POWER OF ATTORNEY FOR HEALTH CARE

PE NOMOCNICTWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
NINIEJSZE PE NOMOCNICTWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ ANULUJE
WSZELKIE POPRZEDNIE PE NOMOCNICTWA DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
Imi i nazwisko (drukowanymi literami): ____________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________
POWO UJ NAST PUJ C OSOB NA MOJEGO PE NOMOCNIKA OPIEKI
ZDROWOTNEJ (pe nomocnik jest twoim osobistym przedstawicielem zgodnie z prawem
stanowym i federalnym):
(Imi i nazwisko pe nomocnika) ___________________________________________________
(Adres pe nomocnika) ___________________________________________________________
(Numer telefonu pe nomocnika)____________________________________________________
MÓJ PE NOMOCNIK JEST UPRAWNIONY DO PODEJMOWANIA DECYZJI W
MOIM IMIENIU, W TYM:
(i) Decyzji o przyj ciu lub odmowy leczenia mojego stanu zdrowia fizycznego lub
psychicznego, w tym decyzji dotycz cych ycia i mierci.
(ii) Zgody na przyj cie lub zwolnienie mnie z dowolnego szpitala, domu opieki lub innej
instytucji, w tym z o rodka zdrowia psychicznego.
(iii) Pe nego dost pu do mojej dokumentacji medycznej i zdrowia psychicznego oraz
udost pniania jej innym osobom w razie potrzeby, tak e po mojej mierci.
(iv) Realizuj c decyzje, które s ju przeze mnie podj te lub, je li nie istniej , podejmuj c
decyzje dotycz ce mojego cia a lub szcz tków, w tym dawstwa narz dów, tkanek lub
ca ego cia a, autopsji, kremacji i pochówku.
Powy sze przyznanie uprawnie ma by jak najszersze, aby mój pe nomocnik mia uprawnienia
do podejmowania wszelkich decyzji, które móg bym podj w celu uzyskania lub zako czenia
dowolnego rodzaju opieki zdrowotnej, w tym odstawienia ywienia i nawodnienia oraz innych
rodków podtrzymuj cych ycie.

UPOWA NIAM SWOJEGO PE NOMOCNIKA DO: (Prosz zaznaczy tylko jedno pole;
je eli zaznaczono wi cej ni jedno pole lub nie zaznaczono adnego, nale y wdro y
decyzj w pierwszym polu poni ej).
Podejmowania za mnie decyzji tylko wtedy, gdy nie mog podejmowa ich
samodzielnie. Lekarz(e) opiekuj cy si mn okre li, kiedy brak mi zdolno ci
do podejmowania decyzji.
(Je li adne pole nie jest zaznaczone, powy sza decyzja zostanie uznana za
prawomocn )
Podejmowania za mnie decyzji tylko wtedy, gdy nie mog podejmowa ich
samodzielnie. Lekarz(e) opiekuj cy si mn okre li, kiedy brak mi zdolno ci do
podejmowania decyzji. Pocz wszy od chwili obecnej, w celu udzielenia mi pomocy
w planach i decyzjach dotycz cych opieki zdrowotnej, mój pe nomocnik b dzie mia
pe ny dost p do mojej dokumentacji medycznej i zdrowia psychicznego, uprawnienia
do udost pniania jej innym osobom w razie potrzeby oraz pe n zdolno do
komunikowania si z moim osobistym lekarzem i innymi pracownikami s u by zdrowia,
w tym mo liwo za dania od mojego lekarza opinii, czy nie mam zdolno ci do
samodzielnego podejmowania decyzji.
Podejmowania za mnie decyzji, zaczynaj c od chwili obecnej i wtedy, gdy nie b d ju
w stanie podejmowa ich samodzielnie. Kiedy jestem w stanie podejmowa w asne
decyzje, mog to robi , je li zechc .
LECZENIE PODTRZYMUJ CE YCIE
Szczególne znaczenie ma temat leczenia podtrzymuj cego ycie. Leczenie podtrzymuj ce ycie
mo e obejmowa podawanie pokarmu lub p ynów przez sond , pod czenie do respiratora i
RKO. Zasadniczo, podejmuj c decyzje dotycz ce leczenia podtrzymuj cego ycie, pe nomocnik
jest instruowany, aby wzi pod uwag ulg w cierpieniu, jako , a tak e ewentualne
przed u enie ycia i moje wcze niej wyra one yczenia. Pe nomocnik we mie pod uwag
obci enia i korzy ci wynikaj ce z proponowanych zabiegów przy podejmowaniu decyzji w
imieniu mocodawcy.
Dodatkowe o wiadczenia dotycz ce wstrzymania lub wycofania leczenia podtrzymuj cego
ycie opisano poni ej. Mog one s u y jako przewodnik dla pe nomocnika przy podejmowaniu
decyzji za mocodawc . Zapytaj swojego lekarza lub pracownika s u by zdrowia, je li masz
jakiekolwiek pytania dotycz ce tych o wiadcze . ZAZNACZ TYLKO JEDNO Z
PONI SZYCH O WIADCZE , KTÓRE NAJLEPIEJ WYRA A TWOJE YCZENIA
(opcjonalnie):
Jako mojego ycia jest wa niejsza ni d ugo mojego ycia. Je li strac
przytomno , a lekarz prowadz cy uwa a, zgodnie z obowi zuj cymi standardami
medycznymi, e nie obudz si ani nie odzyskam zdolno ci my lenia, komunikowania
si z rodzin i przyjació mi oraz wiadomo ci mojego otoczenia, nie chc , aby zabiegi
przed u y y mi ycie lub opó ni y moj mier , ale chc leczenia lub opieki, aby
zapewni mi komfort i uwolni mnie od bólu.
Utrzymanie si przy yciu jest dla mnie wa niejsze, bez wzgl du na to, w jak ci kim
jestem stanie, jak bardzo cierpi , jaki jest koszt procedur lub jak ma o prawdopodobne
s moje szanse na wyzdrowienie. Chc , aby moje ycie zosta o przed u one w jak
najwi kszym stopniu, zgodnie z obowi zuj cymi standardami medycznymi.

OGRANICZENIA W UPRAWNIENIACH MOJEGO PE NOMOCNIKA DO
PODEJMOWANIA DECYZJI:
Powy sze przyznanie uprawnie ma by jak najszersze, tak aby mój pe nomocnik mia
uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji, które mog podj w celu uzyskania lub
zako czenia dowolnego rodzaju opieki zdrowotnej. Je li chcesz ograniczy zakres uprawnie
swojego pe nomocnika lub zleci specjalne zasady lub ograniczy uprawnienia do zgody na
sekcj lub usuni cie zw ok, mo na to zrobi na tym formularzu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
TEN FORMULARZ MUSI BY PODPISANY PRZEZ MOCODAWC I WIADKA,
ABY BY WA NY.
Mój podpis: ________________________________________ Dzisiejsza data:_____________
WIADEK POWINIEN WYPE NI I PODPISA PONI SZY FORMULARZ
Mam co najmniej 18 lat i (zaznaczy jedn z poni szych opcji):
Mocodawca podpisa ten dokument w mojej obecno ci, lub
Mocodawca poinformowa mnie, e podpis lub znak w g ównej linii podpisu nale y
do niego.
Nie jestem pe nomocnikiem ani zast pczym pe nomocnikiem wymienionymi w tym
dokumencie. Nie jestem w zwi zku z mocodawc , pe nomocnikiem ani zast pczym
pe nomocnikiem przez pokrewie stwo, ma e stwo lub adopcj . Nie jestem lekarzem,
wiadczeniodawc opieki psychiatrycznej mocodawcy ani krewnym jednej z tych osób.
Nie jestem w a cicielem ani zarz dc (ani krewnym w a ciciela lub zarz dcy) zak adu
opieki zdrowotnej, w którym mocodawca jest pacjentem lub rezydentem.
Imi i nazwisko wiadka drukowanymi literami: ______________________________________
Adres wiadka: _________________________________________________________________
Podpis wiadka: _____________________________________ Dzisiejsza data:_____________
ZAST PCZY PE NOMOCNICY OPIEKI ZDROWOTNEJ (opcjonalni)
Je li wybrany przeze mnie pe nomocnik jest niech tny lub niezdolny do dzia ania, w tym je li
pe nomocnik opieki zdrowotnej jest niedost pny, nie mo e podejmowa decyzji lub nie yje,
prosz osob , któr wymieni poni ej, o bycie jego nast pc . Tylko jedna osoba mo e
jednocze nie pe ni rol mojego pe nomocnika (doda kolejn stron , aby doda wi cej nazwisk
pe nomocników zast pczych):
(Nazwisko, adres i numer telefonu zast pczego pe nomocnika nr 1)
(Nazwisko, adres i numer telefonu zast pczego pe nomocnika nr 2)

