ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ:

ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)
ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾ

1

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

•
•
•

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਸਮਝਦ ੇ ਹੋ ਿਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪੱ ਰ ਲਾਗੂ
ਹੰਦੁ ੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ l

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿਰਫ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਭਾਵੇਂ ਕਈ
ੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ
ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ
ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ l
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

•
•
•
•

ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ;
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ;
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ;
ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ l

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਵੀ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ l
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ l

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ( ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ) ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l
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ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ,ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ(ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ(ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l
ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ l
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

•
•
•
•
•
•
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ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਦਵਾਈ
ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਤਣਾਉ
ਸੋਗ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l
ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ l ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•
•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ; ਜਾਂ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ l

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)
ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ
ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ l
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ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ
ਹਨ;

•
•
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ;
ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ;
ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ;
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ;
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ;ਅਤੇ
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ l

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ l
6

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ l
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ,ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ l

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ , ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ l
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ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ l
ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ l ਹਾਲਤਾੰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•
•
•

ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ);
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ;ਜਾੰਂ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ(ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾl

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ
ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ l
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

•
•
•
•
•

ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;
ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ;
ਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ;
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ,ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ;ਜਾਂ
ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ l
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)ਬਾਰੇ,ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ
ਬੀ,ਸੀ’ਜ਼ ਫ਼ਸਟ ਲਿੰਕ ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:1-800-936-6033
( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ),1-833-674-5007(ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈੰਡਰਿਨ)
ਜਾਂ1-833-674-5003(ਪੰਜਾਬੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ l

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਬਾਲਗ਼ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ
ਸੀਨੀਅਰਜ ਫ਼ਸਟ ਬੀ.ਸੀ ਨਾਲ:1-866-437-1940 ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ,ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ l
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l
ਕਮਿਨਿਟੀ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ: 1-888-685-6222 ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ,ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨ:ੋ 1-877-762-6664 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ 1500 ਤੇ
ਡਾਇਲ ਕਰੋ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਕ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ,ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ:
ਨਾਈਡਸ ਪ੍ਰਸਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ :
www.nidus.ca. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ l
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ਸੀ ਸੀ ਈ ਐਲ(CCEL)ਬਾਰੇ
ਸੀ ਸੀ ਈ ਐਲ(CCEL)ਬੁਢੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ
ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈl ਸੀ ਸੀ ਈ
ਐਲ(CCEL),ਬੀ.ਸੀ.ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਡੀਪੈਂਨਡੈਂਟ ਲਾਅ ਰੀਫੋਰਮ
ਏੰਜੰਸੀ ਹੈ l
www.bcli.org/ccel

ਬੀ.ਸੀ.ਦੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਕਤ
ਸੰਸਾਰ ਹੈ l ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕਮਿਨਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ)
ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ l ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ
ਦਿਮਾਗੀ ਚਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਿਨਟੀ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ,ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ l
www.alzheimerbc.org
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