আমার ইচ্ছাগুলিজানাননা
আপলন লি জাননন?
আপ্নার োয়ে যয়দ য়কছু ঘয়ে এবিং আপ্য়ন যয়দ আপ্নার স্বাস্থয এবিং প্য়রচযযার বযাপ্ায়র
য়েদ্ধান্ত না প্ায়রন, উদাহরণস্বরূপ্ আপ্য়ন যয়দ তীব্র য়ডয়ময়ি া বা করায়ক আক্রান্ত হন,
তাহয়ল আপ্নার হয় য়েদ্ধান্ত গ্রহণ করার আইনত অয়িকার আপ্নার প্য়রবায়রর কনই।
আপ্য়ন যয়দ য়েদ্ধান্ত গ্রহণ করয়ত অক্ষম হন এবিং
আপ্নার যয়দ ককানরকম ভয়বষ্যৎ প্য়রকল্পনা না
োয়ক, তাহয়ল আপ্নার য়চয়কৎেক য়েদ্ধান্ত কনয়বন
এবিং আপ্নায়ক হ ত কেইভায়ব য়চয়কৎো বা
প্য়রচযযা প্রদান করা হয়ব কযভায়ব আপ্য়ন চান না।
লিভানে ভলেষ্যনের জনয পলরিল্পনা
িরনেন
কযয়কান য়েদ্ধান্ত গ্রহণ করার কক্ষয়ে আপনার ইচ্ছা এবিং য়বশ্বােয়ক প্রািানয কদও া য়নয়িত
করয়ত আপ্নার ভয়বষ্যয়তর য়চয়কৎো এবিং প্য়রচযযার জনয য়তনভায়ব প্য়রকল্পনা করা কযয়ত
প্ায়র:
1) আগাম লেেৃলে (য়বনামূয়লয)
একটি আগ্াম য়ববৃয়তর মািযয়ম কেইেব য়কছু য়লয়ে
রােয়ত প্ারয়বন কযগুয়ল আপ্নার স্বাস্থয এবিং
প্য়রচযযার য়বষ্য় আপ্নার এবিং আপ্নার য়বশ্বায়ের
জনয গুরুত্বপ্ূণয। উদাহরণস্বরূপ্, আপ্য়ন আপ্নার
দৈনলিন প্রার্থ নার সময়, আপলন যে
খাোরখান এেং যেগুলি খান না, যে যপাশাি
আপলন পনরন, অেবা আপলন যিার্ায় পলরচেথ া িরানে চান তা য়লয়ে রােয়ত প্ায়রন।
2) লচলিৎসা প্রেযাখযান িরার জনয আগাম লসদ্ধান্ত (য়বনামূয়লয)
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য়চয়কৎো প্রতযােযান করার জনয আগ্াম য়েদ্ধান্ত আপ্নায়ক আপ্য়ন গ্রহণ করয়ত চান না এমন
য়চয়কৎোগুয়ল য়লয়ে রােয়ত োহাযয কয়র । উদাহরণস্বরূপ্, ইনেিশন, লনলৈথ ষ্ট লিছু ওষ্ুধ,
অেবা ো িৃলিমভানে জীলেে রাখা -এর ময়তা বযাপ্ারগুয়লয়ক আপ্য়ন প্রতযােযান করয়ত
প্ায়রন।
3) স্বাস্থ্য এেং িিযানের জনয িালটং পাওয়ার অফ অযাটলনথ (£82 অেবা যারা স্বল্প

আ আয়ছন তায়দর জনয য়বনামূয়লয)
স্বাস্থয এবিং কলযায়ণর জনয লায়টিং প্াও ার অফ অযােয়নয আপ্নায়ক এমন কাউয়ক আপ্নার
হয় য়েদ্ধান্ত গ্রহণ করার আইয়ন ক্ষমতা প্রদান কয়র োনি আপলন ভরসা িনরন। এর ময়িয
অন্তভূয ক্ত হয়ত প্ায়র আপ্নার য়চয়কৎো েম্বিী য়েদ্ধান্ত, ককাো আপ্নার য়চয়কৎো করা
হয় য়ছ এবিং আপ্নার প্রাতযয়হক রুটিন।

ভয়বষ্যয়তর জনয

প্য়রকল্পনা করয়ল

তাআপনার ইচ্ছা এবিং য়বশ্বােয়ক অবগ্ত করা এবিং তা অনুেরণ করা য়নয়িত কয়র এমনয়ক
আপ্য়ন য়ক চান তা যয়দ অনযয়দর নাও বলয়ত প্ায়রন তাও।
আমানৈর সম্বনে
কমপ্যাশন ইন ডায় িং মানুষ্জনয়ক ভয়বষ্যয়তর জনয প্য়রকল্পনা করয়ত োহাযয করার জনয
েহা তা এবিং তেয প্রদান কয়র। আপ্য়ন আমায়দর োয়ে কযাগ্ায়যাগ্ করয়ত প্ায়রন এই
উপ্ায় :
 0800 999 2434
 info@compassionindying.org.uk
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