත්
අන්තර්ක් රියා සඳහා ඉඩ සැලසිය හැක. අවස්ථාවක් තිෙබ් නම්, සැලකිය යුතු දුක් ෙව්දනා සමඟ වුවද,
ඔබට එක් අවසාන ෙකටි කාලයක් සැහැල්ලු නින්දක් අවශ් යද, එවිට ඔබට අවදි වී සමුගැනීමට
අවස්ථාවක් ලැෙබනු ඇත, නැතෙහාත් ඔබ සිහිසුන්ව සිටීමට කැමතිද? ෙමා්ෆීන් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම
ඔෙබ් හුස්ම ගැනීම අඩු කිරීෙමන් ඔෙබ් මරණය ෙව්ගවත් කළ හැකි බව ඔබ දැන සිටිය යුතුය.

ඔෙබ් ආදරණීයයන් ඔබ සුසංෙයා්ගී සහ දක්ෂ පුද්ගලෙයකු ෙලස සිහිපත් කිරීමට ඔබට අවශ් ය නම්, ඔෙබ්
ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන් (ය) ඔෙබ් ජීවිතය ෙකටි කිරීමට ෙහ්තු වන තීරණ ගැනීමට ඔබට අවශ් ය
විය හැකිය, එවිට ඔබට දිගුකාලීන ෙනාගැලපීම් සහ ෙනාහැකියාව. අෙනක් අතට, ඔබ මරණයට මඟ පාදන
ඔෙබ් තත්වය කුමක් වුවත්, ස්වභාවධර්මයට එහි ගමන් මගට යාමට ඉඩ සලසන බැවින් ඔෙබ් පවුෙල් අයට
ඔෙබ් අවසාන පරිච්ෙඡ්දය අත්විඳීමට ඔබ කැමති විය හැකිය.
e) මෙග් රැකවරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වීමට මා කැමති ෙවනත් පුද්ගලයින්
ඔබ ජීවිතෙය් අවසානයට මුහුණ ෙදන විට, ඔබට සුදුසු ප් රතිකාර ෙමානවාද යන්න පිළිබඳව ඔබට සමීප අයට
ඔවුන්ෙග්ම අදහස් තිබිය හැකිය. නමුත් ඔෙබ් අත්තිකාරම් සත්කාර විධානෙය් සටහන් කර ඇති පරිදි ඔවුන්ෙග්
කැමැත්ත ඔෙබ් තීරණ අභිබවා ෙනායන අතර ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නා ක් රියා කිරීමට බැඳී සිටී.
ඔෙබ් කැමැත්ත, ඔවුන් ඔබට සමීප පුද්ගලයින්ෙග් කැමැත්තට වඩා ෙවනස් වුවද. ෙකෙස් ෙවතත්, ඔබට ෙමම
පුද්ගලයින්ෙගන් උපෙදස් ලබා ගැනීමට අවශ් ය විය හැකිය.
ෙමම ෙකාටෙසහි, හැකි නම්, ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ සාදන්නා (ය) සමඟ කතා කිරීමට ඔබ කැමති පුද්ගලයින්
ලැයිස්තුගත කරන්න. ෙමයට සමීප පුද්ගලික මිතුරන් ෙහා් හවුල්කරුවන් (ඔෙබ් පවුෙල් අය පවා අනුමත ෙනාකරන අය), ප් රජා
වැඩිහිටියන් ෙහා් සදාචාරාත්මක ෙහා් ආගමික ආධාරක පුද්ගලයින් ඇතුළත් විය හැකිය. අය ඉන්නවා නම් කරන්නනැතඋපෙදස්
ලබා ගැනීමට අවශ්ය සහ කරන්නනැතඔෙබ් ඇඳ අසලට යාමට අවශ් යයි, ඔවුන්වත් සඳහන් කරන්න.

ෙමම අවස්ථාවන්හිදී චිත්තෙව්ගයන් වැඩි වීම ස්වභාවික විය හැකි අතර සමහර ගැටුම් ඇති විය හැකි අතර,
ඔබ ඔෙබ් අත්තිකාරම් සත්කාර විධානය තුළ ඔෙබ් මනාපයන් පැහැදිලි කරන තරමට, ඔෙබ් ෛවද් ය
ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන් (ය) ෙගෟරවනීය සහ තර්කානුකූල සාකච්ඡා පැවැත්වීම පහසු වනු ඇත. උපෙදස්
ලබා ගත් අය සමඟ.

f) මා මරණයට ආසන්නව සිටින්ෙන් නම් පහත කරුණු මට වැදගත් වනු ඇත
ඔබ ජීවිතෙය් අවසානයට ළඟා වී ඇත්නම්, ඔබ යාමට ෙපර ඔබ දකින සමහර ෙද්වල් තිෙබ්ද? අලුත උපන්
මුණුබුෙරක්, බෑණනුවන් උපාධිධාරිෙයක්, ඥාති සෙහා්දරෙයක් විවාහක, ඔෙබ් දියමන්ති විවාහ සංවත්සරය,
උදාහරණයක් ෙලස? ඔබට එවැනි නිශ්චිත ඉලක්ක ෙනාමැති නම්, 'කිසිවක් නැත' යනුෙවන් ලියන්න.

7 හි 5 පිටුව
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ඔබ මිය යන විට ඔබ වටා සිටින කවුරුන් සහ කුමක් ගැන සිතන්න: සංගීත වාදනය, ආදරණීයයන්ෙග් ඡායාරූප, ඔෙබ්
සුරතල්? දර්ශනය සිතින් මවාෙගන එය ඔබට හැකි උපරිමෙයන් විස්තර කරන්න.
සටහන: ස්ෙව්ච්ඡා සහෙයන් මිය යාම (VAD) දැන් වික්ෙටා්රියා හි නීත් යානුකූල වන අතර, එය ලබා ගත හැක්ෙක්
තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව ඇති (සහ ෙවනත් ආකාරයකින් සුදුසුකම් ඇති) පුද්ගලයින්ට පමණි. ඔබට ඔෙබ් Advance
Care Directive හි VAD සඳහා උපෙදස් ඇතුළත් කළ ෙනාහැක.

අවයව දන්දීම
ඔබෙග් මරණයකදී ඔබෙග් අවයව පරිත් යාග කිරීමට ඔබ එකඟ වන්ෙන්ද යන්න සටහන් කරන්න.

4 ෙකාටස: ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන්
ෙමම ෙකාටෙසහි, ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ සාදන්නා (ය) වීමට ඔබ පත් කර ඇති පුද්ගලයින් ලැයිස්තුගත
කරන්න.

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම පුද්ගලයින් පත් කිරීම ෙවනත් ෙවනම ෙපා්රමයක් හරහා සිදු කළ යුතු බව
සලකන්න: ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්ෙනකු පත් කිරීම. ඔබ දැනටමත් කල් පවත්නා ඇෙටා්ර්නි බලයක්
(ෛවද් ය ප් රතිකාර) පත් කර ඇත්නම්, ෙමම පුද්ගලයා ෙහා් පුද්ගලයන් ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ
ගන්නන් (ය) ෙලස සැලෙක්.

5 ෙකාටස: සාක්ෂි දීම
අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයට නීතිමය බලයක් තිබීම සඳහා ෙමම ෙකාටස නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීම වැදගත් ෙව්.

ඔබ අත්සන් කිරීමට ෙපර,;ඔෙබ් අත්සනට සාක්ෂිකරුවන් ෙලස ඔබ සමඟ වැඩිහිටියන් ෙදෙදෙනකු සිටින්න.
පළමුවැන්නා ලියාපදිංචි ෛවද් යවරයකු විය යුතු අතර ෙදවැන්නා ෙවනත් වැඩිහිටියකු විය යුතුය.

ඔබෙග් අත්තිකාරම් සත්කාර විධානය සමඟ කළ යුතු ෙද්
ඔබෙග් අත්සන් කළ ෙපා්රමෙය් පිටපත් සාදා ෙමයට ෙදන්න:

● ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නන්
● ඔෙබ් පවුෙල් සාමාජිකයන්

● ඔෙබ් සාමාන් ය ෛවද් යවරයා සහ ඔබට බරපතල ෙරා්ගයක් සඳහා ප් රතිකාර කරන ෙවනත් ඕනෑම ෛවද් යවරෙයක්
● ඔබ ෙරා්හලකට ෙහා් ආගන්තුක සත්කාරක මධ් යස්ථානයකට ෙහා් වයස්ගත සත්කාරක මධ් යස්ථානයකට ඇතුළු වන්ෙන් නම්, පිටපතක් ඔෙබ් ෛවද් ය
ලිපිෙගානුෙව් තබා ඇති බවට සහතික වන්න.

● ඔෙබ් අත්සන් කළ අත්තිකාරම් සත්කාර විධානය ඔෙබ් My Health Record ෙවත උඩුගත කරන්න:
www.myhealthrecord.gov.au

කාලාන්තර සමාෙලා්චනය
ඔබ සාෙප්ක්ෂව තරුණ සහ සාධාරණ ෙසෟඛ් ය සම්පන්න නම්, සෑම වසර ෙදකකට ෙහා් තුනකට වරක් ෙපා්රමය සමාෙලා්චනය
කරන්න, කිසිවක් ෙවනස් වී ෙනාමැති නම්, ලබා දී ඇති ඉෙඩහි අත්සන් කර දිනය කරන්න.

ඔබ වයසට යන විට සහ විෙශ්ෂෙයන් ඔබට බරපතල ෙරා්ගාබාධයක් ඇති බව හඳුනාෙගන තිෙබ් නම්, ඔෙබ් ෙපා්රමය
නිතිපතා සමාෙලා්චනය කරන්න. ඔෙබ් උපෙදස් නම්ෙවනස්, ඔබ නව ෙපා්රමයක් සම්පූර්ණ කර එය නැවත නිසි ෙලස සාක් ෂි
කළ යුතුය.

7 හි 6 පිටුව

25/07/2019 ප් රකාශයට පත් කරන ලදී

නිතර අසන ප්රශ්න
ප් ර: මට අලුත් එකක් සම්පූර්ණ ෙනාකර මෙග් අත්තිකාරම් සත්කාර විධානෙය් ෙකාටස් සංෙශා්ධනය කළ හැකිද?
නැත, ඔබට ඔෙබ් වටිනාකම් විධානය ෙහා් උපෙද්ශන විධානය සංෙශා්ධනය කිරීමට ෙහා් එකතු කිරීමට ෙනාහැක - ඔබ
නව අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. ඔබට ඔෙබ් සම්බන්ධතා ෙතාරතුරු, ෙහා් ඔෙබ් ලැයිස්තුගත
ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ සාදන්නාෙග්/ෙග් විස්තර ෙවනස් කළ හැක.

ප් ර: මෙග් අත්තිකාරම් සත්කාර විධානය තුළ ස්ෙව්ච්ඡා උපකාරෙයන් මියයාම ඉල්ලා සිටිය හැකිද?
නැහැ, ඔබට බැහැ.

ප් ර: මට අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයක් ඇති බව ෛවද් ය වෘත්තිකයකු දන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ඔබ අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයක් සම්පූර්ණ කර ඇත්දැයි ෙසායා බැලීමට ඔෙබ් ෛවද් යවරයා සාධාරණ
උත්සාහයක් දැරිය යුතුය. ඔබ අත්සන් කරන ලද Advance Care Directive ෙපා්රමෙය් පිටපත් කිහිපයක් සාදා
ප් රතිකාර කරන සියලුම ෛවද් යවරුන්ට සහ ෙරා්හල් ගත කිරීෙම් කාර්ය මණ්ඩලයට පිටපතක් ලබා
ෙදන්න. ඔබට ඔෙබ් අත්සන් කළ අත්තිකාරම් සත්කාර විධානය ඔෙබ් මෙග් ෙසෟඛ් ය වාර්තාවට උඩුගත
කළ හැකිය:www.myhealthrecord.gov.au. ඔබට MyValues සමීක්ෂණෙය් පිටපත් පුරවා මුද් රණය කිරීමටද
හැකිය:www.myvalues.org.au . ෙමය ඔබෙග් My Health Record ෙවතද උඩුගත කළ හැක.

ප් ර: මා සතුව පවතින අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයක් 2018 මාර්තු 12 ට ෙපර සම්පූර්ණ කර ඇත්නම් කුමක් කළ යුතුද?

2018 මාර්තු 12 ට ෙපර සම්පූර්ණ කරන ලද අත්තිකාරම් සත්කාර විධානයක් ෙලස පිළිගනු ලැෙබ්.
වටිනාකම් විධානය පමනි. එය ඔෙබ් ෛවද් ය ප් රතිකාර තීරණ ගන්නා විසින් සැලකිල්ලට ගනු ඇත,
නමුත් නීත් යානුකූලව බැඳී නැත.
ප් ර: මට දැනට පවතින ප් රතිකාර ප් රතික්ෙෂ්ප කිරීෙම් සහතිකයක් තිෙබ් නම් කුමක් කළ යුතුද?

2018 මාර්තු 12 දින පවතින ඕනෑම ෛවද් ය ප් රතිකාර සහතිකයක් ප් රතික්ෙෂ්ප කිරීම තවමත් නීත් යානුකූල සහ
වලංගු ෙව්.
ප් ර: මට වැඩි විස්තර ෙසායාගත හැක්ෙක් ෙකාතැනින්ද?

● ෙසෟඛ් ය හා මානව ෙස්වා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබ් අඩවිෙය් පූර්ව සත්කාර සැලසුම් පිළිබඳ
වැඩිදුර කියවන්න:www.betterhealth.vic.gov.au/havetheconversation

● ෙහා් රජෙය් අධිනීතිඥ ෙවබ් අඩවිෙය් කාර්යාලය:www.publicadvocate.vic.gov.au

7 හි 7 පිටුව

