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Plan for the future: Decisions about your medical treatment

ਭਕਵੱ ਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੈਸਲੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ ਕਬਮਾਰ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ
ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌ ਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਕਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲੜੀ ਕਵੱ ਚ ਹੇਠ ਕਲਖੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱ ਛੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ:
1.

ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ

3.

ਬਾਲਗ ਬੱ ਚਾ (ਪਕਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ)

2.

4.
5.

ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ (ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਜਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਲਦੀ ਹੋਵੇ
ਮਾਪੇ

ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ (ਪਕਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ)

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱ ਖਰੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲਗ ਬੱ ਚਾ।
ਕਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ:
•

•

ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਕਵਚਲੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਬਣਾ ਕਲਆ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਕਿੇਂ ਲਿੇਗਾ?
ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਰੂਰੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
2019

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜੰ ਦਗੀ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘advance care directive’ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਕਵੱ ਚ ਭਕਵੱ ਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ
ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਕਕਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਵਰਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਕਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ Public Advocate (ਪਬਕਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Public Advocate (ਪਬਕਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ।
ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕੱ ਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
Public Advocate (OPA) (ਪਬਕਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ) ‘Take Control’ ਨਾਮ ਦੇ ਕਕਤਾਬਚੇ ਕਵੱ ਚੋਂ
ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਏ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੱਭੋ। www.publicadvocate.vic.gov.au
ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਹਨ।
ਇਹ ਚੁਨਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕੌ ਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ, ਇਹ ਭਰੋ:
•

‘Appointment of medical treatment decision maker’ ਫਾਰਮ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਜੰ ਦਗੀ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਕਵੱ ਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣੇ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਭਰੋ:
•

‘Advance care directive’ ਫਾਰਮ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ, OPA ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ 1300 309 337 ਉਪਰ
ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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