
ÇFARË ËSHTË PLANIFIKIMI PARAPRAK I 
KUJDESIT SHËNDETËSOR?

Planifikimi paraprak i kujdesit shëndetësor që fillon me 

një bisedë. Ndihmësit e certifikuar të Respecting 

Choices në Beaumont janë në dispozicion për t’ju 

ndihmuar gjatë procesit. Përfshin ndarjen e vlerave dhe 

bindjeve tuaja me ndihmësin dhe mjekun që keni 

zgjedhur. Plotësimi me sukses rezulton në një dokument 

ligjor direktive paraprake.

ÇFARË ËSHTË NJË DIREKTIVË PARAPRAKE?

Direktiva paraprake është një dokument ligjor që 

tregon preferencat tuaja specifike për trajtimet 

mjekësore nëse nuk jeni në gjendje ta bëni këtë.  

Direktiva juaj paraprake, e quajtur gjithashtu Prokurë 

për Kujdes Shëndetësor, do të përdoret vetëm nëse 

sëmureni ose plagoseni kaq rëndë, saqë nuk mund t’i 

komunikoni dot vetë dëshirat tuaja. Direktiva paraprake 

fillon me përcaktimin e një ndihmësi pacienti për të 

marrë vendime për ju kur nuk jeni më në gjendje dhe 

përfshin dokumentacion fakultativ shtesë lidhur me 

preferencat për ringjalljen kardiopulmonare (CPR), 

suportin për jetën dhe dhurimin e organeve.

Bërja e ditur e dëshirave dhe vendimeve tuaja

• Tregojuni familjes dhe miqve të ngushtë që keni 
plotësuar këtë dokument. Tregojuni cili është 
ndihmësi ose cilët janë ndihmësit tuaj dhe cilat janë 
dëshirat tuaja lidhur me kujdesin shëndetësor.

• Merrni një kopje të direktivës paraprake me vete çdo 
herë që shkoni në një institucion shëndetësor dhe 
kërkoni që të vendoset në kartelën tuaj shëndetësore 
elektronike.

• Mbani një kopje të direktivës suaj paraprake në një 
vend ku mund ta gjeni lehtë.

• Mund t’i bëni ndryshime direktivës paraprake në çdo 
kohë.

Rekomandojmë që ta përditësoni dokumentin çdo disa 
vjet, ose të zbatoni këto udhëzime:

–  Çdo dhjetëvjeçar i ri në jetën tuaj.
–  Pasi ju vdes një person i dashur.
– Pas një divorci. 
–  Pas ndonjë diagnoze të rëndë.
–  Pas ndonjë dobësimi të konsiderueshëm të aftësive 

fizike. 
Formulari i direktivës paraprake i Respecting 
Choices® në Beaumont mund të gjendet 
online, së bashku me informacione shtesë.

Respecting Choices® në Beaumont

PLANIFIKIMI PARAPRAK I KUJDESIT SHËNDETËSOR

Për të folur me një ndihmës të certifikuar të Respecting Choices® në Beaumont, na kontaktoni në:

 Telefon: 947-522-1948  Email: respectingchoices@beaumont.org
 Faqe interneti: beaumont.org/respecting-choices
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Për të ngarkuar një dokument në 
regjistrimin tuaj elektronik shën-
detësor, përdorni një nga këto tre 

mënyra:

Faks: 947-522-0473
Paraqit: nëpërmjet MyChart

  Email: advancedirectivefax@beaumont.org


