ਮੇਰੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਰਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਡਮੈਂਵਸ਼ਆ (ਮਾਨਵਸਕ ਵਵਕਾਰ) ਿਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕਨੰ ਨੀ ਅਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਯੋਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲਾ
ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਅਵਿਹੇ ਇਲਾਿ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ।

ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ
ਅਵਿਹੇ ਵਤੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿੱ ਗੋਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰ ਵਿਆਨ ਵਵਿੱ ਚ
ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਆ ਿਾਵੇ:
1) Advance Statement [ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਕਬਆਨ]
(ਮੁਫ਼ਤ)
ਪਰਵਗਾਮੀ ਵਬਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਵਲਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਵਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਾਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੋਜਨ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੱ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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2) Advance Decision to Refuse Treatment [ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਕਨਰਣਾ] (ਮੁਫ਼ਤ)
ਇਲਾਿ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਗਾਮੀ ਵਨਰਣੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਵਲਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨਾਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਵੇਂ ਇੁੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਤ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ।

3) Lasting Power of Attorney for Health and Welfare [ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਕਲਆਣ ਲਈ
ਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ] (£82 ਿਾਂ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ)
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕਨੰ ਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਵਨਕ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਿੱ ਗੋਂ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ
ਸਕਦੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਂ ] ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਗੋਂ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
Compassion in Dying [ਕੁੰ ਪੈਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਈਗ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :



0800 999 2434
info@compassionindying.org.uk

ਂ ) ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਵਿਸਟਰਡ ਦਾਨੀ-ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ (1120203)
Compassion in Dying (ਕੰ ਪੈਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਈਗ
ਅਤੇ ਗਰੰ ਟੀ ਨੰ 05856324 ਦੁਆ ਰਾ ਵਲਮਟਡ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ
Punjabi

