হেলথ হেয়ার
প্রক্সি
নিউইয়েক হেটে আপিার হেলথ
হেয়ার এটেন্ট নিটয়াগ েরা
নিউইয়র্ক হেল্থ হর্য়ার প্রক্সি আইনির মাধ্যনম আপনি
আপিার অক্ষমর্ানল আপিার েনয় স্বাস্থ্য হেবার
নেদ্ধান্ত নিনে পারনবি এমি আপিার নবশ্বস্ত র্াউনর্
নিনয়াগ র্রনে পানরি-হেমি, পনরবানরর এর্জি েদেয
বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপিার স্বাস্থ্যনেবার প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ
র্নর, আপনি নিক্সিে েনে পানরি হে নিনর্ৎের্,
হেনবর্ানদর মনো স্বাস্থ্য-পনরিোর্ারীরা
ক
আপিার
ইচ্ছাগুনল অিুেরণ র্রনবি। এছাড়াও আপিার প্রনেনিনধ্
্ া অবস্থ্ার পনরবেকনির েনে েনে
আপিার নিনর্েে
আপিার ইচ্ছা হর্মিভানব প্রেুক্ত েনব োর নেদ্ধান্ত
্ র্, অিযািয
নিনে পারনবি। োেপাোল, নিনর্েে
স্বাস্থ্যনেবা প্রদাির্ারীরা আবনযযর্ভানব আপিার
প্রনেনিনধ্র নেদ্ধান্ত অিুেরণ র্রনবি, হেি হেইগুনলই
আপিার নেদ্ধান্ত নছল। আপিার নিবানিে
ক
বযক্সক্তনর্ আপনি আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেোনব
েে র্ম বা হবযী অিুনমাদি নদনে পানরি। আপনি
আপিার প্রনেনিনধ্নর্ আপিার েমস্ত নেদ্ধান্ত বা হর্বল
র্নয়র্টি নেদ্ধান্ত নিনে নদনে পানরি। এছাড়া আপিার
প্রনেনিনধ্নর্ হেেব নিনদক যিা অবযযই অিুেরণ র্রনে
ো আপনি নদনে পানরি। এই ফমটি
ক আপিার অে
এবং/অথবা টিেুযদাি েম্পনর্কে ইচ্ছা বা নিনদক যিা
িনথবদ্ধ র্রনে বযবোর র্রা হেনে পানর।

আপিার হেলথ হেয়ার প্রক্সি ফর্ ক
বযক্সক্তনর্ (18 বছর বা োর হবযী) িয়ি

এটি এর্টি গুরুত্বপূণ ক আইনি িনথ।
স্বাক্ষর র্রার আনগ আপিানর্
নিম্ননলনিে নবষয়গুনল বুঝনে েনব:
1.

র্রনে পানরি। েনদ আপনি হর্ানিা
াক্তারনর্ আপিার প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি
র্নরি োেনল োনর্ েয় আপিার াক্তার
বা আপিার প্রনেনিনধ্ হে হর্ানিা এর্টির
ভূ নমর্া পালি র্রনে েনব র্ারণ
এর্জি াক্তার•এর্ই েমনয় উভয় র্াজ

আপনি হে বযক্সক্তনর্ আপিার প্রনেনিনধ্
নেনেনব জীবি বাাঁনিনয় রািার নিনর্ে্ো
প্রদাি বা অপোরনণর নেদ্ধান্ত েে েমস্ত
স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধানন্তর জিয িয়ি র্রনছি এই
ফমটি
ক হেই বযক্সক্তনর্ হেই ক্ষমো প্রদাি
র্রনব, েনদ িা এই ফনম ক অিয নর্ছু বনল

র্রনে পারনবি িা। এছাড়াও আপনি েনদ
হর্ানিা োেপাোল, িানেংক হোম বা মািনের্
স্বাস্থ্যনবনধ্ হর্নের হরাগী বা আবানের্ েি

রানিি। “স্বাস্থ্যনেবা” আপিার যারীনরর্ ও
মািনের্ অবস্থ্া নিণয়ক ও োর নিনর্ে্োর
জিয হে হর্ানিা নিনর্ে্ো, পনরনষবা বা

োেনল হেই হর্নে আপিার প্রনেনিনধ্
নেনেনব র্াজ র্রনবি এমি র্ানরার জিয
নবনযষ নবনধ্নিনষধ্ আনছ। এইেব নবনধ্নিনষধ্
হর্নের িানেরক হথনর্ হজনি নিি।

পদ্ধনে।
2.

আপিার প্রনেনিনধ্ পুটি ও োইনেযি
(পুটি এবং পানি/জল এর্টি নফন ং িল বা

7.

নেনেনব নিনয়াগ র্রার আনগ োর েনে
আনলািিা র্নর নিক্সিে েি হে নেনি
আপিার প্রনেনিনধ্ েনবি। আপনি োনর্
জািাি হে আপনি োনর্ আপিার
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি র্নরনছি।
আপিার প্রনেনিনধ্র েনে আপিার ইচ্ছা
এবং এই ফম ক নিনয় আনলািিা র্রুি।
োনর্ এর্টি স্বাক্ষর র্রা প্রনেনলনপ নদি।
েটঠর্ নবশ্বানে স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত হিওয়ার
জিয আপিার প্রনেনিনধ্র নবরুনদ্ধ স্বাস্থ্যনেবা
নেদ্ধান্ত হিওয়া োনব িা।

ইন্ট্রানভিাে লাইি নদনয় পাঠানিা) েম্পনর্ক
আপিার ইচ্ছা ভানলাভানব িা জািা পেন্ত
ক
আপিার পদ্ধনে প্রেযািযাি বা েম্মনে
হদওয়ার জিয অিুনমানদে েনবি িা।
3.

েিি

াক্তাররা

নিধ্ারণ
ক

র্রনবি

হে

আপনি আর আপিার স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত
নিনে েমথ ক িি েিি আপিার প্রনেনিনধ্
আপিার েনয় নেদ্ধান্ত নিনে যুরু র্রনব।
4.

এই ফনম ক আপনি উদােরনণর মাধ্যনম
জািানে পানরি হর্াি ধ্রনণর নিনর্ে্োর
আপিার পছন্দ এবং/অথবা পছন্দ িয়।
এই নিনদকযিা প্রনেনিনধ্র নেদ্ধান্ত হিওয়ার
ক্ষমোনর্ েীনমে
র্রনে বযবোর র্রা েনে পানর। আপিার
জিয নেদ্ধান্ত হিওয়ার েময় আপিার
প্রনেনিনধ্নর্ আপিার নেদ্ধান্ত হমনি িলা
আবযযর্।

5.
এই ফমটি
ক পূরণ র্রার জিয আপিার
হর্ানিা আইিজীনবর প্রনয়াজি হিই।
6.

আপনি আপিার পনরবানরে েদেয বা
ঘনিষ্ঠ বন্ধু েে হে হর্ানিা প্রাপ্তবয়স্ক

র্াউনর্ আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্

8.

েনদ আপনি আপিার স্বামী/স্ত্রীনর্
আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি
র্নরি এবং পনর আপিার নববাে নবনচ্ছদ
েনয় হগনল
অথবা আইনিভানব পৃথর্ েনয় হগনল েিি
আপিার আনগর স্বামী বা স্ত্রী আইি
অিুোনর আর আপিার প্রনেনিনধ্ থার্নে
পারনব িা, েনদ িা আপনি হর্ানিাভানব
বনলি। েনদ আপনি িাি হে আপিার
স্বামী/স্ত্রী আপিার প্রনেনিনধ্ থার্ুর্ োেনল
আপনি ো আপিার বেকমাি ফনম ক োনরি
নদনয় জািানে পানরি অথবা আপিার
স্বামী/স্ত্রীর িাম নদনয় এর্টি িেু ি ফম ক
পূরণ র্নর ো জািানে পানরি।

9.

এমিনর্ আপনি এই ফমটি
ক স্বাক্ষর র্নর
থার্নলও আপিার েেনদি োমথ ক রনয়নছ
েেনদি আপিার স্বানস্থ্যর নবষনয় নেদ্ধান্ত
হিওয়ার অনধ্র্ার আনছ এবং আপনি
আপনি নিনর্ে্ো আপিানর্ হদওয়া েনব
িা বা থামানিা েনব এবং আপিার
প্রনেনিনধ্ আপনি জািানে পারনবি িা।

10. আপনি আপিার প্রনেনিনধ্নর্ হে ক্ষমো
নদনয়নছি ো োনর্ বা আপিার স্বাস্থ্যনেবা
প্রদাির্ারীনর্ মুনি বনল বা নলনিেভানব
জানিনয় িব ক র্রনে পানরি।
11. স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ র্রা
ঐক্সচ্ছর্।
আপনি র্াউনর্ িাও নিনয়াগ র্রনে পানরি।
12. এই ফনম ক আপনি আপিার অেদাি
এবং/অথবা টিেুয েংক্রান্ত নিনদকনযর্া বা
ইচ্ছা জািানে পানরি।

প্রায়শই ক্সেজ্ঞানিত প্রশ্নাবলী
স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নিটয়াগ েরা ঐক্সিে।
েনদ আপনি স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত নিনে অক্ষম
েনয় োি োেনল র্াউনর্ িা র্াউনর্ নেদ্ধান্ত
নিনে েনব। স্বাস্থ্যনেবা প্রদাির্ারীরা নিনদকয
হদওয়ার জিয পনরবানরর েদনেযর হিাাঁনজি।
হর্ানিা নিনদকি নিনর্ে্োর হক্ষনে পনরবানরর
েদেযরা আপিার ইচ্ছা েম্পনর্ক ো ভাবনছি
ো বযািযা র্রনে পানরি। প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ
র্রনল আপনি আপিার নিনর্ে্ো এইরূনপ
নিয়ন্ত্রণ র্রনে পারনবি:
• আপনি আপিার প্রনেনিনধ্নর্ নেদ্ধান্ত
হিওয়ার ক্ষমো প্রদানির র্ারনণ নেনি
আপিার স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত হিনবি;
• স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধানন্তর জিয এর্জি িয়ি
র্রুি র্ারণ আপনি মনি হেই বযক্সক্ত
েবনথনর্ ভানলা নেদ্ধান্ত নিনে পারনবি;
• নববাদ বা নবভ্রানন্ত এড়ানে পনরবানরর
েদেয এবং/অথবা গুরুত্বপূণ ক বযক্সক্তনদর
মনধ্য র্াউনর্ িয়ি র্রা।
েনদ আপিার প্রথম প্রনেনিনধ্ নেদ্ধান্ত নিনে
িা পানরি হেইনক্ষনে আপনি এর্জিনর্
নবর্ল্প নেনেনব িয়ি র্রনে পানরি।
স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নিটয়াগ েরা ঐক্সিে।
18 বছর বা োর হবযী বয়েী র্াউনর্
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি র্রা োয়।
আপিার প্রনেনিনধ্ বা নবর্ল্প প্রনেনিনধ্ নেনেনব
হে বযক্সক্তনর্ নিনয়াগ র্রনছি োনর্ আপিার
হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনম ক এর্জি োক্ষী
নেনেনব স্বাক্ষর র্রনে পারনবি িা।
স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নিটয়াগ েরা ঐক্সিে।
18 বছর বয়েী বা োর অনধ্র্ বয়েী হে
হর্ানিা েমথ ক বযক্সক্তনর্
হেলথ হর্য়ার প্রক্সি িানমর ফমটি
ক স্বাক্ষর র্নর
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেোনব োক্ষর র্রানিা
োনব। আপিার হর্ানিা আইিজীবী বা হিািানরর
প্রনয়াজি হর্বল দুইজি প্রাপ্তবয়স্ক োক্ষী
প্রনয়াজি। আপিার প্রনেনিনধ্ োক্ষী নেনেনব
স্বাক্ষর র্রনে পারনবি িা। আপনি এিানি
নপ্রন্ট র্রা ফমটি
ক বযবোর র্রনে পানরি নর্ন্তু

আপিানর্ হেই ফমটি
ক বযবোর র্রনেই েনব
এমি িয়।
েখি আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি আর্ার
েটয় স্বাস্থ্যটিবার নিদ্ধান্ত নিটত পারটব?
আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ েিিই আপিার
জিয
স্বাস্থ্যনেবার নেদ্ধান্ত নিনে পারনবি েিি
আপিার াক্তার নেদ্ধান্ত হিনবি হে আপনি
আপিার নিনজর স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত নিনে
পারনবি িা। আপনি েিি আপিার স্বাস্থ্যনেবা
নেদ্ধান্ত হিওয়ার জিয েমথ ক েনয় োনবি েিি
আপনি নেদ্ধান্ত হিনবি।
আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নে নে
নিদ্ধান্ত নিটত পারটব?
আপনি আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্র ক্ষমো
েীনমে িা র্রনল আপিার প্রনেনিনধ্ আপনি
আপিার স্বাস্থ্যনেবার হেেব নেদ্ধান্ত নিনেি
হেগুনল েব নিনে পারনবি। আপিার প্রনেনিনধ্
আপিার ইচ্ছা ও আগ্রে অিুোনর েম্মে েনে
পানরি হে আপিার নিনর্ে্োর প্রনয়াজি
আনছ, হেইেব নিনর্ে্োর হথনর্ িয়ি র্রনে
পানরি এবং নিনর্ে্ো প্রদাি র্রা েনব িা
োর নেদ্ধান্ত নিনে পানরি। েনব আপিার
প্রনেনিনধ্ হর্বলমাে আপিার র্ৃক্সেম পুটি
পুটি ও োইনেযি (পুটি এবং পানি/জল
এর্টি নফন ং িল বা ইন্ট্রানভিাে লাইি নদনয়
পাঠানিা) েম্পনর্ক েিিই নেদ্ধান্ত নিনে
পারনবি েিি নেনি জািনবি আপনি নর্
বনলনছি বা নলনিনছি। হেলথ হর্য়ার প্রক্সি
ফম ক আপিার প্রনেনিনধ্নর্ স্বাস্থ্যনেবা
নেদ্ধানন্তর বাইনর হর্ানিা নেদ্ধান্ত হিওয়ার
ক্ষমো প্রদাি র্নর িা হেমি আনথর্
ক নেদ্ধান্ত।
স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নিটয়াগ েরা ঐক্সিে।
এর্জি স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ র্রা
ভানলা আইন য়া এমিনর্ আপনি বাধ্যর্যজনিে
ক
র্ারনণ বা িরম অেুস্থ্ িা েনলও। এমিনর্
আপনি োমনয়র্ভনব আপিার নিনজর নেদ্ধান্ত
নিনজ নিনে িা পারনল এর্জি স্বাস্থ্যনেবা
প্রনেনিনধ্ আপিার েনয় ো নিনে পারনবি
(এইরর্ম েনে পানর আপিানর্ োধ্ারণ

অযানিনস্থ্নেয়া হদওয়া েনব অথবা দুঘিিার
ক
র্ারনণ আচ্ছন্ন এমি পনরনস্থ্নে) েিি আপনি
আবার আপিার নিজস্ব স্বাস্থ্যনেবা নেদ্ধান্ত
নিনে পারনবি
েিি আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ র্াজ র্রার
জিয অিুনমানদে িি।
আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নে
নে নিদ্ধান্ত নিটত পারটব?
আপিার প্রনেনিনধ্নর্ অবযযই আপিার
ইচ্ছার পাযাপানয আপিার নিনের্ এবং
ধ্মীয় নবশ্বাে অিুেরণ র্রনে েনব। আপনি
হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনম ক নিনদকযিা নলনি
রািনে পানরি অথবা আপিার প্রনেনিনধ্র
েনে আনলািিা র্রনে পানরি।
নেভাটব আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি
আর্ার ইিা িম্পটেক োিটবি?
আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্র েনে হিালািুনল
ও স্পিভানব র্থা বলনল আপিার আগ্রে
অিুোনর নেনি র্াজ র্রনে পারনবি। েনদ
আপিার এনজন্ট আপিার ইচ্ছা বা নবশ্বানের
নবষনয় িা জানিি োেনল োনর্ আপিার স্বাথ ক
অিুোনর আইনি প্রনয়াজিীয়ো অিুোয়ী র্াজ
র্রনে েনব। র্ারণ আপনি োনর্ আপিার
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব নিনয়াগ র্নরনছি
োর র্ানছ এর্টি বড় দানয়ত্ব

প্রায়শই ক্সেজ্ঞানিত প্রশ্নাবলী, ক্রর্শ
আপিানর্ হেই বযক্সক্তর েনে নবনভন্ন
পনরনস্থ্নেনে আপনি নর্ ধ্রনির নিনর্ে্ো
িাি এবং নর্ ধ্রনির নিনর্ে্ো িাি িা হেই
নবষনয় আনলািিা র্রনে েনব, হেমি:
• েনদ আপনি স্থ্ায়ীভানব হর্ামায় িনল োি
োেনল আপিার জীবি েোয়ো
যুরু/িলনেই থার্নব/অপোরণ র্রা েনব
নর্িা;
•েনদ আপনি প্রিন্ড অেুস্থ্ েনয় োি োেনল
আপিার নিনর্ে্ো যুরু/িলনেই
থার্নব/অপোরণ র্রা েনব নর্িা;
• হর্াি পনরনস্থ্নেনে আপিার র্ৃক্সেম পুটি
এবং োইনেযি যুরু র্রা হোর্/স্থ্নগে
র্রা হোর্ বা িানলনয় োওয়া বা বন্ধ র্রা
হোর্ বনল িাি।
আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নে নে
নিদ্ধান্ত নিটত পারটব?

েময় বা োর আনগ অবযযই আপিানর্ বা
আপিার প্রনেনিনধ্নর্ জািানে েনব।
নে আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নিদ্ধান্ত
হিওয়া অবশযই এর্ি ির্টয় উপলভয িা
থাটে তােটল নে েটব?
েিি নেদ্ধান্ত অবযযই নিনে েনব েিি েনদ
আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ উপলভয িা
থানর্ি, নেদ্ধান্ত নিনে িা পানরি বা ইচ্ছুর্ িা
েি োেনল আপিানর্ অবযযই এর্জি নবর্ল্প
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ র্রনে েনব।
অিযথায়, স্বাস্থ্যনেবা প্রদাির্ারীরা আপিার জিয
আপিার প্রদি নিনদকযিা অিুেরণ র্নর নেদ্ধান্ত
হিনবি
েনদও আপনি ো র্রনে পারনবি। আপিার
হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনম ক আপনি েনদ হর্ানিা
নিনদকযিা হলনিি োেনল এইেব পনরনস্থ্নেনে
স্বাস্থ্যনেবা প্রদাির্ারীরা হেইেব হথনর্ এনগনয়
োনবি।

িা, আপিার প্রনেনিনধ্নর্ আপিার ইচ্ছার

আনর্ আর্ার নিদ্ধান্ত বেল েরটল নে েটব?

নভনিনে আপিার নেদ্ধান্ত নিনে বাধ্য থার্নে
েনব। আপনি স্পিভানব নিনদকি ইচ্ছা প্রর্ায
র্নরি অথবা নিনদকি নিনর্ে্ো নিনদকযিা নদনয়
হদি োেনল আপিার প্রনেনিনধ্র র্েকবয েল
আপিার হেইেব ইচ্ছা বা নিনদকযিা অিুেরণ
র্রা েনদ িা োর র্ানছ েুক্সক্তেেে র্ারণ
থানর্ হেিানি আপিার ইচ্ছা পনরবেকি র্রা
প্রনয়াজি বা পনরনস্থ্নের েনে প্রনোজয িয়।

আপনি আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ োনর্
নিবািি
ক
র্নরনছি োনর্ পনরবেকি র্রনে
িাি অথবা নিনদকযিা পনরবেকি র্রনে িাি
অথবা ফনম ক আপনি হে েীমা অন্তভুক্ত
ক
র্নরনছি ো পনরবেকি র্রনে িাইনল
আপিার স্বাস্থ্য হেবা প্রক্সি বানেল র্রা
েেজ। যুধ্ু িেু ি র্নর এর্টি ফম ক পূরণ
র্রুি। এছাড়াও, আপনি

আর্ার প্রনতনিনিটের প্রনত হে র্টিাট াগ
হেটবি?
েমস্ত োেপাোল, িানেংনোম,
ক

াক্তার এবং

অিযািয স্বাস্থ্যনেবা প্রদাির্ারীনদরনর্ আইি
অিুোনর আপিানর্ হে েথয প্রদাি র্র
েনয়নছ হেই এর্ই েথয আপিার প্রনেনিনধ্নর্
প্রদাি র্রনে েনব এবং
আপিার প্রনেনিনধ্র নেদ্ধানন্তর প্রনে েম্মাি
প্রদযিক র্রনে েনব হেি নেদ্ধান্তটি আপিার।
েনদ োেপাোল বা িানেংক হোম নর্ছু নিনর্ে্ো
নবর্নল্পর হক্ষনে আপনি জািায় (হেমি নর্ছু
নিনর্ে্ো অপোরণ র্নর হিওয়া)
োেনল েুক্সক্তেেেভানব েম্ভব েনল ভনেকর

জািানে পানরি হে আপিার হেলথ হর্য়ার
প্রক্সির হময়াদ হর্ানিা নিনদকি নদনি উিীণ ক েনয়
হগনছ বা হর্ানিা িেু ি ইনভন্ট ঘনিনছ।
অিযথায়, হেলথ হর্য়ার প্রক্সির নবধ্ো অেীম।
আপনি েনদ আপিার স্বামী/স্ত্রীনর্ আপিার
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি র্নরি অথবা
আপিার নবর্ল্প প্রনেনিনধ্ নেনেনব িয়ি র্নরি
এবং আপিার েনদ নববাে নবনচ্ছদ েনয় োয় বা
আইনিভানব পৃথর্ েনয় োি োেনল
অযাপনয়ন্টনমন্ট স্বয়ংক্সক্রয়ভানব বানেল র্রা েনব।
েনব, েনদ আপনি িাি হে আপিার স্বামী/স্ত্রী
আপিার প্রনেনিনধ্ থার্ুর্ োেনল আপনি ো
আপিার বেকমাি ফনম ক োনরি নদনয় জািানে

পানরি অথবা আপিার স্বামী/স্ত্রীর িাম নদনয়
এর্টি িেু ি ফম ক পূরণ র্নর ো জািানে
পানরি।
আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নে আর্ার েটয়
নিদ্ধান্ত হিওয়ার েিয আইি অিুিাটর
োয়বদ্ধ থােটবি?
িা। আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ আপিার
েনয় েরল অন্তনর স্বাস্থ্য হেবার নেদ্ধান্ত হিয়
োেনল দায়বদ্ধ থার্নব িা। এছাড়াও আপিার
পনরিো ক বাবদ িরনির জিয হে আপিার
প্রনেনিনধ্ বনল োনর্ দায়ী র্রা োনব িা।
হেলথ হেয়ার প্রক্সি আর নলনভিং উইল
নে এেই?
িা। নলনভং উইল েল এর্টি িনথ হেিানি
আপিার স্বাস্থ্য পনরিো ক েম্পনর্কে নেদ্ধানন্তর
নিনদকি নিনদকযিা হদওয়া থানর্। আপনি এই
ধ্রনির নিনদকযিা হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনম ক
প্রদাি র্রনে পানরি। হেলথ হর্য়ার প্রক্সির
মাধ্যনম আপনি আপিার েনয় স্বাস্থ্যনেবার
নেদ্ধান্ত হিওয়ার হক্ষনে আপিার নবশ্বস্ত
র্াউনর্ িয়ি র্রনে পানরি। নলনভং উইনলর
মনো হেলথ হর্য়ার প্রক্সির হক্ষনে েমস্ত
নেদ্ধানন্তর জিয আপনি আনগ হথনর্ জািনবি
এমি প্রনয়াজি েয় িা। বরং আপিার
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নিনর্ে্োর পনরনস্থ্নেনে
আপিার ইচ্ছাগুনলর নবষনয় বলনে পারনবি
এবং আপনি জানিি িা এমিনর্ছুর নবষনয়
নেদ্ধান্ত নিনে পারনবি।
স্বাক্ষর েরার পর আর্াটে আর্ার হেলথ
হেয়ার প্রক্সি হোথায় রাখটত েটব?
আপিার প্রনেনিনধ্, আপিার

াক্তার,

আপিার অযািনি ক এবং পনরবানরর হে হর্ানিা
েদেয বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুনর্ আপিার এর্টি
প্রনেনলনপ নদি। আপিার ওয়ানলনি বা পাে ক
বা অিযািয গুরুত্বপূণ ক র্াগনজর েনে এর্টি
প্রনেনলনপ হরনি নদি, এমি জায়গায় োনে
হেটি োনের র্ানছ িা থানর্, হেমি হেফ

প্রায়শই ক্সেজ্ঞানিত প্রশ্নাবলী, ক্রর্শ
ন নপাক্সজি বানি। আপনি োেপাোনল ভনেক
েনল এর্টি প্রনেনলনপ নিনয় আেুি, এমিনর্
হছাি অস্ত্রপিার বা আউিন ানর হর্ানিা োজকানর
েনলও।

আর্ার অঙ্গ এবিং/অথবা টেিুয োটির নবষটয়
আর্ার স্বাস্থ্যটিবা প্রনতনিনি নে নিদ্ধান্ত নিটত
পাটরি?
েযাাঁ। অগাস্ট 26, 2009 অিুোনর, আপিার

আনর্ নে আর্ার প্রক্সি ফটর্ ক আপিার অঙ্গ
এবিং/অথবা টেিুয োটির নবষটয় আর্ার

হেলথ হর্য়ার এনজন্ট আপিার মৃেুযর পর
নেদ্ধান্ত নিনে অিুনমানদে, হর্বলমাে আপিার

ইিা প্রোশ েরটত পানর?

অে এবং/অথবা টিেুয দানির নবষনয়।

েযাাঁ। হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনমরক ঐক্সচ্ছর্
অেদাি বা টিেুযদানির নবভাগটি বযবোর র্রুি
এবং দুই জিনর্ োক্ষী নেনেনব স্বাক্ষর র্রাি।
আপনি নিনদকি র্নর বলনে পানরি হে আপিার
অে এবং/অথবা টিেুয

আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্নর্ আপিার
হেলথ হর্য়ার
প্রক্সি ফনম ক উনেনির নেোনব
এইেব নেদ্ধান্ত নিনে েনব।

প্রনেস্থ্াপি, গনবষণা অথবা নযক্ষামূলর্ উনেনযয
বযবোর র্রা েনব। আপিার ইচ্ছার েনে থার্া
হর্ানিা েীমা প্রক্সির এই নবভানগ উনেি র্রনে
েনব। আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্সির ফনম ক
হর্ানিা ইচ্ছা এবং নিনদকযিা
নলিনে িা পারনল োর মানি এই িয় হে
আপনি অে এবং/অথবা টিেুয দাি র্রনবি
িা।

এই ির্টয় নে আনর্ ইিা োিাটত িা পানর
তােটল হে োটির িম্মনত নেটত পাটর?
আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্নর্, আপিার
বংযধ্নরর এনজন্ট বনল মনিািীে, েনদ হর্উ
নিেুক্ত থানর্ি এবং আপিার পনরবানরর েদেয
েি োেনল োনর্ আপিার অে এবং/অথবা
টিেুয দানির নবষনয় জািানিা গুরুত্বপূণ।ক
নিউইয়নর্কর আইি হেইেব বযক্সক্তনদর এর্টি
োনলর্া প্রদাি র্নর
োরা আপিার েনয় অে এবং/অথবা টিেুয
দানির জিয েম্মনে নদনে অিুনমানদে।
োনদরনর্ অগ্রানধ্র্ার নেনেনব
োনলর্াভুক্ত র্রা েনয়নছ: আপিার স্বাস্থ্যনেবা
প্রনেনিনধ্, বংযধ্নরর প্রনেনিনধ্, আপিার
স্বামী/স্ত্রী। েনদ আপিানর্ আইিািুোনর পৃথর্
িা েি অথবা আপিার হ ানমনস্টর্ পািক িার,
পুে বা র্িযা োনদর বয়ে 18 বা োর হবযী,
আপিার নপোমাোর হর্উ, আপিার 18 বছর
বা োর হবযী বয়নের ভাই বা হবাি অথবা
দাোর মৃেুযর আনগ আদালে দ্বারা নিেুক্ত
হর্ানিা অনভভাবর্।

হেলথ হেয়ার প্রক্সি ফটর্রক নিটেকশিা
আইটের্ (1)

িাি োেনল আপনি বলনে পানরি:

আপনি োনর্ আপিার প্রনেনিনধ্ নেনেনব
নিবািি
ক
র্নরনছি োর িাম, বানড়র টঠর্ািা

েনদ আনম মারাত্মর্ অেুস্থ্ েনয় পনড়, োেনল
্ া নিনে আগ্রেী িই....
নিম্ননলনিে নিনর্েে

এবং হেই বযক্সক্তর হিনলনফাি িম্বর নলিুি।
আইটের্ (2)
েনদ আপনি হর্ানিা নবর্ল্প প্রনেনিনধ্ নিনয়াগ
র্রনে িাি োেনল আপনি োনর্ আপিার
নবর্ল্প প্রনেনিনধ্ নেনেনব োনর্ নিবািি
ক
র্নরনছি
োর িাম, বানড়র টঠর্ািা এবং হেই বযক্সক্তর
হিনলনফাি িম্বর নলিুি।
আইটের্ (3)
আপনি আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনমরক
হর্ানিা হময়াদ উিীনণরক োনরি অথবা হর্ানিা
যেক আনরাপ িা র্নরি োেনল এটির নবধ্ো
অেীম। এই নবভাগটি ঐক্সচ্ছর্ এবং হর্বলমাে
েিিই পূরণ র্রনবি েিি আপিার মনি েনব
হে আপনি আপিার হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফনমরক
হময়াদ উিীণ ক র্রানে িাি।
আইটের্ (4)
েনদ আপিার প্রনেনিনধ্র জিয আপিার হর্ানিা
নবনযষ নিনদকযিা থানর্ োেনল এিানি নলিুি।
এছাড়াও, েনদ আপনি আপিার প্রনেনিনধ্র

েনদ আনম হর্ামায় থানর্ অথবা অল্প জ্ঞাি
থানর্, আনরাগয লানভর হর্ানিা েম্ভাবিা িা
্ া
থানর্ োেনল আনম এইধ্রনির নিনর্েে
অিুেরণ র্রনে িাই িা:....
েনদ আমার মক্সস্তষ্ক িি েনয় নগনয় থানর্ বা
মাথার হরাগ েয় োর র্ারনণ আনম মািুষ
নিনন্ত িা পানর বা র্থা বলনে িা পানর এবং
আমার অবস্থ্ার উন্ননের হর্ানিা আযা হিই
্ া র্রানে
োেনল আনম নিনির নিনর্েে
িাই/িাই িা:....
আনম আমার প্রনেনিনধ্র েনে আমার ইচ্ছার
নবষনয়
আনলািিা র্নরনছ এবং
আনম িাই হে এইেব পনরনস্থ্নেনে আমার
প্রনেনিনধ্ েমস্ত নেদ্ধান্ত নির্।
আপনি হেেব নিনর্ে্োর হক্ষনে আপিার
প্রনেনিনধ্নর্ নেদ্ধান্ত হিওয়ার বযাপানর নবনযষ
নিনদকযিা নদনয়নছি ো নিনি োনলর্াভুক্ত
রনয়নছ। এটি েম্পূণ ক োনলর্া িয়:
• র্ৃক্সেম শ্বাে
• র্ৃক্সেম পুটি ও োইনেযি (পুটি এবং
পানি/জল এর্টি নফন ং িল নদনয়

ক্ষমো েীনমে র্রনে িাি োেনল আপনি ো
এিানি জািানে পানরি অথবা আপিার
স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্র েনে আনলািিা র্রুি।
আপনি েনদ হর্ানিা
েীমা িা জািাি, োেনল আপিার প্রনেনিনধ্
জীবি-টিনর্নয় রািার নিনর্ে্োর জিয অিুমনে

• র্ান ও
ক পালনমািানর হরোেনেিাযি (CPR)
• এনন্টোইনর্াটির্ ওষুধ্

বা প্রেযািযানির নেদ্ধান্ত েে স্বাস্থ্যনেবা েংক্রান্ত
েমস্ত নেদ্ধান্ত হিওয়ার জিয অিুনমানদে।

• োজকানর

েনদ আপনি আপিার প্রনেনিনধ্নর্ নবস্তৃ ে ক্ষমো
প্রদাি র্নরি োেনল আপিানর্ ো ফনম ক নলনি
নদনে েনে পানর। যুধ্ু নলিুি: আনম আমার

স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ এবং নবর্ল্প প্রনেনিনধ্র েনে
আনলািিা েনয়নছ এবং র্ৃক্সেম পুটি ও োইনেযি
েে আমার ইচ্ছা েম্পনর্ক োরা অবগে।
েনদ আপনি আনরা নিনদকি নিনদকযিা জািানে

পাঠানিা)

• নবদুযনের্ যর্ হথরানপ
• অযানন্টবানয়াটির্
•

ায়ানলনেে

• ট্রান্সপ্লান্ট
• ব্লা

ট্রান্সনফউযি

• গভকপাে
• নিবীজি
আইটের্ (5)
আপিানর্ হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফম ক অবযযই
োনরি নদনয় েই র্রনে েনব। েনদ আপনি

নিনজ স্বাক্ষর র্রনে িা পানরি োেনল আপিার
উপনস্থ্নেনে অিয র্াউনর্ স্বাক্ষর র্রার জিয
নিনদকয নদনে পানরি। আপিার টঠর্ািা নলিনে
ভুলনবি িা।
আইটের্ (6)
এই ফনম ক আপনি আপিার অেদাি এবং/অথবা
টিেুয েংক্রান্ত নিনদকনযর্া বা ইচ্ছা জািানে
পানরি। নিউইয়নর্কর আইি হেইেব বযক্সক্তনদর
এর্টি োনলর্া প্রদাি র্নর োরা আপিার েনয়
অে এবং/অথবা টিেুয দানির জিয েম্মনে নদনে
অিুনমানদে: আপিার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্,
বংযধ্নরর প্রনেনিনধ্, আপিার স্বামী/স্ত্রী। েনদ
আপিানর্ আইিািুোনর পৃথর্ িা েি অথবা
আপিার হ ানমনস্টর্ পািক িার, পুে বা র্িযা
োনদর বয়ে 18 বা োর হবযী, আপিার
নপোমাোর হর্উ, আপিার 18 বছর বা োর
হবযী বয়নের ভাই বা হবাি অথবা দাোর মৃেুযর
আনগ আদালে দ্বারা নিেুক্ত
আইটের্ (7)
18 বছর বা োর হবযী হবযী প্রাপ্তবয়স্কনর্
অবযযই এই ফম ক হেলথ হর্য়ার প্রক্সি ফম ক
স্বাক্ষর র্রনে েনব। হে বযক্সক্ত আপিার প্রনেনিনধ্
বা নবর্ল্প প্রনেনিনধ্ নেনি োক্ষী নেনেনব স্বাক্ষর
র্রনে পারনবি িা।

হেলথটেয়ারপ্রক্সি
(1) I, _______________________________________________________________________________
এেদ্বারা

(িাম, বানড়র টঠর্ািা এবং হফাি িম্বর)

স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব আমার েমস্ত স্বাস্থ্যনেবা েংক্রান্ত নেদ্ধান্ত হিওয়ার জিয নিেুক্ত
েনচ্ছি, আনম হেমি বনলনছ এর বাইনর হর্ানিা নেদ্ধান্ত হিওয়া োনব িা। এই প্রক্সি হর্বল
েিিই র্াজ র্রনব েিি আনম আমার স্বাস্থ্যনেবা েংক্রান্ত নিনজ নিনে পারব িা।
(2) ঐক্সিে: নবেল্প প্রনতনিনি
েনদ আপিার নিেুক্ত বযক্সক্ত অিুপলব্ধ থানর্ অথবা আমার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব
অিুপলভয থানর্ি োেনল, আনম এেদ্বারা

(িাম, বানড়র টঠর্ািা এবং হফাি িম্বর)

স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্ নেনেনব আমার েমস্ত স্বাস্থ্যনেবা েংক্রান্ত নেদ্ধান্ত হিওয়ার জিয নিেুক্ত
র্রনছ, আনম হেমি বনলনছ এর বাইনর হর্ানিা নেদ্ধান্ত হিওয়া োনব
িা।
(3) আনম এটি প্রেযাোর িা র্রা পেন্ত
ক বা হময়াদ উিীনণরক োনরি িা বলা পেন্ত
ক বা এমি হর্ানিা
পনরনস্থ্নে োর ফনল এটির হময়াদ উিীণ ক েনে পানর িা আো পেন্ত
ক এই প্রক্সির নবধ্ো অেীম।

(ঐক্সচ্ছর্: েনদ আপনি িাি এই প্রক্সির হময়াদ হযষ েনয় োর্, োেনল আপনি এিানি হময়াদ
উিীনণরক োনরি বা অবস্থ্া নলিুি।) এই প্রক্সির হময়াদ উিীণ ক েনব (হময়াদ উিীনণরক োনরি বা
অবস্থ্া নলিুি):

(4) ঐক্সিে: আনম আমার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্নর্ আমার ইচ্ছা এবং েীমা, হে ো জানি বা নিনি ো
বলা আনছ হেই অিুোনর নেদ্ধান্ত নিনে নিনদকয নদক্সচ্ছ। (েনদ আপনি আপিার নেদ্ধান্ত হিওয়ার

হক্ষনে এনজনন্টর ক্ষমো েীনমে র্রনে িাি অথবা নিনদকি নিনদকযিা নদনে িাি োেনল আপনি
আপিার ইচ্ছা বা েীমা এিানি জািানে পানরি।) আনম আমার স্বাস্থ্যনেবা প্রনেনিনধ্নর্
নিম্ননলনিে েীমা এবং/অথবা নিনদকযিা (প্রনয়াজিীয় অনেনরক্ত পৃষ্ঠা েংেুক্ত র্রুি)অিুোনর
নেদ্ধান্ত নিনে নিনদকয নদনয়নছ:

আপিার প্রনেনিনধ্ পুটি ও োইনেযি (পুটি এবং পানি/জল এর্টি নফন ং িল বা ইন্ট্রানভিাে

লাইি নদনয় পাঠানিা) েম্পনর্ক আপিার ইচ্ছা ভানলাভানব জািা আবযযর্। আপনি আপিার

প্রনেনিনধ্নর্ আপিার ইচ্ছার নবষনয় জািানে পানরি অথবা এই নবভানগ হোগ র্রনে পানরি।

র্ৃক্সেম পুটি ও োইনেযি েম্পনর্ক আপিার ইচ্ছা েে আপিার ইচ্ছা এই ফনম ক অন্তভুক্ত
ক
র্রার
হক্ষনে িমুিা ভাষার নিনদকযিা হদিুি।

(5) আপিার পনরচয় (অিুগ্রে র্নর নপ্রন্ট র্রুি)
আপিার িাম
আপিার স্বাক্ষর

োনরি

আপিার টঠর্ািা
(6) ঐক্সিে: অঙ্গ এবিং/অথবা টেিুয োি
আনম এেদ্দ্বারা এর্টি এযািািনমর্াল উপোর নদনয় োক্সচ্ছ,
আমার মৃেুযর পর এটি র্াের্র
ক
েনব:

(হেিা প্রনোজয োনে

টির্ নিহ্ন নদি)
প্রনয়াজিীয় হে হর্ানিা অে এবং/অথবা টিেুয
নিম্ননলনিে হে হর্ানিা অে এবং/অথবা টিেুয

েীমাবদ্ধো:
েনদ আপনি অে এবং/অথবা টিেুযর দানির নবষনয় আপিার ইচ্ছা বা নিনদকয িা জািাি
োেনল োর মানি এই িয় হে আপনি ো নদনে িাি িা বা আইি অিুোনর আপিার েনয়
অিুনমাদি নদনে পানরি এমি হর্ানিা বযক্সক্তনর্ অেদানির অিুনমাদি নদনে বাধ্া নদনচ্ছি িা।
আপিার স্বাক্ষর

োনরি

(7) িাক্ষীর নববৃনত (োক্ষীর বয়ে অবযযই 18 বছর বা োর হবযী েনে েনব এবং স্বাস্থ্যনেবা

প্রনেনিনধ্ বা প্রনেনিনধ্ েনল িলনব িা)

আনম হঘাষণা র্রনছ হে স্বাক্ষরর্ারী বযক্সক্তনর্ আনম বযক্সক্তগেভানব নিনি এবং স্ব-ইচ্ছায় নেনি ো
র্রনছি। নেনি আমার উপনস্থ্নেনে এই িনথনে (অথবা অিযজি োর জিয হ নর্নছি) স্বাক্ষর
র্নরনছি।
োনরি

োনরি

োক্ষীর িাম 1

োক্ষীর িাম 2

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

টঠর্ািা

টঠর্ািা

(নপ্রন্ট র্রুি)

(নপ্রন্ট র্রুি)
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