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Respecting Choices® në Beaumont

Për të folur me një ndihmës të certifi kuar, për të kërkuar një zë ndihmës për planifi kimin paraprak të kujdesit 
shëndetësor ose për të mësuar më shumë për mundësitë e shërbimit vullnetar, na kontaktoni:

 Telefon: 947-522-1948  Email: respectingchoices@beaumont.org   Faqe interneti: beaumont.org/respecting-

FAKTE PËR NDIHMËSIT E PACIENTËVE • ÇFARË DUHET TË DINI
Një ndihmës pacienti është dikush i zgjedhur nga një person i dashur, një pjesëtar i familjes ose një mik për 
të marrë vendime lidhur me kujdesin shëndetësor, ku përfshihen  Në Miçigan, dy mjekë ose një mjek dhe 
një psikolog përcaktojnë nëse një person nuk është në gjendje të marrë vendime për veten.

Çfarë është një ndihmës pacienti?
Të jesh ndihmës pacienti do të thotë që mund të të 
duhet të marrësh vendime lidhur me kujdesin 
shëndetësor për dikë që nuk mund të mendojë ose të 
� asë për veten. Ky është një rol i rëndësishëm. Bëni 
pyetje nëse nuk jeni të qartë lidhur me përgjegjësitë 
tuaja si ndihmës pacienti.

Personi që ju ka zgjedhur, pret nga ju që të merrni 
vendime që ai ose ajo do t’i merrte vetë nëse do të 
ishte në gjendje. Ai ose ajo ju vlerëson dhe ka besim 
se ju do të merrni vendimet që ai ose ajo dëshiron.

Duhet të jeni në gjendje t’u përgjigjeni 
“Po” pyetjeve të mëposhtme:
•  A jam gati të marr këtë rol dhe përgjegjësi?

• A e di se çfarë do të dëshironte personi lidhur me
kujdesin mjekësor në të ardhmen?

• A mund t’i marr ato vendime që personi dëshiron,
edhe nëse vetë nuk jam dakord me vendimet?

• A jam në gjendje të marr vendime mjekësore të
vështira në situata stresuese?

Nëse i përgjigjeni “JO” ndonjë prej këtyre pyetjeve, 
duhet të � isni për merakun që keni me personin që ju 
ka zgjedhur.

Si ndihmës pacienti, mund të keni 
nevojë për ndihmë që të merrni 
vendime për:
•   kujdesin dhe shërbimet mjekësore, si analizat, ilaçet

dhe operacionet.

• ndërprerjen e trajtimit duke u bazuar në atë çka kërkon
pacienti ose në atë çka është më e mira për klientin.

• nxjerrjen e informacioneve mjekësore.

• cila organizatë ose cili mjek duhet të ofrojë kujdesin
shëndetësor.

Përgatitja për rolin tuaj si ndihmës pacienti:
Merrni kohë për të folur me personin që ju ka 
zgjedhur si ndihmës pacienti në mënyrë që të kuptoni 
çfarë preferon për kujdesin mjekësor në të ardhmen, 
duke përfshirë kujdesin për fundin e jetës. 

Diskutoni me familjen ose me një mik për të mësuar:

“Çfarë është e rëndësishme që të jetosh mirë?”

“Kur nuk ia vlen që të jetosh?”

“Kur do të doje që mjekët të ndalonin trajtimet për t’ju 
mbajtur gjallë?”

“Si do ta përshkruanit një vdekje në paqe?”

Shpesh pohimet e mëposhtme nënkuptojnë gjëra të 
ndryshme për njerëz të ndryshëm. Pyeteni personin 
që ju ka zgjedhur si ndihmës pacienti që t’ju 
shpjegojë se çfarë kuptimi ka secila prej tyre për të. 
Kjo është shumë e rëndësishme. Shkruajini përgjigjet 
dhe lexojini për t’u siguruar që i keni kuptuar qartë.

“Thjesht dua të vdes me dinjitet.”

“Mos më mbaj gjallë nëse jam bërë komplet i paaftë.”

“Thjesht më bëj të lejo të vdes rehat.”
Disa njerëz duan që ndihmësi i tyre të zbatojë me 
përpikëri preferencat e thëna, ndërsa të tjerë duan që 
agjenti i tyre të jetë i lirë të vendosë se cilët duket se 
janë vendimi dhe koha më e mirë.

Mos harroni: Edhe pse të fl asësh për këto tema me një person të
dashur mund të jetë e sikletshme, sa më shumë të kuptoni, aq më të 
përgatitur do të jeni nëse thirreni të merrni vendime shëndetësore për 
personin tuaj të dashur. Mendojeni përgatitjen si një akt dashurie. 
Nëse e pranoni rolin e agjentit të kujdesit shëndetësor, përkushtohuni. 
Kini besim te vetja se do të merrni vendimin e duhur. Personi që ju ka 
zgjedhur, beson se mundeni – dhe se do ta merrni vendimin e duhur.

P16888k11_21183_050819




