অগ্রিম
নির্দেশাবলী
আপনার শেষ ইচ্ছা জানান ও নিশ্চিত করুন
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প্রি য় নিউ ইয় র্ক বাসী,
জীবনের শেষ যত্নের পরিকল্পনা করা একটি
জটিল বিষয়। জীবনের শেষ পর্ব সম্পর্কে
কথা বলা কঠিন । কিন্তু আপনি যদি আপনার
পরিবার এবং প্রিয়জনদের এই ব্যাপারে
আগে থেকে প্রস্তুত করে দেন আপনার ইচ্ছে
জানিয়ে তাহলে সেটি তাদের পক্ষে খুবই
সহায়ক হতে পারে । তাহলে সেইসব কঠিন
এবং কষ্টদায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
তারা প্রস্তুত থাকতে পারবে ।
যারা আগে থেকে পরিকল্পনা করতে চান
তাদের জন্য নিউ ইয়র্ক আইন সাহায্য
করতে পারে। শেষ পর্যন্ত, আপনার
চিকিৎ�সা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার
সিদ্ধান্ত সত্যিই আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা,
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল
মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর
লেটিশিয়া জেমস
করে। এই নির্দেশিকাটি আপনার চিকিৎ�সা
বেছে নেওয়ার অধিকার ব্যাখ্যা করে এবং
আপনি যদি নিজের পক্ষে কথা বলতে না পারেন তবে আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা
সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি পরিচিত এবং নিশ্চিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়
আইনের অধীনে আপনি যে পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন তার বর্ণনা দেয়। অগ্রিম
নির্দেশাবলী (Advanced Directives) হিসাবে পরিচিত কয়েকটি সহজ আইনি ফর্ম
প্রস্তুত করা আপনার ইচ্ছাকে সম্মান করা এবং আপনার স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত
সিদ্ধান্তগুলি আপনার বিশ্বাসয�োগ্য ল�োকেদের হাতে থাকে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য
করতে পারে। এই নির্দেশিকাটিতে অগ্রিম নির্দেশিকা ফর্মগুলি সম্পর্কে তথ্য
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সেগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার পরামর্শ রয়েছে৷
আমরা আশা করি আপনি এই নির্দেশিকাটি সহায়ক বলে মনে করেন।
আন্তরিকভাবে,লেটিশিয়া জেমস,
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অগ্রিম স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা আপনাকে ভবিষ্যতের
চিকিৎ�সা যত্নের জন্য পরিকল্পনা করার সুয�োগ দেয় যদি
আপনি নিজের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন। এটিতে আপনাকে
এক বা একাধিক সহজব�োধ্য আইনি ফর্ম তৈরী করতে হতে
পারে - উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি- যা
আপনার স্বাস্থ্যপরিষেবার সিদ্ধান্তগুলি যাতে মানা হয় তা
নিশ্চিত করে এবং আপনার বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের দ্বারা
সিদ্ধান্ত নেওয়া নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। এটি
গুরুত্বপূর্ণ যে , অগ্রিম স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা শুরু হয়
ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিস্থিতি চিন্তা
করে এবং আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে
কথ�োপকথন করে।

আপনার স্বাস্থ্যপরিষেবার
পর্যাল�োচনা করা বা
পুনর্বিবেচনা করা বিশেষভাবে
গুরুত্বপূর্ণ যদি যদি:
•

একটি জীবননাশকারী
অসুস্থতা নির্ণয় করা হয়েছে

•

এমন একটি অসুস্থতা বা
অবস্থার নির্ণয় করা হয়েছে
যা অক্ষমতার কারণ হতে
পারে

•

সাহায্যকারী বাসস্থান বা
নার্সিং হ�োমে প্রবেশ করছেন

•

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে
এবং বয়স ৬৫-এর বেশি
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গুরুতর বা জীবননাশকারী অসুস্থতা
সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আপনার ইচ্ছা
সম্পর্কে কথা বলা কঠিন হতে পারে। এই
কারণেই আপনি যে পদক্ষেপগুলি নিতে চান
সে সম্পর্কে ভালভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ ।
এই পুস্তিকাটি নিউ ইয়র্কবাসীদের কাছে
সাধারণ কিছু আইনি বিকল্প সম্পর্কে
কথা বলে এবং আপনাকে সেই বিকল্পগুলি
বুঝতে সাহায্য করে , এবং কীভাবে আপনার
পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে তাদের
সম্পর্কে কথা বলতে হবে তাতেও সাহায্য
করে । কিছু সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা যাক।
এখানে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সংজ্ঞা পরের
পৃষ্ঠাগুলিতে আরও বিশদে আল�োচনা করা
হবে।

এই সংজ্ঞা গু লি জেনে রাখু ন
অগ্রিম নির্দেশাবলী (Advance Directives) হল একটি আইনি নথি যার মাধ্যমে আপনি
ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিধান করতে পারেন যদি আপনি
নিজের জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন। নিউ ইয়র্ক স্টেটে তিন ধরনের আছে:
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম (Health Care Proxy Form), লিভিং উইল (Living Will)
এবং ড�োন্ট রিসাসিটেট অর্ডার (ডিএনআর )- সিপিআর বা কার্ডিওপালম�োনারি পুনরুত্থান
(রিসাসিটেশন) হল একটি জরুরী পদ্ধতি যা হৃৎ�পিণ্ড এবং ফুসফুসের কাজ পুনরায় শুরু করার
জন্য হৃৎ�পিণ্ডের ওপরে থাকা বুকের অংশকে সংকুচিত করে এবং ফুসফুসে বাতাস জ�োর
করে ঢ�োকায় । অন্যান্য জীবন বাঁচান�োর পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক বায়ুচলাচল বা
শ্বাসযন্ত্র এবং রক্তচাপ এবং হৃদযন্ত্রের ছন্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিরায় ওষুধ।
পুনরুজ্জীবিত না করার নির্দেশ - ড�োন্ট রিসাসিটেট অর্ডার (ডিএনআর ) হল�ো একটি
চিকিৎ�সক দ্বারা লিখিত একটি মেডিকেল আদেশ. আপনার হৃদস্পন্দন বা শ্বাস বন্ধ হয়ে
গেলে এটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR) বা
অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী জরুরী প্রক্রিয়া না করার নির্দেশ দেয়। জরুরী অবস্থা হওয়ার
আগে আপনার চিকিৎ�সক বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে একটি ডিএনআর ব্যবস্থা
করা হয়।
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি ফর্ম (Health Care Proxy
Form) আপনাকে একজন স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট
নিয�়োগ করতে দেয় - যদি আপনি নিজের জন্য
সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন তবে আপনি বিশ্বাস
করেন এমন কাউকে আপনার জন্য স্বাস্থ্যসেবা
সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে । স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি
কার্যকর হওয়ার জন্য, দুজন ডাক্তারকে অবশ্যই
সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি নিজের সিদ্ধান্ত
নিতে পারবেন না ।
লিভিং উইল (Living Will) আপনাকে লিখিত
নির্দেশাবলী ছেড়ে যেতে দেয় যা আপনার
স্বাস্থ্যসেবার ইচ্ছাগুলি ব্যাখ্যা করে, বিশেষ করে
জীবনের শেষের যত্ন সম্পর্কে। এই নথিটি কার্যকর
হয় যখন আপনি নিজের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন,
এবং আপনার ডাক্তার নিশ্চিত করেন যে আপনার
একটি দুরার�োগ্য অবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা
এজেন্টের নাম দেওয়ার জন্য আপনি লিভিং উইল
ব্যবহার করতে পারবেন না; আপনাকে অবশ্যই
একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম ব্যবহার করতে
হবে।.

আপনার ইচ্ছে খ�ো
লাখুলি বলুন
নিছক কথার কথা আপনি হয়ত�ো আপনার
পরিবারের কাছে
বলেছেন, যেমন “আমাকে
মেশিনে বাঁচিয়ে রাখবেন
না,” “বীরত্ব চাই না
“ , বা “নিশ্চিত কর�ো
যে আমার ব্যাথা না
লাগে “ এইসব কথাগুলি
চিকিৎ�সাক্ষেত্রে
নিশ্চিত করার পক্ষে
যথেষ্ট নয় ।
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MOLST ফর্ম: (Medical Orders for Life Sustaining Treatment) জীবন চালু রাখার
চিকিৎ�সার জন্য চিকিৎ�সকদের আদেশ । এটি কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR),
যান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য জীবন চালু রাখার চিকিৎ�সা সংক্রান্ত আপনার
আদেশগুলি লিপিবদ্ধ করতে দেয়৷ । এটি অবশ্যই একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার দ্বারা
সম্পন্ন করতে হবে এবং বৈধ হওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত
চিকিৎ�সক দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আপনাকে (প্রিন্সিপ্যাল) একটি এজেন্ট নিয�়োগ করার অনুমতি
দেয় যাতে তা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য কাজ করার জন্য বা আপনার
দ্বারা চিহ্নিত ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা ঘটলে এবং আপনার দ্বারা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত
বা আপনার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয় । যখন আপনি মানসিক বা শারীরিকভাবে অক্ষম হন
তখন তাদের এই শক্তি অব্যাহত থাকে।
প্যালিয়েটিভ কেয়ার - উপশমকারী সেবা (Palliative Care) হল জীবন-সীমিত র�োগে
আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ চিকিৎ�সা পরিচর্যার জন্য একটি বহু-বিষয়ক পদ্ধতি,
যা ল�োকেদের জীবন শেষের লক্ষণ, ব্যথা, শারীরিক চাপ এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি
দেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
সার�োগেট (Surrogate) হল আপনার ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি, যেমন নিউ ইয়র্ক রাজ্যের
আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যিনি আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যদি
আপনি আপনার চিকিৎ�সার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে থাকেন, এবং
স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট নিয�়োগ না করেন।

আসু ন শু রু করি
নিউ ইয়র্ক আইন আপনাকে যান্ত্রিক শ্বসন এবং টিউব বা শিরায় খাওয়ান�োর মত�ো
জীবন দীর্ঘকারী প্রক্রিয়া সহ চিকিৎ�সা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দেয়।1
যতক্ষণ না আপনি এটি করতে সক্ষম হন, আপনি আপনার ডাক্তার এবং আপনার
পরিবারের সদস্যদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং তাদের জানাতে পারেন যে
আপনি কী যত্ন নিতে পারেন বা চান না। কিন্তু আপনি যদি অক্ষম হন (যেমন যদি ক�োমায়
যান) , আপনার ইচ্ছাকে জানান�ো এবং নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল ভবিষ্যতের
স্বাস্থ্যসেবার জন্য পরিকল্পনা করা।
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আপনার জীবনের শেষের সেবার পরিকল্পনা করার প্রথম ধাপ হল আপনার মূল্যব�োধ এবং
বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী ধরনেরসেবা পেতে চান তা নিয়ে ভাবা। আপনার চিকিৎ�সক,
আপনার পরিবার এবং প্রিয়জনের সাথে আপনার ইচ্ছা নিয়ে আল�োচনা করুন।
এই কাজটি একটি সহজ বিষয় নয় তবে এটি আপনার পরিবার এবং প্রিয়জনকে জানতে সাহায্য
করবে যে আপনি কি ধরনের চিকিৎ�সা চান৷
এই প্রশ্নগুলি আপনাকে সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে যে আপনি কি ধরনের চিকিৎ�সা
করতে পারেন বা চান না যদি আপনি নিজের জন্য আর সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না হন।

1.

আপনি কি চান যে আপনার ডাক্তার চিকিৎ�সা বন্ধ করে দিন বা প্রত্যাহার
করুন, যদি সেই চিকিৎ�সা শুধুমাত্র মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করে?

2.

আপনি কি চান কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR) দ্বারা বন্ধ হওয়া
শ্বাস এবং/অথবা হৃদস্পন্দন পুনরুদ্ধার করতে?

3.

আপনি কি যান্ত্রিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে চান, অর্থাৎ� আপনাকে
শ্বাস নেওয়ার জন্য মেশিন ব্যবহার করতে চান?

4.

আপনি কি টিউব বা শিরার ভেতর দিয়ে খেতে বা পান করতে চান?

5.

আপনি সর�্বোচ্চ ব্যথা উপশম চান এমনকি যদি এটি আপনার মৃত্যু
ত্বরান্বিত করে?

6.

আপনি কি আপনার অঙ্গ এবং/অথবা টিস্যু দান করতে চান?

বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি যে যত্ন নিতে চান সে সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আপনার
ডাক্তার এবং প্রিয়জনদের সাথে আপনার স্বাস্থ্যের যত্নের ইচ্ছা সম্পর্কে কথা বলা একটি
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট এবং নির্ভরয�োগ্য
দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এই ইচ্ছাগুলি লিখিতভাবে রাখা আরও কার্যকর।
আপনার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কাউকে নিয�়োগ করা
এইরকম পরিস্থিতি ম�োকাবেলার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে যা আপনি অনুমান করতে
পারবেন না। উপরে আল�োচিত অগ্রিম নির্দেশাবলী অগ্রিম যত্ন পরিকল্পনার জন্য পদ্ধতি
সরবরাহ করে যাতে আপনি আপনার ইচ্ছাগুলি জানাতে পারেন এবং আপনার জন্য ক�োনটি
সবচেয়ে ভাল কাজ করে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
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কিকরে অগ্রি ম নির্দেশাবলী ঠ িক
করবেন?
ক�োন অগ্রিম নির্দেশগুলি আপনার জন্য সঠিক হতে পারে তা আপনি কীভাবে
চয়ন করবেন? এখানে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর রয়েছে যা আপনাকে সাহায্য
করতে পারে:

Q. আপনি যদি ক�োমা বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন বা অন্যথায় অক্ষম হন, তাহলে

আপনি কি চান যে আপনার বিশ্বাসয�োগ্য কেউ আপনার জন্য চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
নেবে?
যদি উত্তরটি হ্যাঁ হয়, আপনি যখন
অক্ষম হন তখন আপনার পক্ষে কথা
বলার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
আপনার বিশ্বস্ত কাউকে আপনার
স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসাবে নিয�়োগ
করে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি
ব্যবহার করুন। (নিচে দেখুন)

যদি উত্তরটি না হয় কারণ আপনার
স্বাস্থ্য পরিচর্যা এজেন্ট হিসাবে কাজ
করার জন্য আপনার বিশ্বাসয�োগ্য
কেউ নেই, তাহলে একটি লিভিং উইল
ব্যবহার করুন যাতে আপনার চিকিৎ�সা
নির্দেশাবলী পরিষ্কার হয় এবং আপনি
যখন আপনার ইচ্ছা জানাতে অক্ষম হন
তখন আপনার যত্নদাতারা সেটি পড়তে
পারেন।

Q.যদিও আপনি চান যে আপনি বিশ্বাস করেন এমন কাউকে চিকিৎ�সা সংক্রান্ত

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, তারপরও আপনি কি বিশেষ কিছু পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে
মতামত রাখেন?
যদি হ্যাঁ, তাহলে আপনি একটি
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিকে লিভিং
উইলের সাথে একত্রিত করার কথা
বিবেচনা করতে পারেন যাতে আপনি
যাকে আপনার পক্ষে কাজ করার
জন্য নিয়োগ করেন তিনিও আপনার
জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
আপনার লিখিত নির্দেশের উপর
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নির্ভর করতে পারেন। যদি না হয়, তাহলে
হয়তো শুধুমাত্র একটি স্বাস্থ্যসেবা
প্রক্সিআপনার প্রয়োজন মেটাবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি
আপনার বয়স 18 বছর বা তার বেশি হলে আপনি একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম পূরণ
করতে পারেন। নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম,
আপনার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনাকে আপনার বিশ্বস্ত
কাউকে নিয�়োগ করতে দেয় । 2 ল�োকটি একজন স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট (Health Care Agent) ।
আপনি যদি স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না হন তবে এজেন্ট আপনার হয়ে
সেই সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারে । আপনি আপনার এজেন্টকে সেগুলি ম�ৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে
জানাতে পারেন । নিউ ইয়র্কের আইন চায় যে হাসপাতাল এবং নার্সিং হ�োমগুলি আপনাকে
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম এবং একটি প্রক্সি তৈরির তথ্য প্রদান করে ৷

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম ভরতে এবং
স্বাক্ষর করতে নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করুন ।
ধাপ 1: আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টের কর্তৃত্ব বুঝুন
নিউ ইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিআইনের অধীনে, আপনার এজেন্টের স্বাস্থ্যসেবা
সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব শুরু হয় যখন আপনার চিকিৎ�সক নির্ধারণ করেন যে
আপনি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। জীবন বাঁচান�োর চিকিৎ�সা
প্রত্যাহার বা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের জন্য, একজন দ্বিতীয় চিকিৎ�সক কে অবশ্যই আপনার
চিকিৎ�সকের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে হবে।
আপনি আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টকে আপনার ইচ্ছামত কম বা বেশি কর্তৃত্ব দিতে পারেন।
অন্য ভাবে বললে, আপনি আপনার এজেন্টকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছুর জন্য কিংবা সমস্ত
স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিতে পারেন।

স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি ফর্ম
নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে অনুম�োদিত একটি সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি
ফর্ম নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ ওয়েবসাইটে রাখা আছে এবং
ইংরেজি, চাইনিজ, হাইতিয়ান ক্রেওল, ক�োরিয়ান, রাশিয়ান এবং স্প্যানিশ ভাষায়
বিস্তারিত নির্দেশাবলী এতে দেওয়া আছে :
health.ny.gov/publications/1430.pdf
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নিউ ইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি আইনের অধীনে একজন
স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা:
আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট কৃত্রিম পুষ্টি এবং হাইড্রেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে
পারে (উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে খাবার এবং জল দেওয়ার জন্য একটি টিউবের ব্যবহার)।
আপনি হয় বিশেষভাবে আপনার ইচ্ছাগুলি আপনার এজেন্টকে বলতে পারেন বা আপনার
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি ফর্মে আপনার ইচ্ছাগুলি লিখতে পারেন৷
কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR) এর মাধ্যমে আপনার হৃদস্পন্দন পুনরায় চালু
করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার এজেন্টের থাকবে যদি না আপনি
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মে লেখেন যে আপনার এজেন্ট আপনার জন্য এই
সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।
একবার আপনার এজেন্টের কর্তৃত্ব শুরু হলে, আপনার জন্য অবহিত স্বাস্থ্যসেবা
সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার চিকিৎ�সা সংক্রান্ত তথ্য এবং রেকর্ড
পাওয়ার অধিকার তার আছে।
আপনার এজেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যদি না ক�োন�ো আপত্তিকারী পরিবারের সদস্য বা
সুবিধা সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বা এজেন্টকে অয�োগ্য ঘ�োষণা করে আদালতের আদেশ
না পায়।
আপনার এজেন্ট আপনার যত্নের খরচের জন্য আর্থিকভাবে দায়ী নয়।
সামগ্রিকভাবে, আপনার এজেন্টকে আপনার ইচ্ছা, ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাস এবং
আপনার সর�্বোত্তম স্বার্থ অনুযায়ী আপনার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
নিতে হবে।

আমার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট কি একই শহরে বাস করতে হবে?
যদিও আইনে আপনার মত�ো একই শহরে বা রাজ্যে বসবাসকারী ক�োন�ো এজেন্টের নাম
উল্লেখ করার প্রয�়োজন নেই, তবে আশেপাশে বসবাসকারী কাউকে বেছে নেওয়া একটি
ভাল�ো ধারণা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকেন, এবং
নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের যত্নের ইচ্ছা
অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে আপনার এজেন্টকে কয়েক সপ্তাহ বা এমনকি
কয়েক মাস কাছাকাছি সময় কাটাতে হতে পারে।
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ধাপ 2: একজন স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট বেছে নিন
আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট বাছাই করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সাধারণত,
আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসাবে যেক�োন উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক (18 বছর বা তার
বেশি বয়সী) নিয�়োগ করার অধিকার আপনার আছে। আপনার এজেন্ট হতে পারে আপনার পত্নী
বা অংশীদার, একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র/কন্যা , একজন আত্মীয়, একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু
বা একজন আইনজীবী। আপনি বিশ্বাস করেন এমন কাউকে বেছে নিন—এবং এমন কাউকে
বেছে নিন যার সাথে আপনি চিকিৎ�সা সেবার জন্য আপনার ইচ্ছা নিয়ে আল�োচনা করতে
আত্মবিশ্বাসী ব�োধ করেন। আপনার এজেন্টের আপনার সমস্ত ইচ্ছার সাথে একমত হওয়ার
দরকার নেই, তবে তার নিজের অনুভূতির কথা না ভেবে অবশ্যই সেগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম
হতে হবে। এবং, অবশ্যই, আপনি যে ব্যক্তিকে আপনার এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এটি
নিশ্চিত করা সর্বদা ভাল অভ্যাস যে তিনিও এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ ।
নিউ ইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিআইনের অধীনে, আপনি যেক�োন উপযুক্ত
প্রাপ্তবয়স্ককে আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসেবে নিয�়োগ করতে পারেন ব্যতীত:
•

আপনি আপনার চিকিৎ�সক কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসাবে নিয�়োগ করতে
পারবেন না যদি না আপনার চিকিৎ�সক আপনার স্ত্রী বা আপনার আত্মীয় না হন।

•

আপনি যে হাসপাতাল বা নার্সিং হ�োমে ভর্তি হয়েছেন সেখানে আপনি একজন অপারেটর,
প্রশাসক বা কর্মচারী নিয�়োগ করতে পারবেন না যদি না তারা আপনার আত্মীয় না হন বা
আপনি তাদের ভর্তির আগে তাদের নিয�়োগ করেন।

ধাপ 3: বিকল্প এজেন্ট হিসাবে একটি বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টের
নাম দিন
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম আপনাকে একটি বিকল্প এজেন্ট নিয�়োগ করার সুয�োগ দেয়।
আপনার বিকল্প এজেন্ট আপনার প্রথম পছন্দ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে শুধুমাত্র যদি:
•

আপনি ক�োন পরিস্থিতিতে আপনার বিকল্প এজেন্টকে আপনার এজেন্টের কাছ থেকে
দায়িত্ব নিতে চান তা উল্লেখ করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি চান যে আপনার বিকল্প
এজেন্ট দায়িত্ব নেবে যদি আপনার প্রথম পছন্দ রাজ্যের বাইরে চলে যায়, তাহলে সেটি
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিতে বলুন।

•

আপনার চিকিৎ�সক লিখিতভাবে বলেছেন যে স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হিসাবে আপনার প্রথম
পছন্দ উপলব্ধ নয়, প্রয�়োজনের সময় কাজ করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম।

•

একটি আদালত আপনার এজেন্টকে অয�োগ্য ঘ�োষণা করে৷
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ধাপ 4: আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মে স্বাক্ষর করুন
দু’জন সাক্ষীকে অবশ্যই আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মে স্বাক্ষর করতে হবে
এবং বলবেন যে আপনি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে। আপনার এজেন্ট বা আপনার
বিকল্প এজেন্ট কেউই সাক্ষী হিসাবে কাজ করতে পারে না। আপনার ফর্মটি ন�োটারাইজ করার
দরকার নেই।
নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে অনুম�োদিত স্ট্যান্ডার্ড স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মে এমন কিছু
বিভাগ রয়েছে যা আপনার প্রক্সি বৈধ হওয়ার জন্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ফর্মটিতে
“ঐচ্ছিক” বিভাগগুলিও রয়েছে যা আপনি পূরণ করতে বেছে নিতে পারেন বা নাও করতে পারেন৷

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মটি ন্যূনতম প্রয�়োজনীয়তা পূরণ
করুন৷
একটি বৈধ স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মের জন্য ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় প্রয�়োজনীয়তা
•

প্রক্সি তৈরিকারী প্রিন্সিপাল হিসেবে আপনার নাম।

•

আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টের নাম।

•

আপনার বিবৃতি যে আপনি এজেন্টকে আপনার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
নেওয়ার কর্তৃত্ব দিতে চান।

•

আপনাকে অবশ্যই উপস্থিত সাক্ষীদের সাথে আপনার স্বাক্ষর এবং তারিখ দিতে
হবে। আপনি যদি আপনার প্রক্সিতে স্বাক্ষর করতে অক্ষম হন, অন্য একজন
প্রাপ্তবয়স্ক আপনার অনুর�োধে আপনার জন্য স্বাক্ষর করতে পারেন।

•

একটি আদালত আপনার এজেন্টকে অয�োগ্য ঘ�োষণা করে।

•

দু’জন সাক্ষীকে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদের স্বাক্ষরের তারিখ দিতে
হবে এবং বলবেন যে আপনি (প্রিন্সিপাল) স্বেচ্ছায় প্রক্সিটি কার্যকর করতে হাজির
হয়েছেন। আপনার এজেন্ট বা আপনার বিকল্প এজেন্ট কেউই সাক্ষী হিসাবে কাজ
করতে পারে না।

“

একটি লিভিং উইল আপনাকে লিখিত নির্দেশাবলী রেখে যেতে
দেয় যা আপনার স্বাস্থ্যের যত্নের ইচ্ছাগুলি ব্যাখ্যা করে,
বিশেষ করে জীবনের শেষের যত্ন সম্পর্কে।
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স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মের জন্য ঐচ্ছিক বিভাগ
•

আপনার চিকিৎ�সার ইচ্ছা বা এজেন্টের কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতার বিবৃতি।
উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে চাইতে পারেন যে আপনি আপনার এজেন্টকে কৃত্রিম
পুষ্টি এবং হাইড্রেশন (খাদ্য এবং জল) সম্পর্কে আপনার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।

•

একটি বিকল্প এজেন্টের নামকরণ।

•

অঙ্গ এবং/অথবা টিস্যু দান সংক্রান্ত আপনার ইচ্ছার বিবৃতি।

•

মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ যদি থাকে, আপনার হেলথ কেয়ার প্রক্সির, অথবা এমন
পরিস্থিতির বিবরণ যা মেয়াদ শেষ হতে পারে।

একটি লিভিং উইল

কোন সাধারণ লিভিং উইল

যদিও নিউ ইয়র্কের লিভিং উইলকে
ফর্ম নেই.
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক�োন�ো আইন
নিচের সাইট থেকে আপনি
নেই, নিউ ইয়র্কের সর�্বোচ্চ আদালত,
বিনামূল্যে একটি লিভিং উইল
আপিল আদালত বলেছে যে লিভিং উইল
ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন
ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে যতক্ষণ
caringinfo.org
না তারা আপনার ইচ্ছার “স্পষ্ট এবং
বিশ্বাসয�োগ্য” প্রমাণ প্রদান করে৷4 যদি
আপনার বয়স 18 বছর হয় বা তার বেশি,
আপনি একটি লিভিং উইলে স্বাক্ষর করে আপনার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে লিখিতভাবে আপনার
ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।.
নীচে আপনার লিভিং উইল পরিকল্পনা এবং স্বাক্ষর করার জন্য বিবেচনা করার জন্য কিছু বিষয়
রয়েছে।

ধাপ 1: আপনার লিভিং উইলের ক্ষমতা বুঝুন ill
লিভিং উইল হল আপনার স্বাস্থ্যের সেবার ব্যাপারে ইচ্ছার একটি লিখিত ঘ�োষণা। আপনার
লিভিং উইলে, আপনি যখন নিজের জন্য আর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না তখন আপনি যে
চিকিৎ�সাগুলি চান বা না চান সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে পারেন। একটি লিভিং উইল
আপনার ইচ্ছার প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।
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ধাপ 2: আপনার লিভিং উইল লিখুন
•

জীবনের শেষের দিকে যত্নের বিষয়ে আপনার ইচ্ছা লিখতে আপনি একটি লিভিং উইল
ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এমন চিকিৎ�সা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারেন যেখানে
আপনি চিকিৎ�সা গ্রহণ করবেন বা প্রত্যাখ্যান করবেন। আপনি যে ধরনের চিকিৎ�সা চান
বা নাও চান তা উল্লেখ করতে পারেন।

•

উদাহরণ স্বরূপ, আপনি ফিডিং টিউব দিয়ে বা শিরায় খাওয়ান�োর মাধ্যমে বাঁচতে চান কিনা
যদি আপনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ বা ক�োমাট�োস হয়ে থাকেন এবং আপনি সুস্থ হবেন
এমন ক�োন�ো আশা নেই।

•

আপনি একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে চাইতে পারেন যদি আপনি এই
নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত ফর্মে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সমস্যাগুলির সমাধান করতে চান
- যেমন আপনি সিপিআর, রক্ত সঞ্চালন এবং ডায়ালাইসিসের মত�ো চিকিৎ�সা চান কিনা
বা অঙ্গ দতা হবার জন্য অল্প সময় আপনাকে মেশিনে জীবিত রাখতে চান কিনা। একটি
বিশেষভাবে তৈরী লিভিং উইল অবাঞ্ছিত চিকিৎ�সার প্রতি আপনার আপত্তি পরিষ্কার
করতে সাহায্য করতে পারে।

•

আপনার যদি প্রশ্ন থাকে, আপনার চিকিৎ�সক, হাসপাতালের র�োগীর প্রতিনিধি বা
আইনজীবীর সাথে আল�োচনা করুন।

ধাপ 3: আপনার লিভিং উইলে স্বাক্ষর করুন
আপনার লিভিং উইলে স্বাক্ষর করতে আপনাকে দুইজন সাক্ষী থাকা ভাল, এবং আপনি যে
ফর্মে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করতে দেখেছেন তাতে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করুন। যদি সম্ভব
হয়, আপনার ফর্মটি ন�োটারাইজ করা উচিত,
যাতে ন�োটারাইজেশনের প্রয�়োজন হয় এমন রাজ্যে এটি স্বীকৃত হতে পারে।
আপনি যে ক�োন�ো লিভিং উইল ফর্ম ব্যবহার করুন না কেন, নিশ্চিত করুন যে আপনি লিভিং
উইলের জন্য ন্যূনতম প্রয�়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেছেন:
•

লিভিং উইল তৈরিকারী ব্যক্তি হিসাবে আপনার নাম

•

আপনি আপনার লিভিং উইল তৈরি করার তারিখ

•

আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত আপনার বিবৃতি

•

আপনার স্বাক্ষর

•

দুই সাক্ষীর স্বাক্ষর এবং তারিখ, এবং সাক্ষীদের কাছ থেকে বিবৃতি যে আপনি স্বেচ্ছায়
নথিতে স্বাক্ষর করতে হাজির হয়েছেন
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লিভিং উইল এবং হেলথ কেয়ার প্রক্সির
মধ্যে পার্থক্য
যদিও একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি এবং একটি লিভিং উইল উভয়ই অগ্রিম নির্দেশ,
তারা একই জিনিস নয়।

লিভিং উইল
একটি লিভিং উইল হল এমন একটি
নথি যাতে আপনার স্বাস্থ্যের
ব্যাপারে নির্দেশ থাকে এবং এটি
নামহীন পরিবার, বন্ধুবান্ধব,
হাসপাতাল এবং অন্যান্য
স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিকে
সম�্বোধন করা হয়। আপনি একটি
লিভিং উইল ব্যবহার করতে পারেন
জীবন-দীর্ঘ করার পদ্ধতি এবং
অন্যান্য জীবনের শেষ পরিচর্যা
সম্পর্কে আপনার ইচ্ছাগুলি
নির্দিষ্ট করার জন্য যাতে আপনি
যখন আপনার সিদ্ধান্ত নিতে
অক্ষম হন তখন আপনার নির্দিষ্ট
নির্দেশাবলী আপনার যত্নশীলরা
পড়তে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি

বা

স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিহল এমন একটি
নথি যা আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যসেবা
এজেন্ট হিসাবে অন্য একজনকে নিয�়োগ
করতে দেয় যদি আপনি আর তা করতে
সক্ষম না হন তবে আপনার পক্ষে
স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
নেওয়ার জন্য। আপনি যদি নিজের
পক্ষে কথা বলতে না পারেন তবে আপনি
আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্টকে সমস্ত
চিকিৎ�সা পরিস্থিতিতে আপনার জন্য
সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কর্তৃত্ব দিতে
পারেন। এইভাবে, এমনকি আপনার দ্বারা
প্রত্যাশিত চিকিৎ�সা পরিস্থিতিতেও,
আপনার এজেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে
এবং নিশ্চিত করতে পারে যে আপনার
ইচ্ছা, মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাস অনুযায়ী
আপনার সাথে চিকিৎ�সা করা হচ্ছে।.

Q.আমি কি লিভিং উইল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিউভয়েই স্বাক্ষর করতে বেছে নিতে
পারি?

হ্যাঁ. লিখিতভাবে নির্দিষ্ট চিকিৎ�সা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং সেগুলি পালনের
জন্য একজন স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট নিয�়োগ করার জন্য আপনার লিভিং উইল এবং
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি উভয়ই তৈরি করার অধিকার রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা
এজেন্ট আপনার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা
হিসাবে আপনার নির্দেশাবলীর উপর নির্ভর করতে পারে।
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পুনরুজ্জীবিত না করার নির্দেশ - ড�োন্ট
রিসাসিটেট অর্ডার (ডিএনআর আদেশ)
নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে, একটি ডিএনআর আদেশ হল ডাক্তারের একটি লিখিত আদেশ যা
আপনার হৃদস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে আপনার হৃদপিণ্ড বা ফুসফুস পুনরায়
চালু করার জন্য কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR) না করার নির্দেশ দেয়। 5 কর্মীরা
(অর্থাৎ� প্যারামেডিকস) জরুরী প্রক্রিয়া শুরু করবেন না যেমন মুখ-থেকে-মুখ পুনরুত্থান,
বাহ্যিক বুকে সংক�োচন, বৈদ্যুতিক শক, আপনার শ্বাসনালী খ�োলার জন্য টিউব সন্নিবেশ,
বা আপনার হৃদয়ে বা খ�োলা বুকে ওষুধের ইনজেকশন। আপনি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি,
লিভিং উইল বা রাষ্ট্র অনুম�োদিত MOLST ফর্মে আপনার হাসপাতালের ডিএনআর আদেশ
জানাতে পারেন।
নিউ ইয়র্কে, 18 বছর বা তার বেশি বয়সী যেক�োন প্রাপ্তবয়স্ক একটি হাসপাতাল বা ননহাসপিটাল ডিএনআর আদেশ পেতে পারেন। আপনি যদি একটি হাসপাতাল, নার্সিং হ�োম,
বা নিউ ইয়র্ক স্টেট দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি মানসিক স্বাস্থ্যবিধি সুবিধার মত�ো
স্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় থাকেন তবে একটি হাসপাতালের ডিএনআর আদেশ জারি করা হয়।
ট্রান্সফারের সময় জরুরি কর্মীদের (EMS) অবশ্যই আপনার হাসপাতালের ডিএনআর
অর্ডারকে সম্মান করতে হবে। কিন্তু, আপনি যদি এই সুবিধাগুলির বাইরে থাকেন, বাড়িতে,
উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি নন-হসপিটাল ডিএনআর আদেশ পেতে চাইতে পারেন। আপনার
নন-হসপিটাল ডিএনআর আদেশ অবশ্যই একটি রাষ্ট্রীয় নির্দিষ্ট ফর্ম [DOH- 3474] এ
রেকর্ড করতে হবে এবং একজন ডাক্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

একটি ডিএনআর আদেশে সম্মতি প্রদান
আপনার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে, আপনি ম�ৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে
একটি ডিএনআর আদেশে আপনার সম্মতি দিতে পারেন। আপনার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত
নেওয়ার ক্ষমতার অভাব থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট আপনার পক্ষে সম্মতি দিতে
পারে।

একটি বৈধ হাসপাতাল ডিএনআর আদেশের জন্য চেকলিস্ট:
•

আপনি, আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট বা একজন সার�োগেট আপনার হাসপাতালের
ডিএনআর আদেশে লিখিত বা ম�ৌখিক সম্মতি দিতে পারেন।

•

ম�ৌখিক সম্মতি অবশ্যই দু’জন প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষী হতে হবে, যাদের মধ্যে একজনকে
অবশ্যই আপনি যেখানে ভর্তি করা হচ্ছেন সেখানে একজন ডাক্তার হতে হবে।

•

লিখিত সম্মতিতে দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

•

আপনার ডাক্তার আপনার ডিএনআর আদেশ জারি করতে পারেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের
রাষ্ট্রীয় ফর্মে আপনার লিখিত বা ম�ৌখিক সম্মতির প্রয�়োজন নেই। সুবিধাগুলি তাদের
নিজস্ব ফর্ম বা রাষ্ট্র দ্বারা নির্দিষ্ট MOLST ফর্ম ব্যবহার করতে পারে৷
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একটি বৈধ নন- হাসপাতাল ডিএনআর আদেশের জন্য চেকলিস্ট:
•

আপনি, আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট বা একজন সার�োগেট আপনার নন-হসপিটাল
ডিএনআর অর্ডারে লিখিত বা ম�ৌখিক সম্মতি দিতে পারেন। 6

•

আপনি যদি ডিসচার্জের আগে আপনার ডিএনআর আদেশ পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার
উপস্থিত ডাক্তার বা দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষীকে ম�ৌখিক সম্মতি দেওয়া হতে পারে,
যাদের একজন আপনাকে যে সুবিধায় ভর্তি করা হয়েছে সেখানে অবশ্যই একজন ডাক্তার
হতে হবে।

•

আপনি যদি হাসপাতালের বাইরে থাকেন, বাড়িতে, উদাহরণস্বরূপ, আপনার উপস্থিত
ডাক্তারের কাছে ম�ৌখিক সম্মতি দেওয়াই যথেষ্ট।

•

আপনি যদি লিখিতভাবে সম্মতি দেন, তাহলে অবশ্যই দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষীর
স্বাক্ষর থাকতে হবে।

•

লিখিত বা ম�ৌখিক সম্মতি অবশ্যই নিউ ইয়র্ক স্টেট ফর্ম DOH3474-এ নথিভুক্ত
করতে হবে এবং আপনার ডাক্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। এখানে ফর্ম পাবেন
health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights

জীবন রক্ষাকারী চিকিৎ�সার জন্য মেডিকেল
আদেশ -MOLST
নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ মেডিকেল অর্ডার ফর লাইফসাসটেইনিং ট্রিটমেন্ট (MOLST) ফর্ম অনুম�োদন করেছে। এই ফর্মটি ডাক্তারদের
কার্ডিওপালম�োনারি রিসাসিটেশন (CPR), যান্ত্রিক হস্তক্ষেপ, এবং চিকিৎ�সকের আদেশ
হিসাবে একটি ফর্মে অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎ�সা সম্পর্কিত আপনার পছন্দগুলি
নথিবদ্ধ করতে দেয়। MOLST অবশ্যই একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার দ্বারা সম্পন্ন
করতে হবে এবং বৈধ হওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎ�সক দ্বারা
স্বাক্ষরিত হতে হবে।
একটি বৈধ MOLST ফর্ম একটি “চিকিৎ�সক অর্ডার ফর্ম” হিসাবে কাজ করে এবং আপনার
সাথে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে অন্যটিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। একটি নমুনা
MOLST ফর্ম health.ny.gov/forms/doh-5003.pdf এ উপলব্ধ।
মনে রাখবেন, যদিও MOLST ফর্ম আপনার জীবনের শেষের নির্দেশকে কেন্দ্রীভূত করতে
এবং আপনার অগ্রিম নির্দেশাবলীর সংক্ষিপ্তসারে সাহায্য করতে পারে, এটি আপনার
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম এবং/অথবা লিভিং উইল প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়। MOLST
আপনার বর্তমান চিকিৎ�সার পছন্দগুলিকে চিকিৎ�সকের আদেশে অনুবাদ করে যেখানে
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি এবং/অথবা লিভিং উইল ভবিষ্যতের চিকিৎ�সা যত্নের
নির্দেশনা দেয়।
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আপনার অগ্রি ম নির্দেশাবলী
জানান স্বাস্থ ্যসেবা
প্রক্সিএবং লিভিং উইল
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি বা লিভিং উইলে স্বাক্ষর
করার পর, এই টিপসগুলি অনুসরণ করুন:
•

ফর্ম ভরার পরে ফর্মের একাধিক ফট�োকপি তৈরি করুন।

•

আসলগুলি একটি নিরাপদ কিন্তু হাতের কাছে রাখুন (ক�োন সেফ ডিপ�োজিট বক্স নয়)।
আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট, বিকল্প এজেন্ট, আপনার অ্যাটর্নি বা অন্যান্য
উপদেষ্টা, পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য, ডাক্তার এবং আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে
জড়িত অন্য যে কাউকে কপি দিন।

•

নিউ ইয়র্ক আইনের অধীনে, যে ক�োন ডাক্তারকে স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম দেওয়া হয়
তাকে অবশ্যই ফর্মের একটি কপি আপনার মেডিকেল রেকর্ডে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

•

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিবা লিভিং উইলের অস্তিত্ব এবং অবস্থান সম্পর্কে তথ্য
প্রদানকারী একটি ওয়ালেট কার্ড বহন করার কথা চিন্তা করুন।

ডিএনআর আদেশ
একটি হাসপাতালের ডিএনআর আদেশ আপনার মেডিকেল চার্টে রেকর্ড করা হয়। একটি ননহাসপাতাল ডিএনআর আদেশ অবশ্যই একটি রাষ্ট্রীয় নির্দিষ্ট ফর্মে রেকর্ড করতে হবে।
আপনি একটি ডিএনআর ব্রেসলেট পাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।
ডিএনআর সম্পর্কে আরও জানতে,
DOH-3474 বা একটি ডিএনআর
ব্রেসলেট ফর্ম করুন, এখানে যান:
health.ny.gov/professionals/ems/
policy/11-02.htm
অথবা আপনার স্থানীয় DOH EMS
অফিস বা স্বাস্থ্য বিভাগ।
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DOH-3474 ফর্মের একটি অনুলিপি
দেখতে এখানে যান:
health.ny.gov/forms/doh-3474.pdf

আপনার যদি অগ্রিম নির্দেশাবলী দেওয়া না থাকে
আপনি যদি আপনার চিকিৎ�সার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে থাকেন, এবং
স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট নিয�়োগ না করেন, তাহলে আপনার কাছের একজন ব্যক্তি আপনার
পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। 2010 সালে নিউ ইয়র্ক আইনসভা ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার
ডিসিশনস অ্যাক্ট (FHCDA),7 পাশ করেছে যা পরিবারের সদস্যদের এবং আপনার কাছাকাছি
থাকা অন্যদের আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ( বা অজানা থাকলে আপনার সর�্বোত্তম স্বার্থ
অনুযায়ী ) চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। “সার�োগেট” সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে
জীবন-চালু রাখার চিকিৎ�সা (একটি ডিএনআর আদেশে সম্মতি সহ) প্রত্যাহারের নির্দেশ
দেওয়ার-ও অনুমতি দেওয়া হবে।
আপনার নির্দিষ্ট ইচ্ছা পূরণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার সর�্বোত্তম উপায় হল একটি
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি নির্বাচন করা এবং এই পুস্তিকাটিতে বর্ণিত একটি লিভিং উইল তৈরী
করা। অন্যথায়, আপনি সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম থাকাকালীন আপনি কীভাবে সেবা পাবেন তা
নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।.

কিভাবে “সার�োগেট” নিযুক্ত করা হয়
যদি আপনাকে চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম বলে ঘ�োষণা করা হয় এবং
আপনার কাছে স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি না থাকে, তাহলে নিউ ইয়র্কের আইনের দ্বারা FHCDA
একজন “সার�োগেট” সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে আপনার
জন্য চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
ডিএনআর ব্রেসলেট
উল্লেখ করে ।যারা অক্ষম ব্যক্তির জন্য “সার�োগেট”
সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে কাজ করতে পারে তাদের
DOH3474 ফর্ম
সম্পর্ক অনুসারে আইন একটি অগ্রাধিকার তালিকা
ব্যবহার করে আপনাকে
স্থাপন করে। সার�োগেট হতে পারে, (অগ্রাধিকারের
একটি বৈধ নন-হাসপাতাল
ক্রমে) আদালত-নিযুক্ত অভিভাবক, পত্নী, সন্তান
ডিএনআর অর্ডার
(18 বছর বা তার বেশি), পিতা-মাতা, ভাইব�োন (18 বছর
জারি করা হলেই একটি
বা তার বেশি) বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 8এই ল�োকটি তার নিচের
ডিএনআর ব্রেসলেট পরা
তালিকা থেকে সার�োগেট নিযুক্ত-ও করতে পারে, যদি
যেতে পারে।
এই আদেশ মেনে চলার
ওপর থেকে কেউ সার�োগেট হতে রাজি না হয় । উদাহরণ
জন্য আইনের প্রয�়োজন
স্বরূপ, যদি আপনার ক�োন�ো ধারা 81 অভিভাবক না থাকে
জরুরী চিকিৎ�সা কর্মীদের
এবং আপনার পত্নী সেবা করতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে
যারা আপনার উপর একটি
আপনার ইচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আপনার সার�োগেট
উপযুক্ত ডিএনআর
হবে। আপনার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আপনার ইচ্ছুক
ব্রেসলেট দেখতে পান।
পিতামাতাকে সার�োগেট হিসাবে নিয�়োগ করতে পারে।
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একজন সার�োগেট কি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
সার�োগেটের সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যা র�োগী
অক্ষম হওয়ার আগে নিতে পারত।9। সার�োগেট ধর্মীয় বা নৈতিক বিশ্বাস অনুসরণ করতে
বাধ্য, যদি জানা যায়। যদি এই বিশ্বাসগুলি জানা না থাকে, তাহলে সার�োগেটকে অবশ্যই এমন
সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা র�োগীর সর�্বোত্তম স্বার্থে হবে৷10
সার�োগেটরা আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার মেডিকেল রেকর্ডগুলিতে
অ্যাক্সেস পাওয়ার অধিকারী। তারা আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে আপনার অবস্থা এবং
চিকিত্সার বিকল্পগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত চিকিৎ�সা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তথ্য
চাইতে পারে । 11

জীবন রক্ষাকারী জরুরি প্রক্রিয়া প্রত্যাহার
করার সিদ্ধান্ত
আপনি যদি অক্ষম হওয়ার আগে জীবন রক্ষাকারী জরুরি প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করার
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে সেই আদেশগুলি অনুসরণ করার আগে আপনার ডাক্তারের
সার�োগেটের অনুমতি বা জ্ঞান নেওয়ার দরকার নেই। আপনার সার�োগেট নিযুক্ত হওয়ার
আগে যদি আপনার ডাক্তার সেই আদেশগুলি অনুসরণ করেন, তবে তাকে কেবলমাত্র আপনার
মেডিকেল রেকর্ডে ক্রিয়াটি নথিভুক্ত করতে হবে। আপনার ডাক্তার যদি একজন সার�োগেট
নিয�়োগের পরে সেই সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করতে চান, তবে আপনার ডাক্তার সার�োগেটের
অনুমতি ছাড়াই সেই আদেশটি অনুসরণ করতে পারেন, তবে অবশ্যই সার�োগেটকে সিদ্ধান্তটি
জানাতে বা জানান�োর চেষ্টা করতে হবে৷12
আইন নিশ্চিত করে যে জীবন রক্ষাকারী জরুরি প্রক্রিয়া গুরুতর বিবেচনা ছাড়া আপনার কাছ
থেকে আটকান�ো বা প্রত্যাহার করা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, এমন একটি সন্ধান থাকতে হবে
যে চিকিৎ�সা আপনার জন্য একটি অসাধারণ ব�োঝা হবে এবং একজন উপস্থিত চিকিৎ�সক ,
অন্য একজন চিকিত্সকের সাথে, অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত মাত্রার চিকিৎ�সা নিশ্চয়তার
সাথে একমত হবেন। অন্যান্য প্রয�়োজনীয়তাগুলির মধ্যে রয়েছে যে আপনার একটি অসুস্থতা
বা আঘাত রয়েছে যা ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে, চিকিৎ�সা দেওয়া হ�োক বা
না হ�োক; অথবা আপনি স্থায়ীভাবে অচেতন; অথবা যে চিকিৎ�সা র মধ্যে এমন ব্যথা এবং
যন্ত্রণা জড়িত যে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অমানবিক বা অসাধারণভাবে ব�োঝা বলে মনে করা
হবে এবং আপনার একটি অপরিবর্তনীয় বা দুরার�োগ্য অবস্থা রয়েছে।.
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র�োগীর আপত্তি
র�োগী হিসাবে, আপনি আপত্তি করতে পারেন:
• আপনার অক্ষমতার সিদ্ধান্ত
• কে সার�োগেট হবে সেই সিদ্ধান্ত; এবং
• আপনার সার�োগেট দ্বারা নেওয়া স্বাস্থ্য সেবার সিদ্ধান্ত৷
যদি আপনি এই সিদ্ধান্তগুলির সাথে একমত না হন, আপনার সিদ্ধান্ত আপনার ডাক্তার
দ্বারা নির্ণয় করা হবে। যাইহ�োক, যদি একটি আদালত নির্ধারণ করে যে আপনার ক্ষমতার
অভাব রয়েছে এবং (যদি প্রয�োজ্য হয়) চিকিত্সার সিদ্ধান্ত অনুম�োদন করে, আপনি এই
সিদ্ধান্তগুলিকে পাল্টাতে পারবেন না।
আরও, যদি আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে অগ্রাহ্য করার জন্য অন্য ক�োন�ো আইনি ভিত্তি থাকে,
তাহলে আপনি আপনার সার�োগেটের দ্বারা করা পছন্দের অধীন হবেন৷

“

র�োগীর ইচ্ছা এবং বিশ্বাস অজানা থাকলে,
সার�োগেটকে অবশ্যই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা
র�োগীর সর�্বোত্তম স্বার্থে হবে।
এফএইচসিডিএ-এর মতে, সেই স্বার্থগুলি “প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এবং
স্বতন্ত্রতা বিবেচনা করে; র�োগীর জীবন রক্ষার সম্ভাবনা এবং ব্যাপ্তি;
র�োগীর স্বাস্থ্য বা কার্যকারিতা সংরক্ষণ, উন্নতি বা পুনরুদ্ধার; র�োগীর
কষ্টের উপশম; এবং র�োগীর পরিস্থিতিতে একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি হিসাবে
যে ক�োনও চিকিৎ�সা অবস্থা এবং এই জাতীয় অন্যান্য উদ্বেগ এবং মানগুলি
বিবেচনা করতে চাওয়া উচিত ।”
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স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি এবং সার�োগেটের মধ্যে
পার্থক্য
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি এবং সার�োগেটের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য পার্থক্য রয়েছে। আপনার
পার্থক্যগুলি সাবধানে বিবেচনা করা উচিত এবং একজন সার�োগেটকে মন�োনীত করার অনুমতি
দেওয়ার পরিবর্তে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি নামকরণের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি

সারোগেট

আপনি — একটি
সঠিকভাবে কার্যকর
করা স্বাস্থ্যসেবা
প্রক্সিফর্মের মাধ্যমে

ফ্যামিলি মেডিকেল ডিসিশনস
অ্যাক্ট নির্ধারণ করে যে
কে একজন সার�োগেট হিসেবে
কাজ করতে পারে

কে কাজটি
করতে পারে?

18 বছরের বেশি বয়সী যে
কেউ

এই অগ্রাধিকার ক্রমে: ধারা
81 অভিভাবক, স্বামী/স্ত্রী,
সন্তান (18 বছরের বেশি),
বাবা-মা, ভাইব�োন (18 বছরের
বেশি), বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা

তারা কখন
সিদ্ধান্ত নেয়?

যখন আপনি ক্ষমতা
হারাবেন

যখন আপনি ক্ষমতা হারাবেন

কখন তারা
সিদ্ধান্ত নেওয়া
বন্ধ করে?

যখন আপনি ক্ষমতা
ফিরে পাবেন, যখন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের মেয়াদ
শেষ হবে, বা কিছু নির্দিষ্ট
শর্তের অধীনে, যেমন
স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্মে
লেখা আছে

যখন আপনি ক্ষমতা ফিরে
পাবেন

তারা কি
সিদ্ধান্ত নিতে
পারে?

যে ক�োন সিদ্ধান্ত বা
প্রক্সি ফর্ম বা লিভিং
উইলে উল্লেখ করা আছে

যেক�োন�ো সিদ্ধান্ত

আপনি প্রক্সি ফর্মে
কিছু সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট
করতে পারবেন

সার�োগেট-রা শুধুমাত্র
আপনার ধর্মীয় বা নৈতিক
বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে
সিদ্ধান্ত নিতে পারে, অথবা
সেগুলির অনুপস্থিতিতে,
আপনার সর�্বোত্তম স্বার্থ
বিবেচনা করে

কে তাদের
নিয�়োগ করে?

ক�োন
সীমাবদ্ধতা?
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অগ্রি ম নির্দেশ বাতিল করা
একটি অগ্রিম নির্দেশিকা অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যকর থাকে যদি না আপনি এটি বাতিল
করেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ অন্তর্ভুক্ত করেন বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরিস্থিতি বর্ণনা
করেন। আপনি যেক�োন�ো সময় আপনার অগ্রিম নির্দেশাবলী পরিবর্তন বা বাতিল করতে
পারেন। আপনি সময়ে সময়ে স্বাক্ষর করেছেন এমন ফর্মগুলি পর্যাল�োচনা করা গুরুত্বপূর্ণ
যাতে তারা আপনার বর্তমান স্বাস্থ্য যত্নের ইচ্ছা প্রকাশ করে।
•

আপনি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি বাতিল করতে পারেন — ম�ৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে
— আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট, ডাক্তার বা অন্য যাদের কপি আছে তাদের জানিয়ে।

•

আপনি যে ক�োন�ো সময়ে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিতে এজেন্টের নিয�়োগ বাতিল করতে
পারেন এবং একটি নতুন প্রক্সিতে আলাদা এজেন্ট নিয�়োগ করতে পারেন।

•

যদি আপনার পত্নী আপনার নিযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট হন, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের
পরে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

•

আপনি নথিটি ধ্বংস করে যে ক�োন�ো সময় আপনার লিভিং উইল বাতিল করতে পারেন। এটি
বাতিল করার আগে আপনাকে কাউকে অবহিত করার প্রয�়োজন নেই তবে এটির অস্তিত্ব
সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের জানান�ো বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে আপনি এটি বাতিল
করেছেন৷

ডিএনআর বাতিল করা
সাধারণভাবে, আপনি বা আপনার স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট যেক�োনও সময়ে একটি ডিএনআর
আদেশ বাতিল করতে পারেন যা আপনার ইচ্ছাকে জানাতে পারে। এটি নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত
করতে পারে:
•

একজন ডাক্তার বা নার্সের কাছে আপনার ম�ৌখিক বা লিখিত বিবৃতি।

•

আপনার কাজ যা আপনার সম্মতি বাতিল করার অভিপ্রায় দেখায়, যেমন:

•

ডিএনআর আদেশের উল্লেখ করে এমন নথি ধ্বংস করা।

•

আপনার ডিএনআর অবস্থা নির্দেশ করে এমন ক�োন�ো ব্রেসলেট বা মেডেলিয়ন সরান�ো।

•

ম�ৌখিকভাবে জরুরী প্রতিক্রিয়াকারীদের আদেশে মন�োয�োগ না দিতে বলা ।
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যাইহ�োক, একজন সার�োগেট শুধুমাত্র এর মাধ্যমে আপনার ডিএনআর আদেশ বাতিল করতে
পারে:
•

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষীর উপস্থিতিতে আপনার উপস্থিত ডাক্তারের কাছে ম�ৌখিক
বিবৃতি

•

বা একজন ডাক্তার বা নার্সের কাছে লিখিত বিবৃতি ডিএনআর আদেশ বাতিলের বিষয়ে
অবহিত যে ক�োনও ডাক্তারকে অবিলম্বে আপনার চার্টে বাতিলকরণ রেকর্ড করতে হবে
এবং আপনার যত্নের জন্য দায়ী কর্মীদের অবহিত করতে হবে। ডিএনআর আদেশ বাতিলের
বিষয়ে অবহিত যে ক�োন�ো নার্স বা অন্য পেশাদারকে অবিলম্বে ডাক্তারকে জানাতে হবে।

বিশেষ ইস্ যু

কিভাবে অক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়
সাধারণত, একজন প্রাপ্তবয়স্ক র�োগীর চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে
বলে ধারণা করা হয়। এর মানে হল যে আপনি আপনার নিজের স্বাস্থ্যের যত্নের সিদ্ধান্ত
নেবেন যতক্ষণ না আপনার চিকিত্সক একটি যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় চিকিৎ�সা নিশ্চিত করে,
আপনি চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। প্রাথমিক নির্ণয় অবশ্যই একজন
উপস্থিত চিকিত্সকের দ্বারা করা উচিত,
এবং এটি অবশ্যই “র�োগীর অক্ষমতার কারণ এবং ব্যাপ্তি এবং র�োগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার
ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা” সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিছু নির্দিষ্ট
পরিস্থিতিতে, নিউ ইয়র্কের একজন র�োগীকে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম
ঘ�োষণা করার জন্য একটি সমন্বিত সংকল্প প্রয�়োজন; একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বা
সামাজিক কর্মী যিনি হাসপাতাল বা নার্সিং সুবিধার সাথে যুক্ত একজন চিকিত্সকের জায়গায়
একমত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। র�োগী হিসেবে আপনি ক�োথায় আছেন এবং কী ধরনের যত্ন
প্রয�়োজন তার উপর নির্ভর করবে নির্ণয়ের সংখ্যা
মানসিক অসুস্থতা বা অক্ষমতা
যদিও যেক�োন�ো অবস্থা অক্ষমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, নিউ ইয়র্ক মানসিক অসুস্থতা বা
বিকাশজনিত অক্ষমতার কারণে অক্ষমতা নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট প্রয�়োজনীয়তা নির্ধারণ
করে। এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই একজন চিকিত্সক দ্বারা তৈরি করা উচিত যিনি
সেই জনসংখ্যার সাথে কাজ করার য�োগ্য, এবং একজন সাধারণ উপস্থিত চিকিত্সক দ্বারা
করা যাবে না। এটি নিশ্চিত করে যে মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অপ্রয�়োজনীয়ভাবে তাদের
নিজেদের জন্য চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। আপনার
যদি মানসিক অসুস্থতা বা অক্ষমতা থাকে, তাহলে আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার নিজের
চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ঘ�োষণা করা হবে না।.
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কিভাবে অক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়
অস্বস্তিকর ব্যথা আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
নিউ ইয়র্কে, ডাক্তারদের নৈতিক, নৈতিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে যতটা সম্ভব
কার্যকরভাবে ব্যথার চিকিৎ�সা করা। এছাড়াও, জয়েন্ট কমিশন দ্বারা অনুম�োদিত (পূর্বে জয়েন্ট
কমিশন অন দ্য অ্যাক্রিডিটেশন অফ হেলথকেয়ার অর্গানাইজেশন বা JCAHO) হাসপাতাল,
নার্সিং হ�োম, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এবং হ�োম কেয়ার এজেন্সিগুলি কার্যকর ব্যথার ওষুধের
যথাযথ প্রেসক্রিপশন বা অর্ডারকে সমর্থন করার জন্য পদ্ধতিগুলি স্থাপন করার কথা ।
আপনার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আপনার ডাক্তার আপনার ব্যথার মাত্রা সম্পর্কে ভালভাবে
অবগত আছেন এবং পর্যাপ্ত ব্যথা ব্যবস্থাপনা পেতে আপনার ইচ্ছা ব�োঝেন। আপনার
ডাক্তারের কাছে আপনার ব্যথার প্রকৃতি এবং তীব্রতা প্রকাশ করুন যাতে তিনি আপনার
প্রয�়োজনগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী সমাধান করতে পারেন।
নিশ্চিত করুন যে আপনার লিভিং উইল বা স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিব্যথা ব্যবস্থাপনার সাথে
সম্পর্কিত আপনার ইচ্ছাগুলি পরিষ্কার করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ব্যাথা উপশম করতে ওষুধ
চান কিনা যদি তা আপনার জীবনকে ছ�োট করে দিতে পারে - সেইরকম কথাও বলতে পারেন ।

হসপিস সেবা
হসপিস হল পরিচর্যার একটি কর্মসূচী যা জীবনসীমিতভাবে অসুস্থ এবং তাদের পরিবারের জন্য
ব্যাপক যত্ন প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
এই প�্রোগ্রামটি অসুস্থতা, মৃত্যু এবং
জীবনের শেষ পর্যায়ে অভিজ্ঞ শারীরিক,
মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক
এবং অর্থনৈতিক চাপ থেকে উদ্ভূত
বিশেষ চাহিদা মেটাতে উপশমকারী এবং
সহায়ক যত্ন প্রদান করে। হসপিস সেবা
প�্রোগ্রামগুলি ফেডারেল এবং স্টেট
আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়৷17৷
নিউ ইয়র্ক স্টেটে, প্রায় পঞ্চাশটি
রাষ্ট্রীয় প্রত্যয়িত হসপিস সেবা
প�্রোগ্রাম রয়েছে। আপনি বা আপনার
স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট আপনার চাহিদা
পূরণের জন্য আগে থেকে একটি হসপিস
প�্রোগ্রামের জন্য অগ্রাধিকার নির্দেশ
করতে পারেন।

হসপিস তথ্য
হসপিস প্রদানকারী এবং বেনিফিট
সম্পর্কে তথ্য পেতে বা একটি হসপিসে
যত্ন প্রদানকারীর বিরুদ্ধে অভিয�োগ
দায়ের করতে, নিউ ইয়র্ক স্টেট
ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথকে কল করুন

(800) 628-5972
অথবা তাদের ওয়েবসাইট চেক করুন:

health.ny.gov/facilities
/hospice
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এখানে হসপিস সেবা সম্পর্কে বিবেচনা করার কিছু তথ্য আছে:
•

রাষ্ট্রীয় প্রত্যয়িত প�্রোগ্রাম দ্বারা প্রদত্ত হসপিস সেবা পরিষেবাগুলি সাধারণত
মেডিকেয়ার, মেডিকেড এবং বাণিজ্যিক স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনার মত�ো বীমা দ্বারা
আচ্ছাদিত হয়।

•

সাধারণত, হসপিস সেবা একটি আচ্ছাদিত সুবিধা যদি আপনার 6 মাস বা তার কম বেঁচে
থাকার মেয়াদী অসুস্থতা থাকে এবং একজন চিকিত্সক প্রত্যয়িত করেছেন যে হসপিস
সেবা উপযুক্ত।

•

নিউ ইয়র্কে, আপনি আপনার পছন্দের সেটিংস যেমন আপনার বাড়ি, হাসপাতালে, বা
নার্সিং হ�োমে হসপিস সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

•

ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে, হসপিস সেবাঅবশ্যই একটি সমন্বিত দল
দ্বারা পরিচালিত হতে পারে যার মধ্যে আপনার ডাক্তার, হসপিস মেডিকেল ডিরেক্টর,
নিবন্ধিত নার্স, প্রত্যয়িত হ�োম হেলথ এডস, লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমাজকর্মী, যাজক
পরামর্শদাতা, শ�োক পরামর্শদাতা, পুনর্বাসন থেরাপিস্ট এবং স্বেচ্ছাসেবকদের
অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জের সাথে সহায়তা প্রদান করুন।

উপশমকারী যত্ন (Palliative care): আপনার
জানার অধিকার
নিউ ইয়র্কের চিকিৎ�সালয়গুলি যেমন হাসপাতাল এবং নার্সিং হ�োমগুলিকে আপনাকে ভর্তি
করার আগে আপনাকে অবশ্যই জানাতে হবে যে তারা আপনার অগ্রিম নির্দেশাবলী সম্পর্কে
আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সম্মান করতে সক্ষম হবে কিনা। আপনি যদি ইতিমধ্যেই
ভর্তি হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের আপনাকে এমন একটি চিকিৎ�সালয়ে স্থানান্তর করতে হবে
যা করবে।
আপনার স্বাস্থ্য এবং চিকিৎ�সা সংক্রান্ত তথ্য আগে থেকে আপনার স্বাস্থ্য পরিচর্যা
পরিকল্পনা করার সময় থাকা এবং ব�োঝা গুরুত্বপূর্ণ। নিউ ইয়র্কের প্যালিয়েটিভ কেয়ার
ইনফরমেশন অ্যাক্ট (PCIA), 19 যেটি ফেব্রুয়ারী 2011 সালে আইনে পরিণত হয়েছিল, এটি
নিশ্চিত করার জন্য পাস করা হয়েছিল যে র�োগীরা অসুস্থ হলে বা “উন্নত জীবন সীমাবদ্ধ
অবস্থা বা অসুস্থতা” থাকলে তাদের জন্য উপলব্ধ বিকল্পগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে
অবহিত করা হয়৷
আইনটি নিশ্চিত করে যে র�োগীর উপস্থিত স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারী র�োগীকে উপশমকারী
যত্ন এবং জীবনের শেষ বিকল্পগুলির বিষয়ে তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করার প্রস্তাব দেয়।
যেখানে র�োগী চিকিৎ�সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, তখন সেই ব্যক্তিকে তথ্য এবং
পরামর্শ প্রদান করা হয় যার স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।.
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নিউইয়র্কের প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যাক্সেস অ্যাক্ট (PCAA), সেপ্টেম্বর 2011 সাল থেকে
কার্যকর । এটি পিসিআইএথেকে তৈরী । এটি দ্বারা চিকিৎ�সালয়, হ�োম কেয়ার এজেন্সি,
সাহায্যকারী বাসস্থান এবং ব্যক্তিগত সেবকদের জীবন সমাপ্তি কালীন সেবা সম্পর্কিত
তথ্য এবং পরামর্শ দেওয়া নিশ্চিত করে । এছাড়া উপযুক্ত উপশমকারী যত্ন পরামর্শ এবং
পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সহ র�োগীদের সহায়তা করে

অঙ্গদান
নিউইয়র্কে, 18 বছর বা তার বেশি বয়সী যেক�োন ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, মৃত্যুর
পর তাদের শরীরের যেক�োন বা সমস্ত অঙ্গ যেক�োন�ো হাসপাতাল, সার্জন, ডাক্তার, স্বীকৃত
মেডিকেল স্কুল, স�্টোরেজ সুবিধা, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা অঙ্গ সংগ্রহকারী সংস্থাকে দান
করতে পারেন। . নিউ ইয়র্ক আইন অর্থ বা অন্য ক�োন�ো বিবেচনার জন্য অঙ্গ দান নিষিদ্ধ
করে।
আপনি একটি অঙ্গ/টিস্যু ড�োনার ফর্ম পূরণ করতে বা আপনার হেলথ কেয়ার প্রক্সি বা
লিভিং উইলে অঙ্গ দান সম্পর্কিত আপনার ইচ্ছা উল্লেখ করতে পারেন। আপনার ইচ্ছা
নির্দিষ্ট করতে ব্যর্থতা, তবে, অনুদান না করার ইচ্ছাকে ব�োঝান�ো হবে না। আপনার এজেন্ট
অঙ্গ/টিস্যু দান করার জন্য সম্মতি দেওয়ার জন্য অনুম�োদিত, যদি না তার বির�োধিতার
ন�োটিশ না থাকে, বা বিশ্বাস করার কারণ না থাকে যে দানটি আপনার ধর্মীয় বা নৈতিক
বিশ্বাসের পরিপন্থী। নিউ ইয়র্ক স্টেট অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ড�োনার রেজিস্ট্রিতে নথিভুক্ত
করার জন্য, আপনি অনুর�োধ করতে পারেন যে (800) 443-8469 নম্বরে কল করে আপনাকে
একটি তালিকাভুক্তি ফর্ম পাঠান�ো হবে অথবা donatelife.ny.gov-এ গিয়ে ইলেকট্রনিকভাবে
ড�োনেট লাইফ রেজিস্ট্রিতে নথিভুক্ত করুন। এছাড়াও আপনি NYS ডিপার্টমেন্ট অফ ম�োটর
ভেহিকেলস বা নির্বাচন ব�োর্ডে নথিভুক্ত করতে পারেন। আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিভুক্ত
হবেন যদি আপনি আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স বা নন-ড্রাইভার আইডেন্টিফিকেশন (আইডি)
কার্ডের আবেদন বা পুনর্নবীকরণ ফর্মের অঙ্গ দাতা বাক্সে টিক চিহ্ন দেন।

“

নিউইয়র্কে, 18 বছর বা তার বেশি বয়সী যেক�োন ব্যক্তি, মৃত্যুর পরে
যেক�োন হাসপাতালের সার্জন, চিকিৎ�সক, স্বীকৃত মেডিকেল স্কুল,
স�্টোরেজ সুবিধা, নির্দিষ্ট, ব্যক্তি বা অঙ্গ সংগ্রহকারী সংস্থাকে
তাদের শরীরের যে ক�োনও বা সমস্ত অঙ্গ দান করতে পারেন।
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“পাওয় া র অফ অ্যাটর্নি”
(Power of Attorney)

কিভাবে অক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়
নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আইনের অধীনে, আপনি একজন ব্যক্তিকে “পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি” এর
মাধ্যমে আপনার পক্ষে সম্পত্তি, আর্থিক এবং অন্যান্য আইনি অ-স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত
সিদ্ধান্ত নিতে মন�োনীত করতে পারেন।
একটি টেকসই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আপনাকে (প্রিন্সিপ্যাল) একটি এজেন্ট নিয�়োগ করার
অনুমতি দেয় যাতে এটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য কাজ করার জন্য বা
আপনার দ্বারা চিহ্নিত ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা ঘটলে এবং আপনার দ্বারা বাতিল না হওয়া
পর্যন্ত বা আপনার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়; যখন আপনি মানসিক বা শারীরিকভাবে অক্ষম
হন তখন এই শক্তি অব্যাহত থাকে।
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি একটি এজেন্টকে নিম্নলিখিত যে ক�োনও এবং সমস্ত আইনি ক্ষমতা
প্রদান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে: রিয়েল এস্টেট কেনা ও বিক্রি; আপনার সম্পত্তি
সংক্রান্ত কাজ; আপনার ব্যাঙ্ক সক্রান্ত লেনদেন আপনার অর্থ বিনিয�়োগ করা বা না
করা; আপনার পক্ষে আইনি দাবি এবং মামলা দায়ের করা; এবং আপনার ট্যাক্স এবং অবসর
সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করা ।
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রায়শই একজনের ভবিষ্যত অক্ষমতা বা অকার্যকরতা এবং
য�োগ্যতা হারান�োর জন্য পরিকল্পনা করতে ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ, আলঝেইমার র�োগ বা
একটি বিপর্যয়কর দুর্ঘটনা।
এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে নিউ ইয়র্ক স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিআইনে বিশেষভাবে আপনার হেলথ
কেয়ার এজেন্ট নিয�়োগ করার জন্য আপনাকে একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম পূরণ করতে
হবে। অতএব, আপনি আপনার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির সাথে আপনার হেলথ কেয়ার প্রক্সিকে
একত্রিত করতে পারবেন না। আপনার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে আপনার দ্বারা নিযুক্ত
এজেন্ট আপনার হেলথ কেয়ার প্রক্সিতে হেলথ কেয়ার এজেন্ট হতে পারে, কিন্তু সেটি যে
হতেই হবে এমন ক�োন�ো কথা নেই ৷
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উপসংহার
মনে রাখার জন্য পয়েন্ট:
•

জীবন টিকিয়ে রাখার পদ্ধতি সহ চিকিৎ�সা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার আপনার সিদ্ধান্ত
শেষ পর্যন্ত আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি

•

আপনি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন তবে অগ্রিম নির্দেশাবলী আপনাকে
আপনার স্বাস্থ্যের যত্নের ইচ্ছাগুলি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা
করতে পারে। অগ্রিম নির্দেশাবলী সকলের জন্য, শুধু বয়স্ক এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থদের
জন্য নয়।অগ্রিম

•

নির্দেশাবলী ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যায়

•

অগ্রিম নির্দেশাবলী যে ক�োন সময় বাতিল করা যেতে পারে।

•

আপনার ব্যক্তিগত মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে আপনার পরিবার এবং প্রিয়জনদের
সাথে আল�োচনার সাথে সাথে অগ্রিম নির্দেশাবলী সবচেয়ে ভাল�ো কাজ করে। আপনি একজন
র�োগীর প্রতিনিধি (যদি আপনি হাসপাতালে থাকেন), আপনার ডাক্তার বা আইনজীবীর সাথে
কথা বলতে চাইতে পারেন।

•

জীবন টিকিয়ে রাখার পদ্ধতি সহ চিকিৎ�সা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার আপনার সিদ্ধান্ত
শেষ পর্যন্ত আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

•

যদি আপনি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হন তবে অগ্রিম নির্দেশাবলী আপনাকে
আপনার স্বাস্থ্যের যত্নের ইচ্ছাগুলি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা
করতে পারে।

•

আপনার ব্যক্তিগত মূল্যব�োধ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে আপনার পরিবার এবং প্রিয়জনদের
সাথে আল�োচনার সাথে সাথে অগ্রিম নির্দেশাবলী সবচেয়ে ভাল�ো কাজ করে। আপনি একজন
র�োগীর প্রতিনিধি (যদি আপনি হাসপাতালে থাকেন), আপনার ডাক্তার বা আইনজীবীর সাথে
কথা বলতে চাইতে পারেন।
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পাদট ীকা
1 In Rivers v. Katz, 62 NY.Y.2d 485, 504 N.Y.S.2d 74, 78 (1986), আদালত স্বীকার
করেছে যে চিকিৎ�সা প্রত্যাখ্যান করার সাধারণ আইনের অধিকারটি নিউইয়র্ক রাজ্যের
সংবিধানের যথাযথ প্রক্রিয়া ধারা দ্বারা সুরক্ষিত র�োগীর স্বাধীনতার স্বার্থের সাথে সহবিস্তৃত।
2 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন, Article 29-C. See generally, নিউ ইয়র্ক জীবন
এবং আইনের উপর রাষ্ট্রীয় টাস্ক ফ�োর্স, জীবন চালু রাখার চিকিৎ�সা: সিদ্ধান্ত নেওয়া
এবং স্বাস্থ্যসেবা এজেন্ট নিয�়োগ করা (1987) (নিউ ইয়র্ক স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিআইনে
সামাজিক, নৈতিক এবং আইনি পটভূমি প্রদান করা); আর�ো দেখুন নিউ ইয়র্ক স্টেট
ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ, দ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিল: হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের জন্য
একটি গাইডবুক (New York State Department of Health, The Health Care Proxy
Law: A Guidebook for Health Care Professionals) (1991).
3 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2991 নির্দেশ দেয় যে হাসপাতাল এবং অন্যান্য
স্বাস্থ্যসেবা র�োগীদের একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম এবং একটি প্রক্সি তৈরির তথ্য
প্রদান করে. উপরন্তু, “Federal Patient Self-Determination Act” র জন্য স্বাস্থ্যসেবা
সুবিধার প্রয�়োজন যাতে র�োগীদের রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে তাদের অধিকার সম্পর্কে অগ্রিম
নির্দেশনা তৈরি করা যায়। দেখুন 42 U.S.C.1395cc(f ).
4 Matter of O’Connor, 72 N.Y.2d 517, 531 N.E.2d 886 (1988).
5 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন, Article 29-B.
6 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন §§ 2960, 2965, 29662966 and N.Y. Compilation
of Codes, Rules & Regulations, Title 10 § 405.43 (F)(1)(i) হসপিস এবং হ�োম কেয়ার
সেটিংসে র�োগীদের জন্য ডিএনআর আদেশে সম্মতি দেওয়ার জন্য সার�োগেটদের ক্ষমতা
সহজতর করে।
7 Chapter 8 of the Laws of 2010 সংশ�োধন করে নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন তৈরী করে
Article 29-CC
যা (Family Health Care Decisions Act) বলে পরিচিত.
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8 . নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-d(1).
9 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-d(3)(a)(i).
10 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন 2994-d(4)(a).
11 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-d(3)(c).
12 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন§ 2994-d(3)(a)(ii).
13 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-d(5).
14 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-c(6).
15 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2994-c.
16 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন, Article 29-B.
17 See 42 CFR § 418.3 and 10 NYCRR § 700.2.
18 নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন § 2991 নির্দেশ দেয় যে হাসপাতাল এবং অন্যান্য
স্বাস্থ্যসেবা র�োগীদের একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্সিফর্ম এবং একটি প্রক্সি তৈরির তথ্য
প্রদান করে । উপরন্তু, “Federal Patient Self-Determination Act” র জন্য স্বাস্থ্যসেবা
সুবিধার প্রয�়োজন যাতে র�োগীদের রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে তাদের অধিকার সম্পর্কে অগ্রিম
নির্দেশনা তৈরি করা যায়।. দেখুন 42 U.S.C. § 1395cc(f ) (2010).
19 Chapter 331 of the Laws of 2010 (প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইনফরমেশন অ্যাক্ট নামে
পরিচিত), সংশ�োধন করে নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন য�োগ করে § 2997-c.
20 Chapter 59 of the Laws of 2011 (known as the Palliative Care Access Act),
সংশ�োধন করে নিউ ইয়র্ক জনস্বাস্থ্য আইন য�োগ করে § 2997-d.
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