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ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਗ
ਮੇ ਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ
ਗੰ ਭੀਰ, ਸਥਾਈ ਸੱ ਟ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ
ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋ ਨਰੀ ਰਿਸਸਿਟੇ ਸ਼ਨ (CPR) (ਹੋ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਓ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੀਏ
ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੂਰੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ Respecting Choices
at Beaumont ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱ ਟਾ
ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਵੇ, ਪਰ
ਲੱ ਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ?
Beaumont ਹੈ ਲਥ ਨੇ Respecting Choices ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਦਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ, ਸਬੂਤ

ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇ ਂ ਦ੍ਰਿ ਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Respecting Choices at Beaumont ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱ ਟਾ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱ ਸ਼ਟ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋ ਣ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ
ਹੁ ੰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ ਨਤੀ 'ਤੇ , ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ Beaumont ਦੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰਾਨਿਕ ਮੈ ਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈ ਂ ਪਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਹੋ ਵੇ , ਜੋ ਇੱ ਕੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰਾਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵੇ ਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
Respecting Choices at Beaumont ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਰਾਹ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱ ਤ�ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

I.

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸਿਰਫ ਉਦੋ ਂ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਵੋ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਮਰੀਜ਼
ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋ ਨਰੀ ਰਿਸਸਿਟੇ ਸ਼ਨ (CPR), ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈ ਸਲੇ ਲਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ , ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਹੂ ਲਤ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ beaumont.org/
respecting-choices 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ :
• ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

•
•
•
•
•

II.

ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ /ਇੰ ਟਿਉਬੇ ਸ਼ਨ
ਖੁਰਾਕ ਨਲੀਆਂ /ਪੋ ਸ਼ਣ
ਸਚੇ ਤ ਰਹਿਣਾ ਬਨਾਮ ਆਰਾਮ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋ ਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਖੂਨ ਬਦਲਣਾ

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਨਾ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ , ਵੰ ਡ�ੋ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ:
• ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ(ਡੇ ) ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੌ ਣ ਹੈ (ਹਨ) ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸੰ ਬੰਧੀ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇ ਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈ ਸਲੇ ਵੀ ਹਨ।

• ਆਪਣੇ ਮੁਕੰ ਮਲ ਹੋ ਏ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਨੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ

ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰ ਨਾ) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

• ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਰਸਿੰ ਗ ਸੁਵਿਧਾ (ਨਰਸਿੰ ਗ ਹੋ ਮ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇ ਬਾ ਕੇ ਂ ਦਰ) ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ

ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲ ਰੱ ਖੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ।

• ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ ਹਾ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਨਵੇ ਂ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Respecting Choices at Beaumont ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈ ਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੌ ਣ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਤੁਸੀਂ Respecting Choices at Beaumont
ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Respecting Choices® at Beaumont ਵਾਲੇ ਟ ਕਾਰਡ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲੇ ਟ ਕਾਰਡ ਭਰੋ । ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀ(ਆਂ ) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ।
Respecting Choices® at Beaumont

ਨਾਮ:
ਫੋ ਨ: 

ਵਾਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ 1
ਨਾਮ:
ਫੋ ਨ: 

ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਹਨ।
ਇੱਥੋ ਂ ਮੋ ੜੋ

ਬਿੰ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਕੱ ਟ�ੋ

ਹਿਮਾਇਤੀ

ਮੇ ਰੇ ਹਿਮਾਇਤੀ(ਆਂ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਵੇ ਖੋ।

ਵਾਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ 2
ਨਾਮ:
ਫੋ ਨ:

ਦਸਤਖਤ

III.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ

RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT
Respecting Choices at Beaumont ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਕੀ ਹੈ ?
Respecting Choices at Beaumont ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱ ਤ�ੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ । ਇਸ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਅਜਿਹਾ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰ ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ Respecting Choices at Beaumont.
Respecting Choices at Beaumont ਸਪੀਕਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਟਰੋ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ respectingchoices@beaumont.org 'ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹੂ ਲਤ ਲੈ ਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ ਗੇ?
Respecting Choices at Beaumont ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ respectingchoices@beaumont.org 'ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ।

Respecting Choices at Beaumont ਨਾਲ ਸਵੈ -ਸੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ?

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ Respecting Choices at Beaumont ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਵੈ -ਸੇ ਵਾ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਵਿੱ ਚ respectingchoices@
beaumont.org 'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਉਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਦਿੰ ਦਾ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮੈ ਡੀਕਲ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ , ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ , ਤਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :

ਫੋ ਨ: 947-522-1948
ਈਮੇ ਲ: respectingchoices@beaumont.org 
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices

IV.

ਕਾਨੂੰਨੀ

ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ

RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT -

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਨਾ
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖੋ ):________________________________________
ਅੱ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ:
ਜਨਮ ਮਿਤੀ: _________________________________________________________________
ਡਾਕ ਪਤਾ: __________________________________________________________________
ਘਰ ਦਾ(ਦੇ ) ਫੋ ਨ: ____________________

ਸੈ ਲ
ੱ : _______________ ਕੰ ਮ: _________________

ਈਮੇ ਲ: ____________________________________________________________________
ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ, ਬਦਲਵੇ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸੰ ਸਥਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਰੱ ਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰੋ
ਜਾਂ 5D ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ :

• ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇ ਂ ਦਹਾਕੇ 'ਤੇ ।
• ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌ ਤ 'ਤੇ ।
• ਤਲਾਕ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ।

• ਕਿਸੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ।
• ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ।
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ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ – ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਮੇ ਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਗਾ ਜੇ ਮੈ ਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਬੋ ਲਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ (ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈ ਂਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ) ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ । ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੋ ਲ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਇਹ ਫੈ ਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ । ਮੈ ਂ ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਮੈ ਨੂੰ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ
ਮੈ ਂ _________________________________________ , ਨਿਵਾਸੀ ________________________________
(ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ)

(ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ)

18 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ

ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਮੇ ਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈ ਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈ ਸਲਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱ ਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋ ਣ ਮੇ ਰੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।
ਮੈ ਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਚੁਣਦਾ/ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ
ਨਾਮ:_____________________________________________________________ਸੰ ਬੰਧ:________________________
ਪਤਾ:______________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ: _________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________
ਫੋ ਨ ਘਰ:_________________________________ ਸੈ ਲ
ੱ :_______________________ਕੰ ਮ: ______________________
ਈਮੇ ਲ:______________________________________________________________________________________
ਜੇ ਮੇ ਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇੱ ਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋ ਗ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਚਾਹਾਂਗਾ/
ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇ ਰਾ:

ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਵਾਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣੇ :
ਨਾਮ: ________________________________________________________ਸੰ ਬੰਧ: _______________________
ਪਤਾ: __________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ: _________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________
ਫੋ ਨ ਘਰ:_____________________________ ਸੈ ਲ
ੱ :_______________________ਕੰ ਮ: ______________________
ਈਮੇ ਲ:__________________________________________________________________________________

ਦੂਜਾ ਬਦਲਵਾਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣੇ :
ਨਾਮ: ________________________________________________________ਸੰ ਬੰਧ: _______________________
ਪਤਾ: __________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ: _________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________
ਫੋ ਨ ਘਰ:_____________________________ ਸੈ ਲ
ੱ :_______________________ਕੰ ਮ: ______________________
ਈਮੇ ਲ:__________________________________________________________________________________
*ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਦਲਵੇ ਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱ ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੇ ਠਾਂ ਮੇ ਰੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਨਾ 5 ਤੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ “ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ/ ਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਵੀਕ੍ਰਿ ਤੀ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇ ਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈ ਂ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੈ ਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈ ਂ
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਕਰਨ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਫੈ ਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:________________________________________________________ ਮਿਤੀ:_________________
ਪਤਾ:______________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ: ________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀ – ਵਿਕਲਪਿਕ:
ਮੈ ਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇ ਰੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇ ਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _______________________________________________________ ਮਿਤੀ:�������������
(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ)

ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੈ ਂ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਉੱ ਤ�ੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੇ ਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਪ੍ਰ ਤੀਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਧੋ ਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੇ ਠ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।

ਮੈ ਂ:

•
•
•
•
•

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੇ ਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ , ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋ ਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂ ਲਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦਾ/ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ ।
• ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦਾ/ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
• ਮੇ ਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਗਵਾਹ ਇੱ ਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:_____________________________________________________ ਪਤਾ:________________
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖੋ ):_____________________________________________________
ਪਤਾ:_____________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ:________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________

ਗਵਾਹ ਦੋ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:_______________________________________________________ ਪਤਾ:________________
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖੋ ):_____________________________________________________
ਪਤਾ:_____________________________________________ ਸ਼ਹਿਰ:________________ ਰਾਜ:_____ ਜ਼ਿਪ:________
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ – ਵਿਕਲਪਿਕ
 ਮੈ ਂ ਇਸ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ , ਜੇ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਮੇ ਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇ ਰੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੇ ਠ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਹਨ:
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ:________________________________________________________________________________
ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ:_______________________________________________________ ਫੋ ਨ:_______________________
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ:____________________________________________________________________
ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ:_______________________________________________________ ਫੋ ਨ:_______________________
ਮੈ ਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੇ ਰੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ । ਜਦ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਮੇ ਰੀ ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚੋ ਣਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ :
_______ ਆਉਟਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਉਪਚਾਰ।
ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ

_______	ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋ ਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋ ਂ ਮੇ ਰੀ ਭਰਤੀ। ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਮੇ ਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ
ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
_______ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋ ਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇ ਰੀ ਭਰਤੀ।
ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ

_______ ਸਾਈਕੋ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਵਾਈ।
ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ

_______ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋ -ਕੰ ਨਵਲਸਿਵ ਥੈ ਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ)।
ਛੋ ਟੇ ਦਸਤਖਤ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਵਿਕਲਪਿਕ:
ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਰੱ ਦੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱ ਡਦਾ/ਛੱ ਡਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱ ਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰੱ ਦੀਕਰਨ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਰਹੇ ਗਾ, ਜਿਸ
ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮੈ ਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁ ਣਦਾ/ਚੁ ਣਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਰਸਮੀ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਮੇ ਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ
ਦਾ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _______________________________________________________ ਮਿਤੀ:�������������
(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:_______________________________________________________ ਮਿਤੀ:__________________
RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT –

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਸਫ਼ਾ 4 ਕੁੱਲ 5

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼
ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ
ਬਦਲਵੇ ਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ
ਮੈ ਂ _____________________________ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ
(ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ)

ਮੈ ਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਮੈ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌ ਖਿਕ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ
ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ
ਹੋ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੇ ਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗਾ।
ਇਸ ਸਵੀਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ , ਮੈ ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ
ਹਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈ ਂ
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ/ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈ ਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼
ਹਿਮਾਇਤੀ ਵਜੋ ਂ:
A. ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰਧੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ

ਅਸਮਰਥ ਘੋ ਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।
B. ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ, ਸੁਰੱ ਖਿਆ, ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦਾ
ਉਪਯੋ ਗ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
C. ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋ ਕਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
D. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਰੋ ਗੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕੇ ਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋ ਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈ ਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਵੇਗੀ।
E. ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਖਰਚੇ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
F. ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ , ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇ ਰੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ।
G. ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇ ਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੱ ਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
H. ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ
ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਵੇ ।
I. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਜੋ ਮੇ ਰੇ ਤੋ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ
ਵਿਅਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਜਾਣੂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
J. ਜੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋ ਈ ਸਰੀਰਕ ਤੋ ਹਫ਼ਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੇ ਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌ ਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੇਗਾ।
K. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਲ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਕੋ ਡ (MCL 333.20201) ਦੀ ਧਾਰਾ 20201 ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਮਿਤੀ:

ਬਦਲਵੇ ਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਵਿਕਲਪਿਕ):
ਮਿਤੀ:

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT –

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਸਫ਼ਾ 5 ਕੁੱਲ 5

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT –

ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੋ ਣਵਾਂ ਸਫ਼ਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੇ ਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ
 ਮੈ ਂ ਇਸ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈ ਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇ ਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਵੇ , ਜੋ ਕਿ ਹੇ ਠਾਂ
ਦਿੱ ਤ�ੇ ਹਨ:
ਮੇ ਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ਜੇ ਕਰ ਮੇ ਰੀ ਮੌ ਤ ਨੇ ੜੇ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ਮੇ ਰੀ ਮੌ ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ਵਾਧੂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਮਿਤੀ:
RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT – ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ, ਸਥਾਈ ਸੱ ਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ
 ਮੈ ਂ ਇਸ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਉਹ ਇੱ ਕ ਫੈ ਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ : ਇੱ ਕ ਅਚਨਚੇ ਤ ਘਟਨਾ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ) ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਲਣ ਦੇ ਅਯੋ ਗ ਬਣਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਥੋ ੜ੍ਹੀ
ਜਿਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੋ ਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਗੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ? ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Respecting Choices at Beaumont ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ , ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਯੋ ਗਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ/ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ, ਮੇ ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ ਕੌ ਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈ ਂ ਕਿੱ ਥੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਇੱ ਕ ਅਰਾਮਦੇ ਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇ :
ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:
ਮੈਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ

ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇ ਰੇ ਹੋ ਏਗਾ।

ਜਾਂ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ


ਨਹੀਂ ਹਨ: ਖੁਰਾਕ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਾਵੀਨਸ (IV) ਹਾਈਡ੍ਰੇ ਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰੈ ਸਪੀਰੇ ਟਰ/ਵੈ ਂਟੀਲੇ ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇ ਮੈ ਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਤੋ ਂ
ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਮੇ ਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱ ਚ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਕਿਤੇ ਵੱ ਧ ਹੈ ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਮਿਤੀ:

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT – ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਚੋ ਣਵਾਂ ਸਫ਼ਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀਪੀਆਰ - ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋ ਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇ ਸ਼ਨ
 ਮੈ ਂ ਇਸ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜੇ ਮੇ ਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੋ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੀਪੀਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੀਪੀਆਰ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸੰ ਕੁਚਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਅਤੇ ਯੰ ਤਰਿਕ
ਵੈ ਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦੇ ਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨਲੀ (ਟ੍ਰੇਸ਼ਿਆ) ਵਿੱ ਚ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਰ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੌ ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਗੀ।

ਸੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱ ਥ:
ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਂ ਸੀਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਬੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਮੇ ਰਾ
ਅਟੈ ਂਡ�ਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇ ਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰ ਇੰ ਟ�ੈਂਸ�ਿਵ ਕੇ ਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈ ਸਲੇ
ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
• ਸੀਪੀਆਰ ਛੋ ਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੈ ।
• ਬ ਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੋ ਰ ਸਥਾਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਗ੍ਰ ਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 5% ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਤ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ

ਰੋ ਗ, ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਰੋ ਗ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਦੀ ਅੰ ਤ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਕੈ ਂ ਸਰ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਵਿੱ ਚ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ
ਸੁਤੰ ਤਰ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਮੇ ਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇ ਰਾ ਸਾਹ ਰੁ ਕ ਜਾਵੇ ...
ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:
ਮੈਂ ਸੀਪੀਆਰ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ :

• ਮੈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸੀਪੀਆਰ ਤੋ ਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਣ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵਾਜਬ ਮੌ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜਾਂ
• ਸੀਪੀਆਰ ਫਾਇਦੇ ਮੰ ਦ ਹੋ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਸੀਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ, ਪਰ ਮੈ ਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ।
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RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT:
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ
ਅਸੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਕਰਾਂ ਗੇ।

ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਾਂ ਗੇ।

ਅਸ ੀਂ ਯਕ ੀਨ ੀ ਬਣਾਵਾਂ ਗੇ ਕਿ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਣ।

ਅਸੀਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਾਂ ਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਾਂ ਗੇ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈ ਸਿਲੀਟੇ ਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ -ਸੇ ਵੀ ਦੇ
ਮੌ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇ ਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :

ਫੋ ਨ: 947-522-1948
ਈਮੇ ਲ: respectingchoices@beaumont.org 
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices
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