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PRAWO STANU ILLINOIS W SPRAWIE DEKLARACJI PACJENTA
STATEMENT OF ILLINOIS LAW ON ADVANCE DIRECTIVES
Rush University Medical Center („RUMC”) jest zaangażowany w ochronę i promowanie
praw każdego pacjenta. Obejmują one prawo do odmowy leczenia medycznego lub
chirurgicznego, w tym opieki podtrzymującej życie – nawet jeśli odmowa może przyspieszyć
śmierć – oraz prawo do wydawania dyspozycji. Są rzeczy, które należy wiedzieć o tych
prawach.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy może dojść do poważnej choroby lub wypadku.
Kiedy tak się stanie, możesz potrzebować kogoś, kto zabrałby głos lub podjął decyzję w
sprawie Twojej opieki zdrowotnej. Jeśli planujesz teraz, można zaplanować leczenie zgodne
z tym, czego chcesz.
Masz prawo podejmować decyzje dotyczące opieki zdrowotnej, którą otrzymujesz teraz i w
przyszłości. Dyspozycja pacjenta jest pisemnym oświadczeniem na temat tego, jak chcesz
podejmować decyzje medyczne, jeśli nie możesz ich podjąć samodzielnie. Prawo federalne
wymaga poinformowania pacjenta o prawie do wydawania dyspozycji podczas przyjmowania
do szpitala. Jednak zgodnie z prawem stanu Illinois świadczeniodawcy mogą sprzeciwić się
Twoim życzeniom. W takim przypadku można wybrać innego świadczeniodawcę opieki
zdrowotnej, albo taki świadczeniodawca zostanie zaoferowany.
W stanie Illinois obowiązują cztery rodzaje dyspozycji pacjenta: (1) Trwałe pełnomocnictwo
do opieki zdrowotnej; (2) Testament życia; (3) Deklaracja preferencji dotyczących leczenia
psychiatrycznego; oraz (4) Polecenia dotyczące leczenia podtrzymującego życie (POLST).
Można przedyskutować z pracownikiem służby zdrowia, adwokatem lub lekarzem te
dyspozycje. Można dodatkowo współpracować z lekarzem, aby wypełnić POLST lub
przygotować DNR. Można zdecydować się na więcej niż jedną deklarację.
Jeśli masz już deklaracje pacjenta, powiedz o tym pracownikowi służby zdrowia i przekaż mu
kopię. Można także dostarczyć kopię członkom rodziny i należy dostarczyć kopię osobie, która
została wyznaczona do podejmowania za Ciebie decyzji zgodnie z tymi deklaracjami.
Zgodnie z naszymi zasadami, opieka, którą otrzymujesz w RUMC, nie będzie zależeć od
wyboru dokonanego w odniesieniu do deklaracji pacjenta, w tym tego, czy je posiadasz.
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I. Pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej
W stanie Illinois masz prawo wybrać kogoś, kto będzie Twoim „pełnomocnikiem opieki
zdrowotnej”. Twój pełnomocnik to osoba, której ufasz w podejmowaniu za Ciebie decyzji
dotyczących opieki zdrowotnej, jeśli nie jesteś w stanie lub nie chcesz podejmować ich
samodzielnie. Decyzje te powinny opierać się na Twoich osobistych wartościach i życzeniach.
Ważne jest, aby wyznaczyć swojego pełnomocnika na piśmie. Można użyć formularza w tym
dokumencie, jeżeli spełnia on wymagania prawne stanu Illinois. Istnieje wiele pisemnych i
internetowych zasobów, które mogą pomóc Tobie i Twoim bliskim w rozmowie na te tematy.
Pomocne może okazać się przyjrzenie się tym informacjom podczas wyboru i dyskusji o
deklaracji pacjenta.
Pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej pozwala wybrać kogoś, kto będzie podejmował
decyzje dotyczące opieki zdrowotnej w przyszłości, jeśli nie będziesz już w stanie podejmować
tych decyzji samodzielnie. W formularzu pełnomocnictwa będziesz nazywać się „mocodawcą”,
a osoba, którą wybierasz do podejmowania decyzji, nazywa się „pełnomocnikem”. Twój
pełnomocnik będzie podejmować za Ciebie decyzje dotyczące opieki zdrowotnej, gdybyś nie
był w stanie samodzielnie podejmować takich decyzji. Jeśli możesz podejmować decyzje
samodzielnie, masz do tego prawo. Wybrany przez ciebie pełnomocnik nie może być Twoim
świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Ktoś, kto nie jest Twoim pełnomocnikem, powinien być
świadkiem podpisania pełnomocnictwa. Wybierając pełnomocnika, należy wybrać:
•	Członka rodziny lub przyjaciela mającego co najmniej 18 lat
•	Kogoś, kto dobrze Cię zna
•	Kogoś, komu ufasz, że zrobi to, co Ty byś chciał
•	Kogoś, kto czułby się swobodnie, rozmawiając z lekarzami i świadczeniodawcami i zadając
im pytania
•	Kogoś, kto nie byłby zbyt zdenerwowany, aby spełnić Twoje życzenia, jeśli zachorujesz
•	Kogoś, kto może być przy Tobie, gdy go potrzebujesz i jest gotów zaakceptować tę ważną
rolę.
Przy wyborze pełnomocnika ważne jest, aby porozmawiać z pełnomocnikem i rodziną na temat
takich rzeczy, jak:
•	Co jest dla Ciebie ważne w życiu?
•	Jak ważne jest dla ciebie unikanie bólu i cierpienia?
•	Gdybyś trzeba było wybrać, czy ważniejsze jest życie tak długo, jak to możliwe,
czy uniknięcie długotrwałego cierpienia lub niepełnosprawności?
•	Czy wolisz być w domu, czy w szpitalu przez ostatnie dni lub tygodnie swojego życia?
•	Czy masz przekonania religijne, duchowe lub kulturowe, które chcesz przekazać swojemu
pełnomocnikowi i innym osobom?
•	Czy chcesz po śmierci wnieść wkład do nauk medycznych, przekazując swoje narządy lub
całe ciało?
•	Czy masz jakieś deklaracje, które opisują Twoje konkretne życzenia dotyczące opieki
zdrowotnej?
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Zakres decyzji podejmowanych przez pełnomocnika jest szeroki. Na przykład niektóre
działania, które może podjąć pełnomocnik są następujące:
•	Rozmowa ze świadczeniodawcami na temat twojego stanu zdrowia
•	Sprawdzenie Twojej dokumentacji medycznej i decyzja, kto może ją zobaczyć.
•	Zezwalanie na badania medyczne, leki, operacje i inne zabiegi.
•	Wybór, gdzie otrzymujesz opiekę i kto ją świadczy.
•	Decyzja o zaakceptowaniu, zaprzestaniu lub odrzuceniu leczenia mającego na celu
utrzymanie Cię przy życiu, jeśli Twoja śmierć jest bliska lub prawdopodobnie nie
wyzdrowiejesz.
•	Zaakceptowanie lub odmowa oddania Twoich narządów lub całego ciała, jeśli jeszcze taka
decyzja nie została przez Ciebie podjęta.
•	Decyzja, co zrobić z Twoimi szczątkami po śmierci, jeśli jeszcze jej nie podjąłeś.
•	Rozmowa z innymi Twoimi bliskimi, aby pomóc w podjęciu decyzji.
O ile nie podasz limitów czasowych, pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej będzie
obowiązywać od momentu podpisania do Twojej śmierci. Można odwołać pełnomocnictwo
w dowolnym momencie, informując o tym kogoś lub anulując je na piśmie. Można powołać
pełnomocnika zastępczego, aby działał, jeśli pierwszy nie może działać lub nie działa. Nie
można powołać dwóch pełnomocników działających jednocześnie. Jeśli chcesz zmienić swoje
pełnomocnictwo, musisz to zrobić na piśmie. Można skorzystać ze standardowego formularza
pełnomocnictwa do opieki zdrowotnej lub napisać własne.
Jeśli nie wybierzesz pełnomocnika opieki zdrowotnej lub nie jesteś w stanie podejmować
własnych decyzji w sprawie opieki zdrowotnej i nie wyznaczono pełnomocnika na piśmie,
świadczeniodawcy poproszą członka rodziny, przyjaciela lub opiekuna o podjęcie decyzji
za Ciebie. W stanie Illinois prawo określa, kto zostanie poproszony o pomoc. Istnieje kilka
powodów, dla których warto powołać pełnomocnika, zamiast polegać na władzach stanu,
na przykład:
•	Osoby wymienione na mocy prawa mogą nie być tymi, do których masz zaufanie w
sprawie takich decyzji.
•	Niektórzy członkowie rodziny lub przyjaciele mogą nie być w stanie podejmować decyzji
takich, jak tego oczekujesz.
•	Członkowie rodziny i przyjaciele mogą nie zgadzać się ze sobą w kwestii rozstrzygnięcia
problemu.
•	W niektórych okolicznościach surogat może nie być w stanie podjąć takich samych decyzji,
jakie może podjąć pełnomocnik.
Po wypełnieniu formularza Trwałego pełnomocnictwa do opieki zdrowotnej należy:
•	Podpisać formularz w obecności świadka, który ma co najmniej 18 lat.
•	Poprosić również świadka o podpisanie.
•	Nie ma potrzeby podpisywania formularza u notariusza.
•	Przekazać kopię pełnomocnikowi i każdemu pełnomocnikowi zastępczemu.
•	Przekazać drugą kopię swojemu lekarzowi.
•	Wziąć ze sobą kopię do szpitala.
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•	Przechowywać kopię dla siebie w bezpiecznym miejscu.
•	Pokazać pełnomocnictwo swojej rodzinie i znajomym, a także innym osobom, które się o
Ciebie troszczą.
II. Testament życia
Testament życia informuje pracownika służby zdrowia, czy chcesz zastosować procedury
opóźniające śmierć, jeśli jesteś w stanie terminalnym i nie jesteś w stanie wyrazić swoich
życzeń. Testament życia, w przeciwieństwie do pełnomocnictwa do opieki zdrowotnej, ma
zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś w stanie terminalnym. stan terminalny jest nieuleczalnym
i nieodwracalnym stanem, w którym śmierć nastąpi wkrótce, a wszelkie procedury opóźniające
śmierć służą jedynie przedłużeniu procesu umierania.
Nawet jeśli podpisze się testament życia, nie można zaprzestać podawania żywności i wody,
jeśli byłaby to jedyna przyczyna śmierci. Ponadto, jeśli jesteś w ciąży i pracownik służby
zdrowia uważa, że może urodzić się żywe dziecko, Twój testament życia nie obowiązuje.
Można użyć standardowego testamentu życia lub napisać własny. Można napisać szczegółowe
instrukcje dotyczące procedur opóźniających śmierć, które chcesz lub których nie chcesz
zaakceptować. Dwie osoby muszą być świadkami podpisania testamentu życia. Twój pracownik
służby zdrowia nie może być świadkiem. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie pracownika
służby zdrowia, czy masz testament życia, jeśli możesz to zrobić. Można odwołać testament
życia w dowolnym momencie, informując o tym kogoś lub anulując go na piśmie.
Jeśli posiadasz zarówno pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej, jak i testament życia,
pełnomocnik, którego podasz w pełnomocnictwie, podejmie decyzje dotyczące Twojej opieki
zdrowotnej, chyba że jest on niedostępny.
III. Deklaracja dotycząca preferencji leczenia zdrowia psychicznego
Deklaracja dotycząca preferencji leczenia psychiatrycznego pozwala zdecydować,
czy chcesz poddać się leczeniu elektrowstrząsowemu (ECT) lub leczeniu psychiatrycznemu,
gdy cierpisz na chorobę psychiczną i nie jesteś w stanie samodzielnie podjąć takich decyzji.
Pozwala także określić, czy akceptujesz przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na okres do
17 dni leczenia.
Można napisać swoje życzenie lub wybrać kogoś, kto podejmie za Ciebie decyzje dotyczące
Twojego zdrowia psychicznego. W deklaracji będziesz nazywać się „mocodawcą”, a osoba,
którą wybierasz nazywa się „pełnomocnikiem”. Ani pracownik służby zdrowia, ani żaden
pracownik zakładu opieki zdrowotnej, do którego Cię przyjęto, nie może być Twoim
pełnomocnikiem. W odróżnieniu od pełnomocnika opieki zdrowotnej, Twój pełnomocnik
musi zaakceptować to na piśmie, zanim zacznie podejmować decyzje dotyczące leczenia
psychiatrycznego. Pełnomocnik musi podejmować decyzje zgodnie z tym, co zapisano w
Twoim oświadczeniu, chyba że sąd wyda inne polecenie lub nagły wypadek zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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Twoja deklaracja preferencji leczenia psychiatrycznego wygasa po trzech latach od daty jej
podpisania. Dwie osoby muszą być świadkami podpisania deklaracji. Następujące osoby nie
mogą być świadkami podpisania deklaracji: Twój pracownik służby zdrowia; pracownik
zakładu opieki zdrowotnej, do którego Cię przyjęto; lub członek rodziny spokrewniony,
związany małżeństwem lub adoptowany. Można anulować swoje oświadczenie na piśmie,
zanim wygaśnie, jeśli nie jesteś w trakcie leczenia psychiatrycznego w chwili anulowania.
Jeśli jesteś w trakcie leczenia psychiatrycznego, Twoja deklaracja nie wygasa i nie można jej
anulować do momentu, gdy leczenie zostało pomyślnie zakończone, a lekarze zgadzają się,
że możesz sam podjąć decyzję
IV. Polecenia dotyczące leczenia podtrzymującego życie (POLST)
Możesz spytać swojego świadczeniodawcę o polecenia dotyczące leczenia podtrzymującego
życie (POLST). POLST to deklaracja pacjenta, która informuje, że resuscytacji krążeniowooddechowej (RKO) nie można stosować, jeśli serce lub oddychanie zatrzyma się. Można je
również wykorzystać do zapisu wymagań dotyczących leczenia podtrzymującego życie.
POLST podróżują z Tobą z domu do dowolnego miejsca, muszą się do nich stosować wszyscy
pracownicy służby zdrowia. Departament Zdrowia Publicznego opublikował formularz POLST,
który jest dostępny do pobrania na tej stronie:
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/polst-051717.pdf.
Ta strona zawiera również link do wskazówek dla osób fizycznych, pracowników służby
zdrowia i świadczeniodawców na temat POLST.
POLST może wypełnić lekarz, rezydent pracujący dwa lata lub dłużej, starsza pielęgniarka
dyplomowana lub asystent lekarza. POLST wymaga Twojego podpisu lub upoważnionego
przedstawiciela prawnego (opiekuna prawnego, pełnomocnika opieki zdrowotnej lub
zastępczego pełnomocnika opieki zdrowotnej), a także podpisu lekarza prowadzącego i
dorosłego świadka, który ukończył 18 lat . POLST zostanie wpisany do Twojej dokumentacji
medycznej, jeśli zawiera wszystkie wymagane podpisy. Można poprosić swojego pracownika
opieki zdrowotnej o współpracę z Tobą w celu przygotowania POLST.
V. Co się stanie, jeśli nie posiadam dyspozycji pacjenta?
Jeśli nie możesz sam podjąć decyzji w sprawie opieki zdrowotnej i nie masz dyspozycji
pacjenta, zostanie dla Ciebie wybrany „zastępca”. Zgodnie z prawem stanu Illinois dwóch
lekarzy musi zaświadczyć, że nie możesz samodzielnie podejmować decyzji dotyczących
opieki zdrowotnej przed wyznaczeniem zastępcy do spraw opieki zdrowotnej. Zastępcą do
spraw opieki zdrowotnej może być jedna z następujących osób (w kolejności pierwszeństwa):
twój opiekun prawny, małżonek, każde dorosłe dziecko, rodzic, dowolny dorosły brat lub
siostra, dowolny dorosły wnuk, bliski przyjaciel lub prawny opiekun majątku.
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Podczas gdy Twój zastępca do spraw opieki zdrowotnej może podejmować większość decyzji
dotyczących opieki zdrowotnej, istnieją pewne decyzje, których nie może podjąć. Na przykład
zastępca do spraw opieki zdrowotnej nie może nakazać pracownikowi służby zdrowia
wycofania się lub wstrzymania leczenia podtrzymującego życie, chyba że występuje „stan
kwalifikujący”. Stanem kwalifikującym może być (1) „stan terminalny” (nieuleczalne lub
nieodwracalne uszkodzenie ciała, dla którego nie ma możliwości powrotu do zdrowia, śmierć
nastąpi wkrótce, a leczenie nie pomoże); (2) „permanentna nieświadomość” (stan, w którym
lekarze są pewni, że będzie stały, bez poprawy; nic nie wskazuje na to, że myślisz, nie
wchodzisz w interakcje z ludźmi lub nie masz świadomości tego, co dzieje się wokół Ciebie)
oraz zapewnienie leczenia podtrzymującego życie będzie miało bardzo niewielką korzyść
medyczną) lub (3) „stan nieuleczalny lub nieodwracalny” (choroba lub uraz, dla którego nie
ma możliwości powrotu do zdrowia, który spowoduje śmierć, który powoduje silny ból lub
cierpienie, a leczenie nie pomoże). Dwóch lekarzy musi zaświadczyć, że masz jeden z tych
stanów kwalifikujących.
Istnieją również granice tego, jakie decyzje może podjąć zastępca do spraw opieki zdrowotnej w
sprawie leczenia psychiatrycznego. Zastępca do spraw opieki zdrowotnej, inny niż wyznaczony
przez sąd opiekun, nie może wyrazić zgody na pewne leczenie psychiatryczne, w tym leczenie
elektrowstrząsami (ECT), podanie leków psychiatrycznych lub przyjęcie do szpitala
psychiatrycznego. Zastępca opieki zdrowotnej może uzyskać przed sądem zgodę na te usługi
dotyczące zdrowia psychicznego.
Aby uniknąć tych ograniczeń, można rozważyć podpisanie dyrektyw pacjenta.
VI. Uwagi końcowe
Należy porozmawiać z rodziną, pracownikiem służby zdrowia, swoim adwokatem oraz
wyznaczonym przez Ciebie przedstawicielem lub pełnomocnikiem w sprawie decyzji o
podpisaniu deklaracji pacjenta. Jeśli wiedzą, jakiej opieki zdrowotnej oczekujesz, łatwiej im
będzie spełnić Twoje życzenia. Jeśli w przyszłości anulujesz lub zmienisz deklarację pacjenta,
pamiętaj, aby powiedzieć tym samym osobom o jej zmianie lub anulowaniu.
Żaden zakład opieki zdrowotnej, pracownik służby zdrowia ani ubezpieczyciel nie mogą
wymagać od Ciebie deklaracji pacjenta w celu zapewnienia leczenia lub ubezpieczenia.
To całkowicie Twoja decyzja. Jeśli zakład opieki zdrowotnej, pracownik służby zdrowia
lub ubezpieczyciel nie chce postępować zgodnie z Twoją deklaracją, musi o tym powiadomić
Ciebie lub Twojego pełnomocnika. Muszą oni nadal zapewniać opiekę, dopóki Ty lub Twój
pełnomocnik nie będzie mógł przenieść Cię do innego zakładu opieki zdrowotnej, który będzie
postępował zgodnie z poleceniami zawartymi w twojej deklaracji.
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RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Patient Name: ____________________________________

PEŁNOMOCNICTWO DO
OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWER OF ATTORNEY FOR HEALTH CARE

Date of Birth: _____________________________________
Medical Record #: _________________________________
Place Patient Label

PEŁNOMOCNICTWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ ANULUJE
WSZELKIE POPRZEDNIE PEŁNOMOCNICTWA DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
Imię i nazwisko (drukowanymi literami): ____________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________
POWOŁUJĘ NASTĘPUJĄCĄ OSOBĘ NA MOJEGO PEŁNOMOCNIKA OPIEKI
ZDROWOTNEJ (pełnomocnik jest twoim osobistym przedstawicielem zgodnie z prawem
stanowym i federalnym):
(Imię i nazwisko pełnomocnika) ___________________________________________________
(Adres pełnomocnika) ___________________________________________________________
(Numer telefonu pełnomocnika)____________________________________________________
MÓJ PEŁNOMOCNIK JEST UPRAWNIONY DO PODEJMOWANIA DECYZJI W
MOIM IMIENIU, W TYM:
(i) Decyzji o przyjęciu lub odmowy leczenia mojego stanu zdrowia fizycznego lub
psychicznego, w tym decyzji dotyczących życia i śmierci.
(ii) Zgody na przyjęcie lub zwolnienie mnie z dowolnego szpitala, domu opieki lub innej
instytucji, w tym z ośrodka zdrowia psychicznego.
(iii) Pełnego dostępu do mojej dokumentacji medycznej i zdrowia psychicznego oraz
udostępniania jej innym osobom w razie potrzeby, także po mojej śmierci.
(iv) Realizując decyzje, które są już przeze mnie podjęte lub, jeśli nie istnieją, podejmując
decyzje dotyczące mojego ciała lub szczątków, w tym dawstwa narządów, tkanek lub
całego ciała, autopsji, kremacji i pochówku.
Powyższe przyznanie uprawnień ma być jak najszersze, aby mój pełnomocnik miał uprawnienia
do podejmowania wszelkich decyzji, które mógłbym podjąć w celu uzyskania lub zakończenia
dowolnego rodzaju opieki zdrowotnej, w tym odstawienia żywienia i nawodnienia oraz innych
środków podtrzymujących życie.
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UPOWAŻNIAM SWOJEGO PEŁNOMOCNIKA DO: (Proszę zaznaczyć tylko jedno pole;
jeżeli zaznaczono więcej niż jedno pole lub nie zaznaczono żadnego, należy wdrożyć
decyzję w pierwszym polu poniżej).
䡺 Podejmowania za mnie decyzji tylko wtedy, gdy nie mogę podejmować ich
samodzielnie. Lekarz(e) opiekujący się mną określi, kiedy brak mi zdolności
do podejmowania decyzji.
(Jeśli żadne pole nie jest zaznaczone, powyższa decyzja zostanie uznana za
prawomocną)
䡺 Podejmowania za mnie decyzji tylko wtedy, gdy nie mogę podejmować ich
samodzielnie. Lekarz(e) opiekujący się mną określi, kiedy brak mi zdolności do
podejmowania decyzji. Począwszy od chwili obecnej, w celu udzielenia mi pomocy
w planach i decyzjach dotyczących opieki zdrowotnej, mój pełnomocnik będzie miał
pełny dostęp do mojej dokumentacji medycznej i zdrowia psychicznego, uprawnienia
do udostępniania jej innym osobom w razie potrzeby oraz pełną zdolność do
komunikowania się z moim osobistym lekarzem i innymi pracownikami służby zdrowia,
w tym możliwość zażądania od mojego lekarza opinii, czy nie mam zdolności do
samodzielnego podejmowania decyzji.
䡺 Podejmowania za mnie decyzji, zaczynając od chwili obecnej i wtedy, gdy nie będę już
w stanie podejmować ich samodzielnie. Kiedy jestem w stanie podejmować własne
decyzje, mogę to robić, jeśli zechcę.
LECZENIE PODTRZYMUJĄCE ŻYCIE
Szczególne znaczenie ma temat leczenia podtrzymującego życie. Leczenie podtrzymujące życie
może obejmować podawanie pokarmu lub płynów przez sondę, podłączenie do respiratora i
RKO. Zasadniczo, podejmując decyzje dotyczące leczenia podtrzymującego życie, pełnomocnik
jest instruowany, aby wziąć pod uwagę ulgę w cierpieniu, jakość, a także ewentualne
przedłużenie życia i moje wcześniej wyrażone życzenia. Pełnomocnik weźmie pod uwagę
obciążenia i korzyści wynikające z proponowanych zabiegów przy podejmowaniu decyzji w
imieniu mocodawcy.
Dodatkowe oświadczenia dotyczące wstrzymania lub wycofania leczenia podtrzymującego
życie opisano poniżej. Mogą one służyć jako przewodnik dla pełnomocnika przy podejmowaniu
decyzji za mocodawcę. Zapytaj swojego lekarza lub pracownika służby zdrowia, jeśli masz
jakiekolwiek pytania dotyczące tych oświadczeń. ZAZNACZ TYLKO JEDNO Z
PONIŻSZYCH OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NAJLEPIEJ WYRAŻA TWOJE ŻYCZENIA
(opcjonalnie):
䡺 Jakość mojego życia jest ważniejsza niż długość mojego życia. Jeśli stracę
przytomność, a lekarz prowadzący uważa, zgodnie z obowiązującymi standardami
medycznymi, że nie obudzę się ani nie odzyskam zdolności myślenia, komunikowania
się z rodziną i przyjaciółmi oraz świadomości mojego otoczenia, nie chcę, aby zabiegi
przedłużyły mi życie lub opóźniły moją śmierć, ale chcę leczenia lub opieki, aby
zapewnić mi komfort i uwolnić mnie od bólu.
䡺 Utrzymanie się przy życiu jest dla mnie ważniejsze, bez względu na to, w jak ciężkim
jestem stanie, jak bardzo cierpię, jaki jest koszt procedur lub jak mało prawdopodobne
są moje szanse na wyzdrowienie. Chcę, aby moje życie zostało przedłużone w jak
największym stopniu, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.
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OGRANICZENIA W UPRAWNIENIACH MOJEGO PEŁNOMOCNIKA DO
PODEJMOWANIA DECYZJI:
Powyższe przyznanie uprawnień ma być jak najszersze, tak aby mój pełnomocnik miał
uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji, które mogę podjąć w celu uzyskania lub
zakończenia dowolnego rodzaju opieki zdrowotnej. Jeśli chcesz ograniczyć zakres uprawnień
swojego pełnomocnika lub zlecić specjalne zasady lub ograniczyć uprawnienia do zgody na
sekcję lub usunięcie zwłok, można to zrobić na tym formularzu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
TEN FORMULARZ MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ MOCODAWCĘ I ŚWIADKA,
ABY BYŁ WAŻNY.
Mój podpis: ________________________________________ Dzisiejsza data:_____________
ŚWIADEK POWINIEN WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ PONIŻSZY FORMULARZ
Mam co najmniej 18 lat i (zaznaczyć jedną z poniższych opcji):
䡺 Mocodawca podpisał ten dokument w mojej obecności, lub
䡺 Mocodawca poinformował mnie, że podpis lub znak w głównej linii podpisu należy
do niego.
Nie jestem pełnomocnikiem ani zastępczym pełnomocnikiem wymienionymi w tym
dokumencie. Nie jestem w związku z mocodawcą, pełnomocnikiem ani zastępczym
pełnomocnikiem przez pokrewieństwo, małżeństwo lub adopcję. Nie jestem lekarzem,
świadczeniodawcą opieki psychiatrycznej mocodawcy ani krewnym jednej z tych osób.
Nie jestem właścicielem ani zarządcą (ani krewnym właściciela lub zarządcy) zakładu
opieki zdrowotnej, w którym mocodawca jest pacjentem lub rezydentem.
Imię i nazwisko świadka drukowanymi literami: ______________________________________
Adres świadka: _________________________________________________________________
Podpis świadka: _____________________________________ Dzisiejsza data:_____________
ZASTĘPCZY PEŁNOMOCNICY OPIEKI ZDROWOTNEJ (opcjonalni)
Jeśli wybrany przeze mnie pełnomocnik jest niechętny lub niezdolny do działania, w tym jeśli
pełnomocnik opieki zdrowotnej jest niedostępny, nie może podejmować decyzji lub nie żyje,
proszę osobę, którą wymienię poniżej, o bycie jego następcą. Tylko jedna osoba może
jednocześnie pełnić rolę mojego pełnomocnika (dodać kolejną stronę, aby dodać więcej nazwisk
pełnomocników zastępczych):
(Nazwisko, adres i numer telefonu zastępczego pełnomocnika nr 1)
(Nazwisko, adres i numer telefonu zastępczego pełnomocnika nr 2)
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