મારી ઇચ્છાઓ જણાવવી
શું તમે જાણો છો?
જો તમને કાંઈક થઈ જાય અને તમે તમ ર સ્વ સ્્ય કે સાંભ ળ મવશે મનર્ડયો લઈ ન શકો, દ ખલ
તરીકે જો તમને લચત્તભ્રમ (રડમેન્ન્શય )ની તીવ્ર બીમ રી થ ય અથવ ઓલચિંતો હમ
ુ લો આવે તો
તમ રાં ુ કુટુાંબ તમ ર મ ટે મનર્ડયો લેવ ન ક ન ૂની અમિક રો િર વત ુાં નથી.

જો તમે મનર્ડયો લેવ ની ક્ષમત ગુમ વી દો અને તમે
આગોતરાં ુ આયોજન કર્ુું ન હોય તો તમ ર ડૉક્ટર
મનર્ડય લેશે અને કદ ચ તમે ઇચ્છો નહીં તે પ્રક રની
સ રવ ર કે સાંભ ળતમને આપવ મ ાં આવી શકે છે .

અગાઉથી આયોજન કેવી રીતે કરશો
તમ રી સ રવ ર મ ટે અગ ઉથી આયોજન કરવ ની અને કોઇપર્ મનર્ડયો લેવ મ ાં આવે તેન
કેન્રમ ાં તમારી ઇચ્છ ઓ અને મ ન્યત ઓ હોય તેની ખ તરી કરવ મ ટેની ત્રર્ રીતો છે :

1) Advance Statement [ઍડવાન્સ સ્ટેટમેન્ટ]
(મફત)
ઍડવ ન્સ સ્ટેટમેન્ટથી તમે એવી કોઇપર્ બ બતો
લખી શકો છો જે તમ ર સ્વ સ્્ય અને સાંભ ળ સ થેન
સાંબિ
ાં મ ાં તમ ર મ ટે અને તમ ર િમડ મ ટે અગત્યની
હોય. દ ખલ તરીકે, તમે તમ રી પ્રાથથનાના રોજજિંદા
સમય, તમે ખાતા હો અને ન ખાતાું હો તેવો ખોરાક, તમારો પોષાક અથવ તમારી સુંભાળ ક્ાું
લેવામાું આવે વગેરે જેવી બ બતોનો સમ વેશ કરી શકો છો.
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2) Advance Decision to Refuse Treatment [સારવાર નકારવાનો આગોતરો નનણથય]
(મફત)
સ રવ ર નક રવ ન આગોતર મનર્ડયથી તમને જે તબીબી સ રવ ર મેળવવ ની ઇચ્છ ન હોય
તેન મવશે તમે લખી શકો છો. દ ખલ તરીકે, તમે ઈન્ેક્શન, અમક દવાઓ અથવ કૃનિમ રીતે
તમને જીવુંત રાખવામાું આવે વગેરે જેવી બ બતો નક રી શકો છો.

3) Lasting Power of Attorney for Health and Welfare [સ્વાસ્્ય અને કલ્યાણ માટે
ઍટનીની અબાનિત સત્તા] (£82 અથવ ઓછી આવકવ ળ મ ટે મફત)
સ્વ સ્્ય અને કલ્ય ર્ મ ટે ઍટનીની અબ મિત સત્ત થી તમે તમ રી નવશ્વાસપાિ વ્યક્ક્તને તમ ર
તરફથી મનર્ડયો લેવ ની ક ન ૂની સત્ત આપી શકો છો. આમ ાં તમ રી તબીબી સ રવ ર, તમ રી
સાંભ ળ ક્ ાં લેવ મ ાં આવે અને તમ રી રદનચય ડ મવશેન મનર્ડયોનો સમ વેશ થઈ શકે છે .

આગોતરાં ુ આયોજન કરવ થી એ ખ તરી કરી શક ય છે કે તમારી ઇચ્છ ઓ અને મ ન્યત ઓ મવશે
ે મ ાંગત હો તે કહી ન શકો તો તેન પર અમલ થઈ
અન્યોને જાર્ થ ય અને તમે લોકોને જે કહવ
શકે.
અમારા નવશે
Compassion in Dying લોકોને આગોતરાં ુ આયોજન કરવ મ ટે જરૂરી મદદ અને મ રહતી પ ૂર
પ ડે છે . તમે આ નાંબર પર અમ રો સાંપકડ કરી શકો છો:



0800 999 2434
info@compassionindying.org.uk
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