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Beaumont ਿਵਖੇ Respecting Choices®

ਪ� ਮਾਿਣਤ ਫੈਿਸਲੀਟੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਿਲਿਖਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 ਫੋਨ: 947-522-1948   ਈਮੇਲ: respectingchoices@beaumont.org    ਵੈਬੱਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices

ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ • ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਮਸ਼ੀਗਨ 
ਿਵੱਚ, ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ 
ਵਜਂੋ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ।
ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ 
ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਲਂੈਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ�ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•  ਕੀ ਮਂੈ ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ?
•  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ

ਹੈ?
• ਕੀ ਮਂੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਮਂੈ ਲਵਾਂ, ਭਾਵਂੇ ਮਂੈ

ਫੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵਾਂ?
•  ਕੀ ਮਂੈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਔਖੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ

ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚਂੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਿਵੱਚ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 
ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ।
•  ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ

ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
• ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ।
• ਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਵਜਂੋ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ:
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਿਹਮਾਇਤੀ ਵਜਂੋ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ:
“ਚੰਗੀ ਤਰ� ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?”
“ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਦਂੋ ਿਜਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?”
“ਤੁਸੀਂ ਕਦਂੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ 
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ?”
“ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੌਤ ਨੰੂ ਿਕਵਂੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋਗੇ?”

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ�ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਵਜਂੋ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਪੜ�ੋ  ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ।

“ਮਂੈ ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ।”
“ਜੇ ਮਂੈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ (ਿਦਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇ) ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।”
“ਬੱਸ ਮੈਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਓ।”

ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਿਹਮਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਏਜੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਸਮਂੇ ਸਭ 
ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜਦਂੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਾਮੀ 
ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਨਾ ਹੀ 
ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਪਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜਂੋ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੋ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਿਜਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਅਤੇ 
ਕਰੋਗੇ। 
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