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دوسرے لوگوں
کیلئے
فیصلے کروب
متببدل کب رول
فیصلہ کروے والے
)(SDM

برائے مہرببوی سوال پوچھیں۔ ہن اپٌے هریضوں اور اُى
کے خبًداًوں کی هدد کیلئے یہبں هوجود ہیں۔
ولین اوضلر ہیلتھ ضطٹن ))Name of Organization
( Systemهیں ہن هریض کی ثہتریي دیکھ ثھبل کرًے کب
عسم کئے ہوئے ہیں اور یمیي رکھتے ہیں کہ هریضوں اور
 SDMکے پبش اُى کے حموق اور ذهہ داریوں کے ثبرے
هیں هٌبضت هعلوهبت هوجود ہیں۔ ثرائے هہرثبًی یہبں پر
عولہ ضے ثالجھجک ثبت کریں۔ جص هیں ضوغل ورکر،
روحبًی دیکھ ثھبل کرًے والے اور اخاللیبت کے پیروکبر
غبهل ہیں۔
یہ پیػہ ور هػکل اولبت هیں ہر ایک کی هدد کرًے کیلئے
یہبں هوجود ہیں اوریہ یمیٌی ثٌبًے کیلئے آپ کی هدد کو
تیبر ہیں کہ آپ اپىےبیبروں کے ثہتریي هفبد هیں اُى کی
هرضی کے عالج کے ثبرے هیں فیصلہ هیں هدد کیلئے
ضروری هعلوهبت رکھتے ہیں۔

Name of Organization
Ethics
Phone Number
Website
Consent & Capacity Board
)کوًطٌٹ ایٌڈ کیپیطٹی ثورڈ(
Toronto Regional Office
)ٹورنٹو ريجنل آفس(
فون(416) 327-4142 :
فیکص(416) 924-8873 :
www.ccboard.on.ca
Health Care Consent Act
)ہیلتھ کیئر کو ًطٌٹ ایکٹ(

www.e-laws.gov.on.ca

سیکشه1
ہیلتھ کیئر کو وسىٹ ایکٹ (Health Care
) Consent Actکے مطببق متببدل فیصلہ کروے
والی کی درجہ بىدی
 .1کوئی سرپرست جوعالج کے ثبرے هیں
رضبهٌدی دیٌے یب اًکبر کرًے کب هجبز ہو
 .2ذاتی دیکھ ثھبل کیلئے کوئی اٹبروی
)(attorneyجو عالج کے ثبرے هیں
رضبهٌدی دیٌے یب اًکبرکرًے کب هجبز ہو
 Consent& Capacity Board .3کی طرف
ضے همرر کردہ ایک ومبئىدہ
 .4شریک حیبت یب سبتھی
 .5اوالد یب والدیه
 .6والدیه ميں سے کوئي جِسے صرف رضبئی
کب حك حبصل ہو
 .7بھبئی یب بہه
 .8کوئی دوضرا رشتہ دار(خوى یب ازدواج
کب رغتہ یب هتجٌیٰ)
 .9پجلک ضرپرضت اور ٹرضٹی
)(www.e-laws.gov.on.ca
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یہ آپ اور آپ کے خبًداى کیلئے کوئی پرُضکوى ولت ًہیں
ہوضکتب۔ ایک عسیس ثہت ثیوبر ہے ،ہطپتبل هیںداخل ہے اور
اپٌے عالج کےثبرے خود فیصلہ ًہیں کرضکتب/
کرضکتی۔کطی دوضرے کیلئے ضروری ہے کہ فیصلہ کرے
لیکي کوى اور کطیے یہ ثروغر اِى ضواالت کے جواة
کیلئے هرتت کیب گیب ہے۔

اپىے آپ سے پوچھیں:
”کیب میری والدہ وے ان حبالت کےببرے میں ببت کی
تھی -اُس وے کیبکہب تھب؟“
”کیبمیری والدہ کہتی کہ میں یہ عالج کرواوب چبہوں
گی یب وہیں“

عالج کے فیصلے کون کرتب ہے؟

کیب زودہ کی وصیت مدد کرے گی؟

او ًٹبریو هیں ہر غخص اپخٌی صخکت کخی حفبوخت اور عخالج
کے ثخبرے هیخں خخود فیخصلے کخر ضخکتب ہخے جخت وہ فیخصلہ
کخخرًے کخخے لبثخخل ہخخو ۔ اگخخر هخخریض اِش لبثخخل ًخخہ ہخخو تخخو ایخخک
هتجخخخخخخبدل فیخخخخخخصلہ کخخخخخخرًے واال(Substitute Decision-
( Maker(SDMعالج کے ثخبرے هیخں فیخصلے کرتخب ہخے۔
یخخہ  SDMعخخبم طورپخخر ایخخک ًسدیکخخی رغخختہ دار ہوتخخب ہخخے
(دیکھیئے ضیکػي) 1

هریض کی ہوظ و ہواش هیں ثیبى کردہ خواہػبت SDM
کو یہ ضوجھٌے هیں هدد کرضکتی ہے کہ هریض هصتلف
صورتوں هیں کیب کرًب چبہے گب۔ خواہػبت پبور آف اٹبرًی
دوضری تکریری غکل(زودگی میں لکھی ہوئی وصیت) یب
زثبًی ثیبى کی جبضکتی ہیں۔ پوچھیں کہ کیب هریض ًے
اپٌے عالج کے هتعلك خواہػبت ثیبى کی تھیں۔

یہ متببدل فیصلہ کروے واال کیسے فیصلہ
کرتب ہے؟
کطی دوضرے کی حفظبى صکت کے ثبرے هیں فیصلے
کرًے کیلئے لبًوى هیں اصول وضع کئےگئے ہیں۔
کوئی  SDMکو کطی هریض کے ثبرے هیں اُش ولت
فیصلہ کرًے کیلئے کہبجبتب ہے جت هریض خود فیصلہ
کرًے کب اہل ًہ ہو۔

 SDMکیلئے ضروری ہے کہ مریض کی پہلے بیبن
کردہ خواہشبت کی بىیبد پر فیصلے کرے۔ اگرSDM
صورت حبل پر الگوخواہش کے ببرے میں وہیں جبوتب یب
خواہش پر عمل کروب ممکه وہیں ہے تو SDMکیلئے
ضروری ہے کہ مریض کے بہتریه مفبد میں فیصلہ

کرے۔

جب وب اتفبقیبں ہوں تو کیب ہوتب ہے؟
ثعض اولبت جت ایک ضے زیبدہ فیصلہ کرًے والے ہوں تو
وہ عالج کے فیصلوں هیں اختالف رائے رکھ ضکتے ہیں۔
ہطپتبل هیں ہن اِى اختالف کو طے کرًے هیں هدد ضے
خوغی هکطوش کرتے ہیں اور یہبں آپ کی هدد کیلئے
ترثیت یبفتہ پیػہ ور ہیں۔ اگرآپ پھر ثھی هتفك ًہ ہوں تو دو
چیسوں هیں ضے اًتصبة ہوضکتب ہے:



پجلک گبرڈیي اور ٹرضٹی کے دفتر کب کوئی پجلک
افطرفیصلہ کرے گب۔
یب
 Consent and Capacity Boardفیصلہ کرًے
کیلئے ایک ًوبئٌدہ همرر کرضکتے ہیں۔ یہ ًوبئٌدہ
هتجبدل فیصلہ کرًے والوں هیں ضے کوئی ایک ثھی
ہوضکتب ہے یب ًہیں۔

اگرآپ وہ جبوتے ہوں کہ مریض کی خواہش
کیب ہوسکتی ہے تو؟
اگر SDMصورت حبل کے هطبثك خواہع کو ًہیں جبًتب،
یب اگر خواہع کے هطبثك عول کرًب ًب هوکي ہو تو SDM
کیلئے ضروری ہے کہ وہ هریض کے ”بہتریه مفبد“ کے
هطبثك عالج کب فیصلہ کرے۔ ثہتریي هفبد کب تعیي اُى الدار
اورعمبئد کی ثٌیبد پرہوتب ہے جٌکے هتعلك  SDMجبًتب ہے
کہ هریض ہوظ و حواش کی صورت هیں رکھتب تھب
اورعالج کے اُى فیصلوں ضے هریض کی حبلت ثہتر ہوگی
یب ثہتری کی طرف تجدیل ہوگی۔
 SDMعالج کی ًوعیت ،هتولع فوائد ،هبدی خطرات اور
ضوٌی اثرات کبروائی کے هتجبدل راضتے اور عالج ًہ
کرًے کے هوکٌہً ،تبئج کے ثبرے هیں هعلوهبت حبصل
کرًے کب هجبز ہے۔

 Consent and Capacity Boardکب کیب
رول ہے؟
ثعض اولبت جت کوئی ٹین اور  SDMهتفك ًہ ہوں اورٹین
رضبهٌد ًہیں ہوضکتی تو ایک تیطرے غیر جبًجدار کو غبهل
کیب جبتب ہے جو کہConsent and Capacity Board
) (CCBکہالتب ہے۔ اِش صورت هیں  CCBکی جبًت ایک
درخواضت ثھیجی جبضکتی ہے یہ دیکھٌے کیلئے کہ عالج
کب فیصلہ لبًوى کے هطبثك ٹھیک ہے ۔ یہ صرف اُش
صورت هیں ہوتب ہے جت  SDMsاورعالج کرًے والی ٹین
وضیع گفت و غٌید کے ثعد کطی ایطے ًتیجہ پر ًہ پہٌچ
ضکے جو ضت کیلئے تطلی ثصع ہو۔

