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ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
Beaumont ਹੈਲਥ ਨੇ Respecting Choices ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ, ਸਬੂਤ 
ਆਧਾਰਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀ-ਕਂੇਰਦ੍ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਰਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Respecting Choices at Beaumont ਪ੍ਮਾਰਿਤ ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਰਸੱਟਾ ਅਰਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਰਵਅਕਤ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਰਮਲਿ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਿੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਇਹ ਰਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ “ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਵਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ 
ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Beaumont ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਕਾਰਡ ਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਹ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਂੈਪਸ ਜਾਂ ਪੈ੍ਕਰਟਸ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਰਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਿਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 
Respecting Choices at Beaumont ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਰਾਹ ਰਵੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ 

ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ Respecting Choices 

at Beaumont ਪ੍ਮਾਰਿਤ ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਆਪਿੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸੱਟਾ 

ਅਗਾਊਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ

ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

I.



II.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਰਨਧੀ ਰਨਯੁਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਅਰਜਹਾ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਿ ਰਵੱਚ ਅਸਮਰਥ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਰਵਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਰਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਵੱਚ ਆਪਿੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਰਿਨ ਕਰਰਦਆਂ, ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਆਪਿੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਇਸਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ beaumont.org/

respecting-choices 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਗਾਊ ਂਨਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਅਗਾਊਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ-
ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਰਨਰਦੇਸ਼, ਰਜਸ ਨੰੂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮਾ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਰਫ ਉਦਂੋ ਵਰਰਤਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਵੋਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਾਊਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਮਰੀਜ਼ 
ਰਹਮਾਇਤੀ ਰਨਯਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ 
ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਰਰਸਰਸਟੇਸ਼ਨ (CPR), ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ:

•  ਰਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੀਉਿ ਲਾਇਕ ਬਿਾਉਦਂੀ ਹੈ
• ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ/ਇੰਰਟਉਬੇਸ਼ਨ
• ਖੁਰਾਕ ਨਲੀਆਂ/ਪੋਸ਼ਿ
• ਸਚੇਤ ਰਰਹਿਾ ਬਨਾਮ ਆਰਾਮ
• ਕਲੀਰਨਕਲ ਪਰੀਖਿਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਰਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਿਾ
• ਖੂਨ ਬਦਲਿਾ
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ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਵੰਡ�ੋ ਅਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੋ  
ਆਪਣੇ ਅਗਾਊ ਂਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ:

•  ਆਪਿੇ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰ ਰਲਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ(ਡੇ) ਰਹਮਾਇਤੀ ਕੌਿ ਹੈ(ਹਨ) ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਰਕ ਇਹ ਰਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ।

•  ਆਪਿੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਦਓ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪੰਨੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊ ਂ
ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪੰਨਾ) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•  ਜਦਂੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਰਰਸੰਗ ਸੁਰਵਧਾ (ਨਰਰਸੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਂੇਦਰ) ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਿੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਰਕਾਰਡ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

•  ਆਪਿੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਰਜਹੀ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਰਜੱਥੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਮਲ ਜਾਵੇ।

•  ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਨਵਂੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਆਪ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Respecting Choices at Beaumont ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਮਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਦਓ ਰਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਿੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਿਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਮਾਇਤੀ ਕੌਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਿਾ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਬਦਲਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਿੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ Respecting Choices at Beaumont 
ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Respecting Choices® at Beaumont

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਾਊ ਂਨਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਰਹਮਾਇਤੀ(ਆਂ) ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਪਛਲੇ 

ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ।
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ਤੋਂ 
ਕੱਟਟੋ

ਇੱ
ਥੋਂ 

ਮੋੜੋ

ਰਹਮਾਇਤੀ
ਨਾਮ: 
ਫੋਨ:  
ਵਾਰਸ ਰਹਮਾਇਤੀ 1
ਨਾਮ: 
ਫੋਨ:  
ਵਾਰਸ ਰਹਮਾਇਤੀ 2
ਨਾਮ: 
ਫੋਨ: 

Respecting Choices® at Beaumont ਵਾਲੇਟ ਕਾਰਡ 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲੇਟ ਕਾਰਡ ਭਰੋ। ਆਪਿੇ ਰਹਮਾਇਤੀ(ਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਲਖੋ।



IV.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ
RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT

Respecting Choices at Beaumont ਪ੍ਰ ਮਾਨਣਤ ਫੈਨਸਲੀਟੇਟਰ ਕੀ ਹੈ?
Respecting Choices at Beaumont ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਹੱਸਾ ਲੈਿ ਲਈ ਚੁਿਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਰਬਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਅਰਜਹਾ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਬਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਨੱਜੀ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਿਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਰਬੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾ�ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ Respecting Choices at Beaumont.
Respecting Choices at Beaumont ਸਪੀਕਰ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ respectingchoices@beaumont.org 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਸਮੂਨਹਕ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?
Respecting Choices at Beaumont ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਅਗਾਊ ਂਰਨਰਦੇਸ਼ ਬਿਾਉਿ ਰਵੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ respectingchoices@beaumont.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

Respecting Choices at Beaumont ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?
ਪ੍ਮਾਰਿਤ Respecting Choices at Beaumont ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਵੱਚ respectingchoices@
beaumont.org 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮਾ, ਰਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ 
ਲਈ ਰਵੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਿ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵੱਤੀ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਰਹਮਾਇਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਿ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ 
ਰਦੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਰਵੱਤੀ ਮੁਖ਼ਰਤਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਮਾਨਣਤ ਫੈਨਸਲੀਟੇਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾ�ੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨਲਨਖਆਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 ਫੋਨ: 947-522-1948

 ਈਮੇਲ: respectingchoices@beaumont.org  

 ਵੈਬੱਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices
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  ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ

RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT - ਅਗ਼ਾਊ ਂਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ

ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾਮ (ਨਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਫ ਅੱਖਰ਼ਂਾ ਨਿੱਚ ਨਲਖੋ): _______________________________________

ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਤੀ:  

ਜਿਮ ਨਮਤੀ:  ________________________________________________________________

ਡ਼ਾਕ ਪਤ਼ਾ:  _________________________________________________________________

ਘਰ ਦ਼ਾ(ਦੇ)   ਫੋਿ:  ___________________     ਸੈਲੱ:  ______________  ਕੰਮ:  ________________

ਈਮੇਲ:  ___________________________________________________________________

ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਅਗ਼ਾਊ ਂਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਪੀਆਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਿੰੂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਹਿ:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________

ਇਹ ਪੱਕ਼ਾ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ, ਬਦਲਿਂੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਿੰੂ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸੰਸਥ਼ਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਪਨਰਿ਼ਾਰ ਿੰੂ ਿੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਬ਼ਾਰੇ ਨਿਚ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ਼ਾਪੀ ਰੱਖਣ਼ਾ ਯ਼ਾਦ ਰੱਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਆਪਣੇ ਅਗ਼ਾਊ ਂਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਝ਼ਾਅ ਨਦੰਦੇ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਲ਼ਂਾ ਬ਼ਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਿੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ 
ਜ਼ਂਾ 5D ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰੋ:

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਹਰ ਿਿਂੇ ਦਹ਼ਾਕੇ 'ਤੇ।
• ਨਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ।
• ਤਲ਼ਾਕ ਤਂੋ ਬ਼ਾਅਦ।

• ਨਕਸੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ।
• ਕੰਮ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਨਗਰ਼ਾਿਟ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ।
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ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੁਖ਼ਸਤਆਰਨਾਮਾ – ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਨਾਮਜਦਗੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਹੈ। ਮਂੈ ਅਨਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਨਰਹ਼ਾ/ਰਹੀ ਹ਼ਂਾ ਜੋ ਨਸਰਫ ਉਸ ਸਮਂੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫਂੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗ਼ਾ ਜੇ ਮਂੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਬੋਲਣ ਨਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਿ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਮੈਡੀਕਲ (ਮੇਰੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ਼ਾਕਟਰ ਜ਼ਂਾ ਲ਼ਾਇਸਂੈਸਸੁ਼ਦ਼ਾ ਮਿੋਨਿਨਗਆਿਕ ਦੁਆਰ਼ਾ ਨਿਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਿੁਸ਼ਾਰ) ਜ਼ਂਾ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ (ਮੇਰੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਿਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਨਿਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿੁਸ਼ਾਰ) ਫੈਸਨਲਆਂ ਨਿੱਚ ਹਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਿੱਚ 
ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ਼ਾਿ਼ਂਾ। ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮਂੇ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਦ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦ਼ਾ ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ। ਮਂੈ ਇਸ 
ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਨਰਕ਼ਾਰਡ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਿਜਂੋ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪ੍ਦ਼ਾਤ਼ਾ ਅਤੇ ਿ਼ਾਲ ਹੀ ਿ਼ਾਰਸ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ 
ਅਤੇ ਉਹਿ਼ਂਾ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਪ੍ਣ਼ਾਲੀਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਦ਼ਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਧਕ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਜੱਥੇ ਮੈਿੰੂ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਨਮਲਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮਜਦ ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ

ਮਂੈ _________________________________________ , ਨਿਿ਼ਾਸੀ ________________________________

18 ਸ਼ਾਲ ਤਂੋ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ਼ਾ/ਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਨਦਮ਼ਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਹ਼ਂਾ ਅਤੇ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿ਼ਾਲ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ 
ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਸ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਨਸਰਫ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਉਸ ਸਮਂੇ ਮੇਰੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਜੇ ਮਂੈ ਇਹਿ਼ਂਾ ਫੈਸਨਲਆਂ 
ਨਿੱਚ ਖੁਦ ਹਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹ਼ਂਾ। ਮਂੈ ਸਮਝਦ਼ਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਮਂੈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦ਼ਾ/
ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਇਹ ਚੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂੀ।

ਮੈਾਂ ਹੇਠਾਾਂ  ਸਦੱਤਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਚੁਣਦਾ/ਚੁਣਦੀ ਹਾਾਂ

ਿ਼ਾਮ: ____________________________________________________________ਸੰਬੰਧ: _______________________

ਪਤ਼ਾ:______________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:  ________________ ਰ਼ਾਜ: ____ ਨਜ਼ਪ: _______

ਫੋਿ   ਘਰ: ________________________________ ਸੈਲੱ: ______________________ਕੰਮ:  _____________________

ਈਮੇਲ: _____________________________________________________________________________________

ਜੇ ਮੇਰ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਿੰੂ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਛੁਕ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਮਂੈ ਚ਼ਾਹ਼ਂਾਗ਼ਾ/
ਚ਼ਾਹ਼ਂਾਗੀ ਨਕ ਇਹ ਨਿਅਕਤੀ ਮੇਰ਼ਾ:

ਪਸਹਲਾ ਬਦਲਵਾਾਂ  (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ:
ਿ਼ਾਮ:  _______________________________________________________ਸੰਬੰਧ:  ______________________

ਪਤ਼ਾ:  _________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:  ________________ ਰ਼ਾਜ: ____ ਨਜ਼ਪ: _______

ਫੋਿ   ਘਰ: ____________________________ ਸੈਲੱ: ______________________ਕੰਮ:  _____________________

ਈਮੇਲ: _________________________________________________________________________________

ਦੂਜਾ ਬਦਲਵਾਾਂ  (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ:
ਿ਼ਾਮ:  _______________________________________________________ਸੰਬੰਧ:  ______________________

ਪਤ਼ਾ:  _________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:  ________________ ਰ਼ਾਜ: ____ ਨਜ਼ਪ: _______

ਫੋਿ   ਘਰ: ____________________________ ਸੈਲੱ: ______________________ਕੰਮ:  _____________________

ਈਮੇਲ: _________________________________________________________________________________

*ਤੁਸੀਂ ਿ਼ਾਧੂ ਬਦਲਿਂੇ (ਿ਼ਾਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰਿ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾਮ) (ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ)

ਸਫ਼ਾ 2 ਕੱੁਲ 5
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ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਦੋ ਗਿ਼ਾਹ਼ਂਾ ਦੀ ਹ਼ਾਜ਼ਰੀ ਨਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤ਼ਾਰੀਖ ਨਲਖੀ ਜ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਹੇਠ਼ਂਾ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੱਚ ਪੰਿ਼ਾ 5 ਤੇ ਨਦੱਤਤੇ “ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ/ ਿ਼ਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਦੁਆਰ਼ਾ 
ਸਿੀਨਕ੍ਤੀ” ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਂੈ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਮੇਰ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਿ਼ਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੰੁਦ਼ਾ/ਚ਼ਾਹੰੁਦੀ ਹ਼ਂਾ। 
ਮਂੈ ਇਹ ਫੈਸਲ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਨਰਹ਼ਾ/ਰਹੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕਉਤਂਨਕ ਮਂੈ ਇਹੀ ਚ਼ਾਹੰੁਦ਼ਾ/ਚ਼ਾਹੰੁਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਹੀਂ ਨਕ ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਤਰ਼੍ਂਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਨਰਹ਼ਾ ਹੈ। ਮਂੈ 
ਸਮਝਦ਼ਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਮਂੈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਾਲ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀਕਰਿ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਜੋ ਨਕ ਮੇਰੇ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਬ਼ਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੋਿੇ।

ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _______________________________________________________ ਸਮਤੀ: ________________

ਪਤ਼ਾ:______________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:  _______________ ਰ਼ਾਜ: ____  ਨਜ਼ਪ: _______

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਿਤ ਸ਼ਕਤੀ – ਸਵਕਲਸਪਕ:
ਮਂੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਅਨਜਹੇ ਇਲ਼ਾਜ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਂਾ ਹਟ਼ਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਧਕ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਨਜਸ ਿ਼ਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ਼ਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਂੈ ਸਿੀਕ਼ਾਰ 
ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਿ਼ਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਹੋਿੇਗੀ।

ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:  ______________________________________________________ ਸਮਤੀ: _____________

ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਬਆਨ
ਮਂੈ ਘੋਸ਼ਣ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ ਿੇ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਉੱਤਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਿ, ਉਸਿੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹ਼ਾਜ਼ਰੀ ਨਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਉਹ 
ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਪ੍ਤੀਤ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਦਬ਼ਾਅ, ਧੋਖੇ ਜ਼ਂਾ ਨਕਸੇ ਿੀ ਅਣਉਨਚਤ ਪ੍ਭ਼ਾਿ ਹੇਠ ਿਹੀਂ ਜ਼ਾਪਦ਼ਾ ਹੈ।
ਮੈਾਂ:

• ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ ਨਜਸਿੰੂ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤ਼ਾ ਨਗਆ ਸੀ।
• ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸ਼ਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਿਹੀਂ ਹੈ।
• ਮਰੀਜ਼ ਿ਼ਾਲ ਖੂਿ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇ, ਨਿਆਹ ਜ਼ਂਾ ਗੋਦ ਦੁਆਰ਼ਾ ਨਕਸੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਨਿੱਚ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ।
• ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰ ਜ਼ਂਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਪ੍ਦ਼ਾਤ਼ਾ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ।
• ਨਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਂਾ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੋ੍ਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ/ਦੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ, ਜੋ ਨਕ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਜ਼ਂਾ ਉਸ ਦੀ 

ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰ ਨਰਹ਼ਾ/ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜੀਿਿ ਜ਼ਂਾ ਨਸਹਤ ਬੀਮ਼ਾ ਪ੍ਦ਼ਾਤ਼ਾ ਦ਼ਾ/ਦੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ।
• ਮੇਰੇ ਨਬਹਤਰੀਿ ਨਗਆਿ ਅਿੁਸ਼ਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਇਸ ਸਮਂੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਿੰੂਿ ਦੇ ਸੰਚ਼ਾਲਿ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿਸੀਅਤ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਸਦੀ 

ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਭ਼ਾਗ ਦ਼ਾ ਹੱਕਦ਼ਾਰ ਿਹੀਂ ਹ਼ਂਾ।

ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ____________________________________________________ ਪਤਾ: _______________

ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾਮ (ਨਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਫ ਅੱਖਰ਼ਂਾ ਨਿੱਚ ਨਲਖੋ): ____________________________________________________

ਪਤ਼ਾ: ____________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:________________ ਰ਼ਾਜ: ____  ਨਜ਼ਪ: _______

ਗਵਾਹ ਦੋ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ______________________________________________________ ਪਤਾ: _______________

ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾਮ (ਨਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਫ ਅੱਖਰ਼ਂਾ ਨਿੱਚ ਨਲਖੋ): ____________________________________________________

ਪਤ਼ਾ: ____________________________________________ ਸ਼ਨਹਰ:________________ ਰ਼ਾਜ: ____  ਨਜ਼ਪ: _______
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(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਇਹ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਪਣੇ ਿ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ)
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ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ – ਸਵਕਲਸਪਕ

 ਮਂੈ ਇਸ ਹਹੱਸੇ ਿੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਿ਼ਾ ਕਰਿ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ।

ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਇਲ਼ਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਧਕ਼ਾਰਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾਸਤੇ ਇਸ ਭ਼ਾਗ ਿੰੂ ਪੂਰ਼ਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਡ਼ਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼਼ਾਿਰ ਇਹ 
ਨਿਰਧ਼ਾਨਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ ਸੂਨਚਤ ਸਨਹਮਤੀ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਇਲ਼ਾਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਿਰ ਹੇਠ ਨਦੱਤਤੇ ਹਿ:

ਡ਼ਾਕਟਰ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਮ: _______________________________________________________________________________

ਦਫਤਰ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ: ______________________________________________________ ਫੋਿ: ______________________

ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਿਰ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਮ: ___________________________________________________________________

ਦਫਤਰ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ: ______________________________________________________ ਫੋਿ: ______________________

ਮਂੈ ਸਮਝਦ਼ਾ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਜੇ ਉੱਪਰ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦ ਨਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਮੇਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਟੀਮ ਹੋਰ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇਗ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਿੱਚ ਨਲਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ।

ਇਸ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਵਕਲਪਾਾਂ  ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ  ਸਵਕਲਪਾਾਂ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਨੰੂ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਾਂ , 
ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ  ਵਾਿੂ ਚੋਣਾਾਂ  ਚੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ :
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ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਇਲਾਜ ਸਬੰਿੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਸਵਕਲਸਪਕ:
ਮਂੈ ਨਕਸੇ ਰੱਦੀਕਰਿ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਭ਼ਾਿੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਆਪਣ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਛੱਡਦ਼ਾ/ਛੱਡਦੀ ਹ਼ਂਾ। ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਆਪਣੀ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਤ਼ਂਾ ਰੱਦੀਕਰਿ ਉਸ ਨਮਤੀ ਤਂੋ 30 ਨਦਿ਼ਂਾ ਲਈ ਪ੍ਭ਼ਾਿੀ ਰਹੇਗ਼ਾ, ਨਜਸ 
ਨਮਤੀ ਿੰੂ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਿ਼ਾ ਨਦੱਤੀ ਸੀ। ਚ਼ਾਹੇ ਮਂੈ ਇਹ ਨਿਕਲਪ ਚੁਣਦ਼ਾ/ਚੁਣਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਨਫਰ ਿੀ ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਰਸਮੀ ਸਿੈਇੱਨਛਤ ਮਰੀਜ਼ ਹ਼ਂਾ ਤ਼ਂਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਦ਼ਾ ਨਤੰਿ ਨਦਿ ਦ਼ਾ ਿੋਨਟਸ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।

ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:  ______________________________________________________ ਸਮਤੀ: _____________
(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿੰੂ ਇਹ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਪਣੇ ਿ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ)

_______ ਆਉਟਪੇਸਂੈ਼ਟ ਉਪਚ਼ਾਰ। 

_______  ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਨਿਖੇ ਦ਼ਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਂੋ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਪ਼੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਂੋ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰ਼ਾਦੇ ਦ਼ਾ 
ਨਤੰਿ ਨਦਿ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਿੋਨਟਸ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਹੈ।

_______ ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਨਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਂੋ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਪ਼੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ।

_______ ਸ਼ਾਈਕੋਟੋ੍ਨਪਕ ਦਿ਼ਾਈ। 

_______ ਇਲੈਕਟੋ੍-ਕੰਿਿਲਨਸਿ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ)। 

ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ______________________________________________________ ਸਮਤੀ: _________________

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ
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ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ 
ਬਦਲਵੇਾਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ
ਮਂੈ _____________________________ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਬਣਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦ਼ਾ/ਨਦੰਦੀ ਹ਼ਂਾ 

ਮਂੈ ਇਹ ਨਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਿੁਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਜਿਂੇ ਨਕ ਮਂੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿ਼ਾਲ ਮੌਨਖਕ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਚਰਚ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਇੱਛ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਪ਼ਾਲਣ ਕਰਿ ਲਈ ਉਨਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹ਼ਂਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਿ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੇ ਿ਼ਾਜਬ ਯਤਿ਼ਂਾ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ ਿੀ ਮਂੈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਅਸਮਰਥ 
ਹੋਿ਼ਂਾ, ਤ਼ਂਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਮ ਅਿੁਸ਼ਾਰ, ਿ਼ਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਮੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗ਼ਾ।
ਇਸ ਸਿੀਕ਼ਾਰਿ਼ਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਮਂੈ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਮਂੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫਂੋ ਕੰਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰੀਿ 
ਹਹੱਤ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿੁਸ਼ਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਿੰੂ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ/ਕਰਦੀ ਹ਼ਂਾ। ਮਂੈ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦ਼ਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਇਸ ਪ੍ਿ਼ਾਿਗੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲ ਮਂੈ 
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਂਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ ਲ਼ਾਗਤ ਲਈ ਨਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਿਹੀਂ ਬਣਦ਼ਾ/ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਮਂੈ ਸਮਝਦ਼ਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ਼ਂਾ ਨਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 
ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿਜਂੋ:

A.  ਮੇਰ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਪ੍ਭ਼ਾਿੀ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੰੂ ਡ਼ਾਕਟਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜ਼ਂਾ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਇਲ਼ਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਿੱਚ 
ਅਸਮਰਥ ਘੋਨਸ਼ਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ।

B.  ਮਂੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਸੁਰੱਨਖਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਇਲ਼ਾਜ ਿ਼ਾਲ ਜੁੜੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ, ਨਜਸਦ਼ਾ 
ਉਪਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ।

C.  ਮਂੈ ਗਰਭਿਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਰੋਕਣ ਜ਼ਂਾ ਉਸਿੰੂ ਿ਼ਾਪਸ ਕਰਿ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਿ ਬਣ 
ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

D.  ਮਂੈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਅਨਜਹੇ ਇਲ਼ਾਜ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਿੰੂ ਮਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਂਾ ਉਸ ਨਿੱਚਂੋ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕੇਿਲ ਤ਼ਂਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ/
ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ ਜਦਂੋ ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ ਨਕ ਮੈਿੰੂ ਅਨਜਹ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਦ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ 
ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਿ਼ਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਹੋਿੇਗੀ।

E.  ਮਂੈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਮੁਆਿਜ਼਼ਾ ਪ਼੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਿੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫਂੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਿੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ 
ਲਈ ਭੁਗਤ਼ਾਿ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

F.  ਮਰੀਜ਼ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਢੰਗ ਿ਼ਾਲ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੀ ਇੱਛ਼ਾ ਿੰੂ ਸੁਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਮੇਰੇ 
ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

G.  ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਇਲ਼ਾਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਿੰੂ ਨਤਆਗ ਨਦੱਤ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਿ 
ਦੇ ਇਰ਼ਾਦੇ ਿੰੂ ਜ਼਼ਾਹਰ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬ਼ਾਅਦ ਨਕਸੇ ਿੀ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੇ ਇਲ਼ਾਜ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਿ ਲਈ 30 ਨਦਿ਼ਂਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗੀ।

H.  ਮਂੈ ਇਸ ਪ੍ਿ਼ਾਿਗੀ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ/ਸਕਦੀ ਹ਼ਂਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹਮ਼ਾਇਤੀ ਿਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਿ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੇ ਉਸ 
ਦੇ ਇਰ਼ਾਦੇ ਬ਼ਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ਾਫੀ ਹੋਿੇ।

I.  ਮੈਿੰੂ ਉਹਿ਼ਂਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਮ਼ਾਪਦੰਡ਼ਂਾ ਅਿੁਸ਼ਾਰ ਕੰਮ ਕਰਿ਼ਾ ਪਿੇਗ਼ਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਂੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਬਹਤਰੀਿ ਹਹੱਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਲ਼ਾਭ ਲਈ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰਿ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜ਼ਂਾ ਮ਼ਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਇਲ਼ਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਨਿਅਕਤ ਜ਼ਂਾ ਪ੍ਮ਼ਾਨਣਤ ਜ਼ਾਣੂ ਇੱਛ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿੰੂ ਉਸਦੇ ਨਬਹਤਰੀਿ ਹਹੱਤ ਨਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ।

J.  ਜੇ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ਼ ਦੁਆਰ਼ਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਧਕ਼ਾਰਤ ਕੀਤ਼ਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਮੇਰ਼ਾ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤਂੋ ਬ਼ਾਅਦ ਹੀ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਿੇਗ਼ਾ।
K.  ਹਸਪਤ਼ਾਲ ਨਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸ਼ੀਗਿ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਡ (MCL 333.20201) ਦੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 20201 ਨਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਨਧਕ਼ਾਰ ਹਿ।

ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:   ਸਮਤੀ: 

ਬਦਲਵੇਾਂ (ਵਾਰਸ) ਮਰੀਜ ਸਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਸਵਕਲਸਪਕ):
  ਸਮਤੀ: 

(ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਮ)
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੇਰੇ ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਜਾਂ ਿਾਰਹਮਕ ਹਵਚਾਰ

 ਮਂੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ।

ਮਂੈ ਚਾਿੰੁਦਾ/ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਪਆਕਰਆਂ ਅਤੇ ਕਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਧਾਰਕਮਕ ਜਾਂ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਕਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿੇ, ਜੋ ਕਕ ਿੇਠਾਂ 
ਕਦੱਤਤੇ ਿਨ:

ਮੇਰੇ ਧਾਰਕਮਕ ਜਾਂ ਅਕਧਆਤਕਮਕ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ਿਾਧੂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:   ਹਮਤੀ: 
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਦਮਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ, ਸਥਾਈ ਸੱਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟੀਹਚਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ

 ਮਂੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ।

ਇਿ ਉਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਿੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਿਰ ਕਕਸੇ ਨੰੂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਦਰਿ ਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਨਾ (ਕਜਿਂੇ ਕਕ ਕਾਰ ਿਾਦਸਾ ਜਾਂ 
ਕਬਮਾਰੀ) ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਕਦੱਤਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਜਉਦੇਂ ਰਕਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਕਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ੀ 
ਕਜਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਿੋਗੇ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ।

ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜੀਉਦੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੋਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੋਗੇ ਕਕ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ? ਇਿਨਾਂ 
ਕਿੱਚਂੋ ਕਕਸੇ ਿੀ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕਕ Respecting Choices at Beaumont ਪਰਿਮਾਕਣਤ ਫੈਕਸਲੀਟੇਟਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਦੇਂ 
ਿੋ, ਦਾ ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਿਨਾਂ ਪਰਿਸ਼ਨਾਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਕਜਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਿ ਕਕਕਰਆ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਅਗਾਊ ਂਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝ ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮਂੈ ਕਕਸੇ ਅਕਜਿੀ ਸਕਥਤੀ 'ਤੇ ਪਿੰੁਚ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ ਕਜੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਇਿ ਿੈ ਕਕ ਮਂੈ ਇਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਪਰਿ ਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ/ਸਕਾਂਗੀ ਕਕ ਮਂੈ ਕੌਣ ਿਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਿਨ ਜਾਂ ਮਂੈ ਕਕੱਥੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਮਂੈ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦੇਿ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਅਤੇ 
ਸਾਫ਼ ਰਕਿਣਾ ਚਾਿਾਂਗਾ/ਚਾਿਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮਂੈ ਚਾਿੰੁਦਾ/ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਮਾਇਤੀ ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇ:

ਹਜਸ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਸਹਹਮਤ ਹੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਦੱਤਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਕਸ ਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

���ਮਂੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਹਜਉਦਂਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਕਕ 
ਇਲਾਜ ਤਂੋ ਲਾਭ ਕਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਿਧੇਰੇ ਿੋਏਗਾ।

ਜਾਂ

���ਮਂੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਿੇਠਾਂ ਕਦੱਤਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਕਮਤ 
ਨਿੀਂ ਿਨ: ਖੁਰਾਕ ਕਟਊਬਾਂ ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਇੰਟਰਾਿੀਨਸ (IV) ਿਾਈਡਰਿ ੇ ਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ/ਿਂੈਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜੇ ਮਂੈ ਇਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆ ਤਂੋ 
ਪੀੜਤ ਿਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕਿੱਚ, ਸਿਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲਂੋ ਕਕਤੇ ਿੱਧ ਿੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:   ਹਮਤੀ: 

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼



 ਚੋਣਵਾਂ ਸਫਾ
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੀਪੀਆਰ - ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ

 ਮਂੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਮਂੈ ਸਾਿ ਨਾ ਲੈ ਕਰਿਾ/ਰਿੀ ਿੋਿਾਂ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਸੀਪੀਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਸੀਪੀਆਰ ਕਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ, ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਅਤੇ ਯੰਤਕਰਕ 
ਿਂੈਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰੂਿ ਰਾਿੀਂ ਸਾਿ ਨਲੀ (ਟਰਿ ੇ ਕਸ਼ਆ) ਕਿੱਚ ਕਟਊਬ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਸੀਪੀਆਰ ਤਂੋ ਕਬਨਾਂ, ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋ 
ਜਾਿੇਗੀ।

ਸੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ:
ਕਈ ਿਾਰ ਅਕਜਿੇ ਸਮਂੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਦਂੋ ਸੀਪੀਆਰ ਨਿੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਕਉਤਂਕਕ ਇਿ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ 
ਅਟਂੈਤਕਡੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੋਰ ਇੰਤਟਂੈਤਕਸਿ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਕਕ ਸੀਪੀਆਰ ਸਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਕਭਆਸ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਜਿੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਮਾਇਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 
ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

•  ਸੀਪੀਆਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਸਫਲ ਿੈ।

•  ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿੋਰ ਸਥਾਈ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤਂੋ ਗਰਿਸਤ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 5% ਤਂੋ ਘੱਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਜੀਿਤ ਿੋਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 
ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਮੁੜ ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੋਰ ਿੀ ਘੱਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।

•   ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਪਾਰਕਕਨਸਨ ਰੋਗ, ਕਦਲ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੀ ਅੰਤ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਕਂੈਸਰ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਕਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਿ ਰੁਕ ਜਾਿੇ...

ਕਜਸ ਕਬਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਮਤ ਿੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਦੱਤਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

���ਮਂੈ ਸੀਪੀਆਰ ਚਾਿੰੁਦਾ/ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਿ ਕਨਰਧਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ:

• ਮੈਨੰੂ ਅਕਜਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਕਸਆ ਿੈ ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਸੀਪੀਆਰ ਤਂੋ ਫਾਇਦਾ ਿੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਜਬ ਮੌਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਜਾਂ
• ਸੀਪੀਆਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਿ ਿੋਿੇਗਾ।

���ਮਂੈ ਸੀਪੀਆਰ ਨਿੀਂ ਚਾਿੰੁਦਾ/ਚਾਿੰੁਦੀ, ਪਰ ਮਂੈ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਕਕ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਿੋਣ ਕਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:   ਹਮਤੀ: 
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RESPECTING CHOICES AT BEAUMONT 
ਅਗਾਊ ਂਨਿਰਦੇਸ਼

RESPECTING CHOICES® AT BEAUMONT:
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਅਦੇ

ਅਸੀ ਂਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸ ੀ ਂਯਕ ੀਿ ੀ ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਨ ਕ ਯੋਜਿਾਿਾਂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ।

ਅਸੀ ਂਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਯੋਜਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀ ਂਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਨਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀ ਂਯੋਜਿਾਿਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਫੈਵਸਲ਼ੀਟੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਪ਼ੀਕਰ ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸੇਿ਼ੀ ਦੇ 
ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਲਵਖਆਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 ਫੋਿ: 947-522-1948

 ਈਮੇਲ: respectingchoices@beaumont.org  

 ਿੈਬੱਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices
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