ਮੇਰੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਅਧਿਕਾਰ
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗਾਈਡ

ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਰਧਹਣ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਧਿਵੇਂ ਧਕ ਆਸਟ੍ਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਦ (Australian Charter of
Healthcare Rights) ਧਵੱਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਦ
(Australian Charter of Healthcare Rights)
ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਧਵਆਧਖਆ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਨਦ ਵਰਨਣ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਧਕ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਧਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲਕਾ,
ੋ ਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ,ਂ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਧਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਗਾਈਡ

|2

ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਧਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਧਵੱਚ ਲੋਕ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ (ਧਡਮਸ਼ੀਆ),
ੇਂ
ਮਾਨਧਸਕ ਅਸੰਤਲ
ੁ ਨ
(ਡੈਲੀਰੀਅਮ), ਧਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਧਦਮਾਗੀ ਦੌਰੇ (ਸਟ੍ਕ
ੋ ) ਿਾਂ ਬੌਧਿਕ
ਧਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿਵੇਂ ਧਕ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
(ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ), ਿਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁ ਭਵ, ਧਿਵੇਂ ਧਕ ਮਾਨਧਸਕ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਡੈਲੀਰੀਅਮ)।
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸਤ, ਭਾਵਨਾਵਾ,ਂ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਧਵੱਚ
ਮੁਸਧਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਹ ਹਰੇਕ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।
ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਧਵੱਚ ਰਧਹਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਧਸਕ ਅਸੰਤੁਲਨਤਾ ਧਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੇਰੇ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਿਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀ
ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ਼ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਧਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਧਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੱਠ ਧਮਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਆਰ ਮਰ਼ੀਜਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੱਿਰ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਧਵੱਚ
ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਧਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ।
ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਧਵੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਧਿਅਤ
ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਮੂਹ
ਹਨ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਧਵਅਕਤ਼ੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਧਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਅ
ਅਤੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ 7 ਧਦਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ: ਫੋਨ 131 450
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ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿੰਨ੍ਾਂ ਧਵੱਚ ਮਾਨਧਸਕ ਅਸੰਤੁਲਨ
(ਡੈਲੀਰੀਅਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:
■

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਧਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

■

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕਹੜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ

■

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

■

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦ਼ੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ

■

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦ਼ੀ (ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਅਰ ਪਲਧਨੰ
ੇ ਗ)

■

ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਅਵਸਥਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਧਵਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਖਤਧਰਆਂ
ਬਾਰੇ ਸਪੱਸਟ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਧਚਤ ਸਧਹਮਤ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਧਹਮਤ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਤਧਨਿ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਧਹਮਤ਼ੀ ਲੈਣ਼ੀ
ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਧਰਵਾਰ ਦਾ
ਜ਼ੀਅ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਧਖਅਤ, ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
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ਪਧਰਵਾਰ ਦੇ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਪਧਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਅ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀ
ਸੰਭਾਲ ਧਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਧਕ ਧਜਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਧਹਯੋਗ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ਼ੀ
ਸਮੂਲ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਉਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ
ਧਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਧਜੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
■

■

■

ਧਜਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਧਵੱਚ
ਰਧਹਣ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਧਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਧਨੱਤ-ਨੇ ਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ, ਧਕਹੜ਼ੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦਗਾਰ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ ਧਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕਵੇਂ
ਧਦਲਾਸਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਤਜਵ਼ੀਜ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਵ਼ੀਜ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦ਼ੀ ਧਬਲਕੁਲ ਤਾਜਾ ਸੂਚ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਲਆਓ।
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ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਧਵਅਕਤ਼ੀ
ਧਜਸਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਆਪਣੇ ਧਪਆਰੇ ਨੂੰ ਧਦਨ, ਤਰ਼ੀਕ ਅਤੇ
ਸਧਥਤ਼ੀ ਧਵੱਚੋਂ ਇਕ ਯਾਦ ਧਦਵਾਓ
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ
ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾ,ਂ ਅਤੇ
ਨਕਲ਼ੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਰੱਿੋ
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਨਵ਼ੀਨਤਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਲਆਓ
ਪਧਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ
ਧਵਧਸਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ।
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ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਵਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
■

■

■

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਪਸੰਦ ਦੇ
ਸਧਹਯੋਗ਼ੀ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਪਧਰਵਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ
ਧਵਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਧਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ
ਸਧਹਯੋਗੀ ਫੈਸਲਾ ਲਣਾ
ੈ - ਧਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।
ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ੀ, ਤਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ
ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਟਧਬਊਨਲ
ਰਿ
ਦੁਆਰਾ ਪਧਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਧਨਯੁਕਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਿ਼ੀਨ ਧਨਯੁਕਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਧਕਸੇ ਨੂੰ ਧਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ - ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਣ
ੈ ਦਾ ਨਾਮ
ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਜੱਥੇ, ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਤੋਂ ਸਧਹਮਤ਼ੀ ਲੈ ਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਇਲਾਜ ਸਬੰਿ਼ੀ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਰੇ
ਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹ਼ੀ
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਧਵੱਚ ਉਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਿ
ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਾਮਲ ਕਰੋ।
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ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਸਾਰੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਧਖਅਤ,
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਨਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਮਰ਼ੀਜ ਨੂੰ
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਸੁਰੱਧਖਅਤ, ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਧਵੱਚ ਧਵਅਕਤ਼ੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਅਤੇ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਸੁਰਧਖਆ
ੱ
ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਧਮਆਰਾਂ ਦੇ ਧਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਚ
ਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਰ਼ੀਜ ਦ਼ੀ ਬਿ
ੋ ਧਵੱਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ਼ੀ ਹੈ। ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਧਸਕ
ਅਸੰਤਲ
ੁ ਨ (ਡੈਲ਼ੀਰ਼ੀਅਮ) ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਮਆਰ 5:
ਧਵਆਪਕ ਸੰਭਾਲ ਧਮਆਰ, ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕ
ੱ ਣੇ
ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ।
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ਿੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਿਨਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ (ਫੀਡਬੈਕ) ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਧਕਧਰਆਵਾਂ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਜੰਨ੍ਾਂ ਧਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਵਾਪਸ਼ੀ ਸਲਾਹ
(ਫ਼ੀਡਬੈਕ) ਦ਼ੀ ਕਦਰ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਧਕ ਉਹ ਕ਼ੀ ਵਿ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕ਼ੀ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਸਕਾਇਤ ਹੈ ਧਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਸੱਿੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕਧਸਸ
ੋ
ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦ਼ੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ
ਦ਼ੀ ਧਸਹਤ ਧਸਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਅਥਾਰਟ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਚ਼ੀਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਧਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦ਼ੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਸਮ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
ਧਜਸ ਨੂੰ ਿੁੱਲ੍ਾ ਿੁਲਾਸਾ (ਓਪਨ ਧਡਸਕਲਜ਼ਰ)
ੋ
ਧਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਧਵਅਕਤ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਹੈ ਧਜਸ ਨਾਲ ਮਰ਼ੀਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। ਖੁੱਲੇ੍ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲੱਭਣ
ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵੇਖੋ।
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ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਧਕੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਬਸਾਈਟਾ
ੈੱ
ਂ
■

■

■

■
■

■

■

■

■

ਆਸਟਰਿੇਲ਼ੀਆ ਦੇ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸਨਦ (Australian Charter
of Healthcare Rights): safetyandquality.gov.au/australiancharter-healthcare-rights
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ
ੱ ੇ੍ ਖੁਲਾਸੇ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ: safetyandquality.gov.au/ourwork/clinical-governance/open-disclosure/implementing-opendisclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers
ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਧਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿ਼ੀਆ ਨੁਕਤੇ: safetyandquality.gov.au/
publications-and-resources/resource-library/top-tips-safehealth-care
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਧਲਆਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ: cognitivecare.gov.au
ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ ਆਸਟੇਲ਼ੀਆ
ਰਿ
(Dementia Australia) (ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਅਤੇ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ EST, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱਕ
ੁ ਰਵਾਰ, 1800 100 500: dementia.org.au
ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਧਨਗ
ੰ ਆਸਟਰਿਲ਼ੀਆ
ੇ
(Advance Care Planning Australia):
advancecareplanning.org.au/#/
ਬੌਧਿਕ ਧਗਰਾਵਟ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰ (Cognitive Decline Partnership Centre):
cdpc.sydney.edu.au/research/planning-decision-makingand-risk
ਆਸਟਰਿੇਲ਼ੀਅਨ ਡੇਲ਼ੀਰ਼ੀਅਮ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ (Australian Delirium Association):
delirium.org.au
ਬਰੇਨ ਇਜਰ਼ੀ
ੰ
ਆਸਟਰਿਲ਼ੀਆ
ੇ
(Brain Injury Australia): 1800 272 461:
braininjuryaustralia.org.au

ਸਰੋਤ

1. Sinclair C, Field S, Williams K, Blake M, Bucks RS, Auret K, Clayton J, Kurrle S ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ
ਧਵੱਚ ਸਧਹਯੋਗ ਕਰਨਾ: ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਧਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਇਕ ਗਾਈਡ, ਧਸਡਨ਼ੀ: CDPC; 2018
2. ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ: Dementia Australia.

ਪ੍ਵਾਨਗੀ

ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ Dementia Australia, ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਵਾਲੇ ਲਕਾ,
ੋ ਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਦੇ ਸਧਹਯੋਗ ਨਾਲ
ਧਵਕਸਤ ਕ਼ੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ੀ।
ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਗਾਈਡ
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ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾ:ਂ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਨੱਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਧਦਨ ਵਾਲੇ ਕਲ਼ੀਧਨਕ
(ਸਰਜਰ਼ੀਆਂ), ਬਾਹਰ਼ੀ ਮਰ਼ੀਜ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਧਵੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਧਹ ਹੈ, ਜੋ ਧਦਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਵਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਧਵਸੇਸ ਧਬਮਾਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਡਮੇਂਸ਼ੀਆ ਸੋਚ, ਧਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਦਮਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ
ਆਮ ਸਮਾਧਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ੀਵਨ ਧਵੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਲੀਰੀਅਮ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਵਅਕਤ਼ੀ ਉਲਝਣ, ਭਟਧਕਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਲ਼ੀਰ਼ੀਅਮ
ਦੇ ਗੰਭ਼ੀਰ ਨਤ਼ੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਧਭਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਲ਼ੀਰ਼ੀਅਮ ਦਵਾਈਆ,ਂ ਲਾਗ, ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਜਾਂ
ਕਬਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਿਾਓ
safetyandquality.gov.au/your-rights

