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DWDV படிவம் 3b
அட்வான்ஸ் ேகர்
ைடரக்டிைவ எப்படி நிரப்புவது
உங்கள் உரிைமகள்
உங்களுக்கு முடிெவடுக்கும் திறன் இருந்தால், எந்த ேநரத்திலும் - நீங்கள் விரும்பாத மருத்துவ சிகிச்ைசைய மறுக்க உங்களுக்கு உரிைம
உண்டு என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். மருத்துவ சிகிச்ைசயில் பின்வருவன அடங்கும்:

● உடல் அல்லது அறுைவ சிகிச்ைச

● உடன் சிகிச்ைச
○ பரிந்துைரக்கப்பட்ட மருந்துகள்

○ அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ கஞ்சா தயாரிப்பு
● ேநாய்த்தடுப்பு சிகிச்ைச

● பல் சிகிச்ைச

● மனேநாய்க்கான சிகிச்ைச.
இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் எப்ேபாதாவது, உங்களுக்கு முடிெவடுக்கும் திறன் இல்ைல என்றால் - ேநாய் அல்லது
விபத்து - நீங்கள் எப்படி சிகிச்ைச ெபற விரும்புகிறீர்கள் என்பைதக் கருத்தில் ெகாள்வது முக்கியம். அட்வான்ஸ் ேகர்
ைடரக்டிவ் படிவத்ைத பூர்த்தி ெசய்வது உங்கள் முடிவுகள் அறியப்படுவைதயும் மதிக்கப்படுவைதயும் உறுதி
ெசய்கிறது.

அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் படிவம்
இந்த அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் படிவத்தில் ஐந்து பகுதிகள் உள்ளன:

● பிரிவு 1: உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள்

● பிரிவு 2: திஅறிவுறுத்தல் உத்தரவு
● பிரிவு 3: திமதிப்புகள் வழிகாட்டுதல்

● பிரிவு 4: உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்கள்

● பிரிவு 5: சாட்சிகள் பிரிவு.

நீங்கள் அறிவுறுத்தல் கட்டைளைய மட்டும் அல்லது மதிப்புகள் கட்டைளைய மட்டும் அல்லது இரண்ைடயும் முடிக்க
ேதர்வு ெசய்யலாம். சட்டப்பூர்வமாக ெசயல்பட, சாட்சி பிரிவுேவண்டும்முடிக்கப்படும்.
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இதில் யார் ஈடுபட்டுள்ளனர்?

சட்டப்பூர்வமாக பிைணக்கப்படுவதற்கு, இந்தப் படிவத்தின் அறிவுறுத்தல் கட்டைளப் பிரிைவ நிரப்புவதில் குைறந்தது மூன்று
ேபராவது ஈடுபட ேவண்டும்: நீங்கள், உங்கள் மருத்துவர் மற்றும் மற்ெறாரு வயது வந்த சாட்சி. ஆவணத்தில் மூவரும்
ைகெயழுத்திட ேவண்டும்அேத ேநரத்தில்.

இந்தப் படிவத்தில் நீங்கள் பதிவுெசய்யும் முடிவுகள் குறித்து மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்(கள்) அறிந்திருப்பைதயும்
நீங்கள் உறுதிெசய்ய ேவண்டும்.

பிரிவு 1: தனிப்பட்ட விவரங்கள்
நீங்கள் தற்ேபாது நலமாக இருந்தால், ெசால்லுங்கள்! இருப்பினும், உங்களுக்கு மருத்துவ நிைல இருப்பது கண்டறியப்பட்டால்,
உங்கள் மருத்துவ பயிற்சியாளரிடம் சரிபார்த்து, வழங்கப்பட்ட இடத்தில் அைத விவரிக்கவும். உங்கள் உடல்நிைல நன்றாக இருந்தால்,
இந்தப் படிவத்ைத மதிப்பாய்வு ெசய்து சில வருடங்களுக்கு ஒருமுைற உங்கள் முடிவுகைள மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினால் ேபாதும்.
இருப்பினும், உங்கள் உடல்நிைல கணிசமாக மாறினால், உங்கள் முடிவுகைள மதிப்பாய்வு ெசய்து, மாற்றங்கைளச் ெசய்ய
விரும்பினால், இன்ெனான்ைற நிரப்பவும்.

பிரிவு 2: அறிவுறுத்தல் உத்தரவு
அறிவுறுத்தல் உத்தரவுசட்டப்பூர்வமாக பிைணக்கப்பட்ட சில கட்டத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான மருத்துவ சிகிச்ைசையப்
பற்றி நீங்கேள முடிெவடுக்க முடியாவிட்டால் (முடிெவடுக்கும் திறன்) உங்களுக்கு சிகிச்ைச அளிக்கும் சுகாதாரப்
பயிற்சியாளர்கள் மீது. படிவத்தின் இந்தப் பகுதிையப் பூர்த்தி ெசய்ய நீங்கள் ேதர்வுெசய்தால், உங்கள் மருத்துவப்
பயிற்சியாளருடன் கலந்தாேலாசிக்க ேவண்டும்.

முதலில், நீங்கள் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்எப்ேபாதுஉங்கள் வழிமுைறகள் ெபாருந்த ேவண்டும். பக்கம் 2 இல் நீங்கள் ெசய்யும் ேதர்வுகள்,
பக்கம் 3 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சாத்தியமான சிகிச்ைசகள் பற்றி நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுடன் ெதாடர்புைடயது.

இைதக் கவனியுங்கள்: நீங்கள் அவதிப்பட்டால் மட்டுேமதற்காலிகமுடிெவடுக்கும் திறன் இழப்பு, அல்லது ஏதாவது கடுைமயான பாதிப்புகள்
உள்ளன, ஆனால் நீங்கள் நன்றாக குணமைடவீர்கள் என்று உங்கள் சிகிச்ைச மருத்துவப் பயிற்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர், உங்கள் பக்கம் 3
முடிவுகள் ெபாருந்தாது என்று நீங்கள் விரும்பலாம். அப்படியானால், "ஏற்கிேறன்" என்பைதத் தட்டவும் (அதாவது, அறிவுறுத்தல் உத்தரவு
இருக்க ேவண்டும் என்பைத நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்கள்.இல்ைலஇந்த சூழ்நிைலயில் விண்ணப்பிக்கவும்). மறுபுறம், உங்கள் பக்கம் 3
முடிவுகள் 'எதுவாக இருந்தாலும்' ெபாருந்த ேவண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு ெசய்யலாம். அப்படியானால், "ஒப்பற்றது" என்பைத டிக்
ெசய்யவும்.

பக்கம் 3 இந்த உத்தரவின் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். இது உங்கள் ஆயுைள நீடிக்க அல்லது தக்கைவக்கப் பயன்படும் சிகிச்ைசகைள
பட்டியலிடுகிறது. உங்கள் மருத்துவப் பயிற்சியாளருடன் ேசர்ந்து, இைவ ஒவ்ெவான்ைறயும் கவனமாகப் பரிசீலித்து, "நான் மறுக்கிேறன்" என்ற
ெநடுவரிைசைய அல்லது "நான் ஏற்றுக்ெகாள்கிேறன்" என்ற ெநடுவரிைசைய டிக் ெசய்ய ேவண்டுமா என்பைதத் தீர்மானிக்கவும். உங்களுக்கு
முடிெவடுக்கும் திறன் இல்ைலெயன்றால், இந்த முடிவுகள் சட்டப்பூர்வமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்.

டிெமன்ஷியா

உங்களுக்கு டிெமன்ஷியா இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அந்த ேநரத்தில் டிெமன்ஷியாவின் தீவிரத்ைதப்
ெபாறுத்து முடிெவடுக்கும் திறைன நீங்கள் இழக்க ேநரிடும். எதிர்காலத்தில் ஏேதனும் ஒரு கட்டத்தில் இந்த
நிைல உருவாகும் பட்சத்தில் இந்தப் பகுதிைய நிைறவு ெசய்வது முக்கியம்.
முதலாவதாக, நீங்கள் எங்கு கவனித்துக் ெகாள்ளப்பட்டாலும், இந்தப் பிரிவில் உங்கள் முடிவுகள் ெபாருந்த ேவண்டுமா அல்லது
நீங்கள் நிறுவனப் பராமரிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டும் பயன்படுத்த ேவண்டுமா என்பைதத் தீர்மானிக்கவும்.
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இரண்டாவதாக, டிெமன்ஷியா இருந்தேபாதிலும், நீங்கள் திருப்தியைடவதாகத் ேதான்றினால், உங்கள் முடிவுகைளப் பயன்படுத்த
விரும்புகிறீர்களா என்பைதக் கவனியுங்கள். நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த மருத்துவ சிகிச்ைச முடிவு ெசய்பவர்களுடன் இைதப் பற்றி விவாதிக்க
விரும்பலாம், ஏெனனில் அவர்களின் மதிப்பீடு முக்கியமானதாக இருக்கும்.

டிெமன்ஷியா முன்ேனறும்ேபாது, ஒரு நபர் சாப்பிடுவதிலும் குடிப்பதிலும் ஆர்வத்ைத இழக்க ேநரிடும். நீங்கள் அந்த
நிைலக்கு வந்தால், ஸ்பூன் ஃபீடிங்ைக மறுக்க ேவண்டுமா அல்லது ஏற்க ேவண்டுமா என்பதுதான் பதிவு ெசய்வதற்கான
இறுதி முடிவு. மீண்டும், உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பாளருடன் இைதப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

பிரிவு 3: மதிப்புகள் வழிகாட்டுதல்
மதிப்புகள் வழிகாட்டுதல் சட்டப்பூர்வமாக பிைணக்கப்படவில்ைல, ஆனால் உங்கள் உடல்நலப் பயிற்சியாளர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன
முக்கியம் மற்றும் உங்களுக்கு சிகிச்ைசயளிக்கும் ேபாது அவர்கள் என்ன வைகயான முடிவுகைள எடுக்க ேவண்டும் என்பது பற்றிய
வழிகாட்டிைய வழங்குகிறது.

ெசல்ல, MyValues இைணயதளத்தில் (.www.myvalues.org.au) . இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு ஒரு
அறிக்ைகைய உருவாக்குகிறது, அைத அச்சிடலாம் மற்றும் உங்கள் ைம ெஹல்த் ெரக்கார்டில்
பதிேவற்றலாம். இந்த பகுதிைய நிரப்ப மீண்டும் வரவும்.
அ) என் வாழ்க்ைகயில் மிகவும் முக்கியமானது (நன்ைமயாக வாழ்வது என்றால் என்ன?)
உங்கள் வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கத்ைதயும் அர்த்தத்ைதயும் உருவாக்குவது எது, அது இல்லாததால், வாழ்க்ைக உங்களுக்கு
மிகவும் குைறவான மதிப்ைபக் ெகாடுக்கும்?

இதில் குடும்பம் மற்றும் உறவுகள், தனிப்பட்ட சவால் மற்றும் சமூகத்திற்கு பங்களிப்பு ெசய்தல், தனிப்பட்ட அைமதி அல்லது மத
நம்பிக்ைக ஆகியைவ அடங்கும். நீங்கள் வாழ்க்ைகயின் இறுதிக் கட்டத்தில் இருந்தால், உங்கள் வாழ்க்ைக நன்றாக இருப்பதாக
நம்பினால், ேமலும் மருத்துவத் தைலயீடுகள் மூலம் அைத நீட்டிக்க உங்களுக்கு விருப்பமில்ைல, குறிப்பாக இைவ சுைமயாகேவா
அல்லது பயனற்றதாகேவா இருந்தால், அவ்வாறு ெசால்லுங்கள்.

வாசிப்பு, உைரயாடல், இைச, நைடபயிற்சி, ேதாட்டக்கைல, உடற்பயிற்சி, குழந்ைதகள் அல்லது ேபரக்குழந்ைதகளின்
வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தல், சைமயல், நட்பு, ெசல்லப்பிராணிகள், கிளப்கள், தனிப்பட்ட சுயாட்சி, சுதந்திரம்
ேபான்றவற்ைற உங்களுக்கு அன்றாடம் இன்பம் தருவைத விவரிக்கவும்.

b) எனது எதிர்காலத்ைதப் பற்றி எனக்கு மிகவும் கவைலயாக இருப்பது எது?

மனித உடல் எதிர்பாராத விதங்களில், சில சமயங்களில் எதிர்பாராத ேவகத்தில் மாறலாம். இது சிகிச்ைசகளுக்கு
நன்றாகேவா அல்லது ேமாசமாகேவா விைனபுரியும். பல சந்தர்ப்பங்களில், எதிர்காலத்தில் உங்கள் ஆேராக்கியம் குறித்து
மருத்துவர்கள் நியாயமான மதிப்பீட்ைடச் ெசய்யலாம்: சுவாசத் திறன் ேமாசமைடதல், எடுத்துக்காட்டாக, நடக்கக்கூடிய
திறன், மருந்துகளுக்கு உங்கள் பதில். மரணம் எப்ேபாது நிகழும் என்பைத (சில நாட்கள் அல்லது ஒரு வாரத்திற்குள்)
கணிப்பதிலும் அவர்கள் நியாயமான முைறயில் நல்லவர்கள்.
இருப்பினும், மருத்துவர்களின் கணிப்புகள் சில சமயங்களில் பரந்த வித்தியாசத்தில் தவறாக இருக்கலாம். நீங்கள் திடீெரன்று
மற்றும் எதிர்பாராத விதமாக ேமாசமைடயத் ெதாடங்கலாம் அல்லது உங்கள் நிைல அதன் தற்ேபாைதய நிைலயில் ெதாடரலாம்,
ஒருேவைள சில முன்ேனற்றங்களுடன் கூட, நீண்ட காலத்திற்கு - மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட.

ஐந்து புலன்கைளப் பற்றி சிந்தியுங்கள்: பார்ைவ, ேகட்டல், ெதாடுதல், சுைவ மற்றும் வாசைன. உங்கள் பார்ைவ அல்லது ெசவித்திறைன இழப்பது
ஒரு துன்பகரமான அடியாக இருக்குமா அல்லது நீங்கள் சரிெசய்து சமாளிக்க முடியும் என்று நிைனக்கிறீர்களா?
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மற்ற திறன்கைளப் பற்றி என்ன? உங்களுக்கு உணவளிக்கும் திறன், கழிப்பைற அல்லது ெகாேலாஸ்டமி ைபைய நீங்கேள
மாற்றுவது, வீட்ைட ைவத்து உங்களுக்காக சைமக்க, உங்கள் வீட்ைடச் சுற்றிச் ெசல்வது (உதவி இல்லாமல்? வாக்கர்
மூலம்?) ஆகியவற்ைற நீங்கள் இழந்தால் எப்படி உணருவீர்கள்? திறன்: உங்கைளச் சுற்றியுள்ள உலகத்ைதப்
புரிந்துெகாள்வது, அர்த்தமுள்ள உைரயாடலில் ஈடுபடுவது, உங்கள் ெநருங்கிய மற்றும் அன்பானவர்கைள அைடயாளம்
கண்டு நிைனவில் ெகாள்வது. ஒரு குறிப்பிட்ட திறைன இழக்கும் எண்ணம் ெதாடர்ந்து மருத்துவ சிகிச்ைசயின் மதிப்பு
அல்லது உங்கள் ஆயுைள நீட்டிக்கும் முயற்சி பற்றிய உங்கள் கருத்ைத தீவிரமாக பாதிக்கிறதா?

மக்கள் புதிய சூழ்நிைலகளுக்கு தங்கைள மாற்றிக் ெகாள்ள முடியும். உதாரணமாக, புற்றுேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு
மைலேயறுபவர், தனது நண்பர்களுடன் இனி நைடபயணம் ெசல்ல முடியாது என்பைத விட இறக்க விரும்புவதாக முதலில் முடிவு
ெசய்தார். அது அவரது யதார்த்தமாக மாறியேபாது,

அவரது முன்ேனாக்கு அவர் தனது நாட்டின் வீட்ைடச் சுற்றிச் ெசல்ல

முடியாவிட்டால், இறக்க விரும்புவதாகச் சரிெசய்தது மற்றும் ஒரு தீப்ெபாறியின் பளபளப்பில் மூழ்கியது. பின்னர் அது அவரது
யதார்த்தமாக மாறியதும், அவர் தனது படுக்ைகக்கும் குளியலைறக்கும் இைடயில் எளிதாக நகர முடியாவிட்டால், இறக்க
விரும்புவதாக அவரது முன்ேனாக்கு சரிெசய்யப்பட்டது. இறுதியாக அதுேவ அவரது யதார்த்தமாக மாறியது, பின்னர் அவர்
அைனத்து மருத்துவ சிகிச்ைசகைளயும் மறுத்து, அதிகபட்ச ேநாய்த்தடுப்பு சிகிச்ைசையப் ெபற முடிவு ெசய்தார், இது அவரது
ஆயுைளக் குைறக்கும் விைளைவ ஏற்படுத்தியது.

c) ேநாய் அல்லது காயத்திற்குப் பிறகு மருத்துவ சிகிச்ைசயின் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாத விைளவுகள்

மூன்று மாதங்களில் நீங்கள் இறப்பதற்கான நிகழ்தகவு 80% இருப்பதாக மருத்துவர் மதிப்பிடலாம்; அல்லது ேநாய்
அல்லது விபத்திலிருந்து நியாயமான முைறயில் குணமைடய உங்களுக்கு 50% வாய்ப்பு உள்ளது; அல்லது நீங்கள்
உயிர் பிைழப்பதற்கான 30% வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க மூைள பாதிப்புடன்.

இந்த பிரிவில், இந்த வைகயான நிகழ்தகவுகளுக்கான உங்கள் அணுகுமுைறைய விவரிக்கவும். ஆக்ேராஷமான (அல்லது ஏேதனும்)
மருத்துவ சிகிச்ைச அல்லது மறுவாழ்ைவச் சகித்துக்ெகாள்வதற்கு, நீங்கள் குணமைடவது எவ்வளவு முக்கியம்? நீங்கள் இறக்கும் வைர
'ஆறுதல் பராமரிப்பு' மட்டுேம விரும்புகிறீர்களா? ேவறு வழிையக் கூறினால், நீங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைசைய மறுப்பதற்காக, ேமாசமான
முன்கணிப்பு பற்றி நீங்கள் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்?

'வாய்ப்பு' அல்லது பாரமான சிகிச்ைசகைள எதிர்ெகாண்டால், நீங்கள் நீண்ட காலமாகப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும்
உங்கள் ெசாந்த சிகிச்ைச மருத்துவரின் உறுதியுடன் நீங்கள் வசதியாக இருப்பீர்களா அல்லது பல நிபுணர்களின்
கருத்துக்கைள விரும்புகிறீர்களா? மருத்துவக் கருத்துக்கள் ேவறுபட்டால், உங்கள் ெசாந்த மருத்துவரின் கருத்ைத
ேநாக்கி, ஒரு சுயாதீன நிபுணரின் கருத்ைத ேநாக்கி நீங்கள் அதிகம் சாய்வீர்களா அல்லது பல கருத்துக்கைள ஒப்புக்
ெகாள்ள விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர் (கள்) சூழ்நிைலகளில் தங்களால் முடிந்தவைர
சிறந்த முைறயில் முடிவு ெசய்ய விரும்பினால், அவர்களின் தீர்ப்ைப நீங்கள் நம்பினால், இைதச் ெசால்லுங்கள்.

உங்கள் அணுகுமுைறைய விவரிக்கவும்:

● புத்துயிர்: எதுவும் இல்ைல; மிதமான நடவடிக்ைககள்; அல்லது ஏதாவது எல்லாம்?
● உயிர் ஆதரவு (இைரப்ைபக்கு குழாய்கள் மூலம் ெசயற்ைக உணவு மற்றும் நீேரற்றம்; ெசயற்ைக காற்ேறாட்டம்;
டயாலிசிஸ்; சாத்தியமான உயிர் காக்கும் அறுைவ சிகிச்ைச): முழுவதுமாக மறுக்கவும்; முன்ேனற்றத்திற்கான
வாய்ப்பு இருந்தால் ெதாடரவும்; எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ெதாடரவா?
● ேசாதைன சிகிச்ைசகள்: புதிய மருந்துகளின் மருத்துவப் பரிேசாதைனகளில் பங்ேகற்க ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்களா,
ெசயல்திறன் ெதரியவில்ைல மற்றும் சுைமயாக இருந்தாலும் கூட?
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ஈ) நான் அறிய விரும்பும் மற்ற விஷயங்கள்
ேநாய்த்தடுப்பு சிகிச்ைசக்கு மாறும்ேபாது, வலி மற்றும் துன்பத்திற்கு சிகிச்ைசயளிப்பதற்கு மார்பின் பயன்பாடு குறித்த உங்கள்
அணுகுமுைறைய உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர் (கள்) அறிந்து, உங்கள் விருப்பப்படி ெசயல்படுவது முக்கியம்.

இந்த பிரிவில், அதிக அளவிலான மார்பின் அளைவ நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வீர்களா அல்லது உங்கள் வலிையப் பற்றி
அறியாமல் ('ெடர்மினல் ெசேடஷன்') அல்லது வலி அல்லது துன்பத்ைத உள்ளடக்கிய ேலசான மார்பின் அளைவ
('ேலசான மயக்கம்') விரும்புகிறீர்களா என்று கூறுங்கள். ஆனால் அன்பானவர்களுடன் சில நனவான
ெதாடர்புகைள அனுமதிக்கலாம். ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால், குறிப்பிடத்தக்க துன்பத்துடன் கூட, நீங்கள் ஒரு இறுதி
குறுகிய கால ேலசான மயக்கத்ைத விரும்புகிறீர்களா, அதனால் நீங்கள் விழித்ெதழுந்து விைடெபறுவதற்கான
வாய்ப்ைபப் ெபறுவீர்களா அல்லது நீங்கள் சுயநிைனவின்றி இருக்க விரும்புகிறீர்களா? மார்பின் அதிக அளவு
உங்கள் சுவாசத்ைத அழுத்துவதன் மூலம் உங்கள் மரணத்ைத துரிதப்படுத்தலாம் என்பைத நீங்கள் அறிந்திருக்க
ேவண்டும்.
உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் உங்கைள ஒரு ஒத்திைசவான மற்றும் திறைமயான நபராக நிைனவுகூர ேவண்டும்
என நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்(கள்) உங்கள் ஆயுைளக் குைறக்கும்
முடிவுகைள எடுக்க நீங்கள் விரும்பலாம். திறைமயின்ைம. மறுபுறம், மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் உங்கள்
நிைலைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல், இயற்ைகைய அதன் ேபாக்கில் ெசல்ல அனுமதிப்பதால், உங்கள் குடும்பம்
உங்கள் இறுதி அத்தியாயத்ைத அனுபவிக்க விரும்பலாம்.

இ) எனது கவனிப்பு பற்றிய விவாதங்களில் நான் ஈடுபட விரும்பும் மற்றவர்கள்
நீங்கள் வாழ்க்ைகயின் முடிைவ எதிர்ெகாள்ளும் ேபாது, உங்களுக்கு என்ன சிகிச்ைச ெபாருத்தமானது என்பைதப் பற்றி உங்களுக்கு
ெநருக்கமானவர்கள் தங்கள் ெசாந்தக் கருத்துக்கைளக் ெகாண்டிருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவில் பதிவு
ெசய்யப்பட்டுள்ளபடி அவர்களின் விருப்பங்கள் உங்கள் ெசாந்த முடிவுகைள மீறுவதில்ைல, ேமலும் உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச
முடிெவடுப்பவர் ெசயல்பட கடைமப்பட்டிருக்கிறார்.உங்கள் விருப்பங்கள், உங்களுக்கு ெநருக்கமானவர்களின் விருப்பங்களிலிருந்து
ேவறுபட்டாலும் கூட. இருப்பினும், இந்த நபர்களின் ஆேலாசைனைய நீங்கள் விரும்பலாம்.

இந்தப் பிரிவில், முடிந்தால், உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிவு எடுப்பவர்(கள்) உடன் ேபச விரும்பும் நபர்கைள பட்டியலிடுங்கள்.
இதில் ெநருங்கிய தனிப்பட்ட நண்பர்கள் அல்லது கூட்டாளிகள் (உங்கள் குடும்பம் ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்கள் கூட), சமூக
ெபரியவர்கள் அல்லது ெநறிமுைற அல்லது மத ஆதரவாளர்கள் இருக்கலாம். நபர்கள் இருந்தால் நீங்கள் ெசய்யுங்கள்இல்ைல
ஆேலாசைன ெசய்து ெசய்ய ேவண்டும்இல்ைலஉங்கள் படுக்ைகயில் கலந்து ெகாள்ள விரும்புகிேறன், அவர்கைளயும்
குறிப்பிடவும்.

இந்தச் சமயங்களில் ஒரு அளவு அதிகரித்த உணர்ச்சிகள் இயல்பானதாக இருக்கலாம் மற்றும் சில முரண்பாடுகள்
எழலாம், உங்கள் அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ்களில் உங்கள் விருப்பங்கைளத் ெதளிவாகக் கூறினால், உங்கள் மருத்துவ
சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்(கள்) மரியாைதக்குரிய மற்றும் நியாயமான விவாதங்கைள நடத்துவது எளிதாக இருக்கும்.
கலந்தாேலாசித்தவர்களுடன்.

f) நான் மரணத்ைத ெநருங்கிக் ெகாண்டிருந்தால் பின்வரும் விஷயங்கள் எனக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும்

நீங்கள் ஆயுட்காலம் ெநருங்கி இருந்தால், நீங்கள் ெசல்வதற்கு முன் சில விஷயங்கைளப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? ஒரு புதிய
ேபரக்குழந்ைத பிறந்தது, ஒரு மருமகன் பட்டதாரி, ஒரு உறவினர் திருமணம், உங்கள் ைவர திருமண ஆண்டு, உதாரணமாக?
உங்களிடம் அத்தைகய குறிப்பிட்ட இலக்குகள் இல்ைல என்றால், 'இல்ைல' என்று எழுதுங்கள்.
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நீங்கள் இறக்கும் ேபாது உங்கைளச் சுற்றி யார், எைத விரும்புகிறீர்கள் என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள்: இைச வாசித்தல், அன்புக்குரியவர்களின்
புைகப்படங்கள், உங்கள் ெசல்லப்பிராணி? காட்சிைய கற்பைன ெசய்து உங்களால் முடிந்தவைர விவரிக்கவும்.

குறிப்பு: விக்ேடாரியாவில் வாலண்டரி அசிஸ்ெடட் ைடயிங் (VAD) இப்ேபாது சட்டப்பூர்வமாக உள்ளது,
முடிெவடுக்கும் திறன் ெகாண்ட (மற்றும் தகுதியுைடய) நபர்களுக்கு மட்டுேம இது கிைடக்கும். உங்கள்
அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவிலில் VADக்கான அறிவுறுத்தைலச் ேசர்க்க முடியாது.

உறுப்பு தானம்
நீங்கள் இறந்தால் உங்கள் உறுப்புகைள தானம் ெசய்ய ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்களா என்பைத பதிவு ெசய்யுங்கள்.

பிரிவு 4: மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்கள்
இந்தப் பிரிவில், உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்(கள்) ஆக நீங்கள் நியமித்துள்ள நபர்கைள
பட்டியலிடுங்கள்.

உண்ைமயில் இந்த நபர்கைள நியமிப்பது மற்ெறாரு தனி படிவம் மூலம் ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்பைத
நிைனவில் ெகாள்க: தி மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவரின் நியமனம். நீங்கள் ஏற்கனேவ ஒரு நீடித்த பவர்
ஆஃப் அட்டர்னிைய (மருத்துவ சிகிச்ைச) நியமித்திருந்தால், இந்த நபர் அல்லது நபர்கள் உங்கள் மருத்துவ
சிகிச்ைச முடிவு எடுப்பவராகக் கருதப்படுவார்கள்.

பிரிவு 5: சாட்சி ெகாடுத்தல்
அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் சட்டப்பூர்வ சக்திையப் ெபற இந்தப் பிரிைவச் சரியாக முடிக்க ேவண்டியது அவசியம்.

நீங்கள் ைகெயழுத்திடும் முன், உங்கள் ைகெயாப்பத்திற்கு சாட்சிகளாக இரண்டு ெபரியவர்கைள உங்களுடன் இருங்கள். முதலில்
பதிவுெசய்யப்பட்ட மருத்துவப் பயிற்சியாளராக இருக்க ேவண்டும், இரண்டாவது வயது வந்தவராக இருக்க ேவண்டும்.

உங்கள் அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் உடன் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
உங்கள் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட படிவத்தின் நகல்கைள உருவாக்கி, அவர்களுக்கு வழங்கவும்:

● உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவர்கள்
● உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
● உங்கள் வழக்கமான மருத்துவர் மற்றும் தீவிர ேநாய்க்காக உங்களுக்கு சிகிச்ைச அளிக்கும் மற்ற மருத்துவர்
● நீங்கள் மருத்துவமைன அல்லது நல்வாழ்வு இல்லம் அல்லது முதிேயார் பராமரிப்பு நிைலயத்திற்குச் ெசன்றால், உங்கள் மருத்துவக் ேகாப்பில் ஒரு நகல்
ைவக்கப்பட்டிருப்பைத உறுதிெசய்யவும்.

● உங்கள் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிைவ உங்கள் ைம ெஹல்த் ெரக்கார்டில்
பதிேவற்றவும்: www.myhealthrecord.gov.au

காலமுைற ஆய்வு
நீங்கள் ஒப்பீட்டளவில் இளைமயாகவும், நல்ல ஆேராக்கியத்துடனும் இருந்தால், இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற படிவத்ைத
மதிப்பாய்வு ெசய்து, எதுவும் மாறவில்ைல என்றால், வழங்கப்பட்ட இடத்தில் ைகெயாப்பமிட்டு ேததியிடவும்.

நீங்கள் வயதாகும்ேபாது, குறிப்பாக உங்களுக்கு கடுைமயான ேநாய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், உங்கள் படிவத்ைத அடிக்கடி மதிப்பாய்வு
ெசய்யவும். உங்கள் அறிவுறுத்தல்கள் என்றால்மாற்றம், நீங்கள் ஒரு புதிய படிவத்ைத பூர்த்தி ெசய்து, அைத மீண்டும் சரியாகப் பார்க்க
ேவண்டும்.
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அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகள்

ேக: எனது அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவின் பகுதிகைள புதிய ஒன்ைறப் பூர்த்தி ெசய்யாமல் திருத்த முடியுமா?

இல்ைல, உங்கள் மதிப்புகள் வழிகாட்டுதல் அல்லது அறிவுறுத்தல் உத்தரைவ நீங்கள் திருத்தேவா அல்லது ேசர்க்கேவா முடியாது நீங்கள் ஒரு புதிய அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிைவ பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும். உங்கள் ெதாடர்பு விவரங்கள் அல்லது உங்கள்
பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுக்கும் நபர்களின் விவரங்கைள நீங்கள் மாற்றலாம்.

ேக: எனது அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ்வில் வாலண்டரி அசிஸ்ெடட் இறப்ைபக் ேகார முடியுமா?

இல்ைல உன்னால் முடியாது.

ேக: என்னிடம் ஒரு அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் இருப்பைத மருத்துவப் பயிற்சியாளர் மருத்துவர் எப்படி அறிவார்?

நீங்கள் ஒரு அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் முடித்திருக்கிறீர்களா என்பைதக் கண்டறிய உங்கள் மருத்துவப் பயிற்சியாளர்
நியாயமான முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்கள் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் படிவத்தின்
பல நகல்கைள உருவாக்கி, சிகிச்ைச அளிக்கும் அைனத்து மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவமைனயில் ேசர்க்கும்
ஊழியர்களுக்கும் நகைல வழங்கவும். உங்கள் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ்ைவயும் உங்கள் எனது
உடல்நலப் பதிவில் பதிேவற்றலாம்:www.myhealthrecord.gov.au. நீங்கள் MyValues கணக்ெகடுப்பின் நகல்கைள நிரப்பி
அச்சிடலாம்:www.myvalues.org.au . இைத உங்கள் எனது உடல்நலம் பதிேவட்டில் பதிேவற்றலாம்.

ேக: 12 மார்ச் 2018க்கு முன் நான் ஏற்கனேவ அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் முடிந்திருந்தால் என்ன ெசய்வது?
12 மார்ச் 2018 க்கு முன் முடிக்கப்பட்ட ஒரு அட்வான்ஸ் ேகர் ைடரக்டிவ் என அங்கீகரிக்கப்படும் மதிப்புகள்
வழிகாட்டுதல் மட்டுேம. இது உங்கள் மருத்துவ சிகிச்ைச முடிெவடுப்பவரால் கருத்தில் ெகாள்ளப்படும், ஆனால்
சட்டப்பூர்வமாக பிைணக்கப்படவில்ைல.
ேக: என்னிடம் ஏற்கனேவ சிகிச்ைச மறுப்புச் சான்றிதழ் இருந்தால் என்ன ெசய்வது?

12 மார்ச் 2018 அன்று மருத்துவ சிகிச்ைச சான்றிதைழ மறுப்பது சட்டப்பூர்வமாகவும்
ெசல்லுபடியாகும்.
ேக: ேமலும் தகவைல நான் எங்ேக காணலாம்?

● சுகாதார மற்றும் மனித ேசைவகள் துைற இைணயதளத்தில் அட்வான்ஸ் ேகர் திட்டமிடல்
பற்றி ேமலும் படிக்கவும்:www.betterhealth.vic.gov.au/havetheconversation

● அல்லது ெபாது வழக்கறிஞர் இைணயதளம்:www.publicadvocate.vic.gov.au
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