
எனது பராமரிப்பு,
எனது தெரிவுகள்

இறுதி கால பராமரிப்பு குறித்த 
திட்டமிடலல நலடமுலறப்படுத்தும்
பணிமலை 
குயின்ஸ்லாந்து மாநில சுகாதாரத் துறையின் 
இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடறல 
நறடமுறைப்படுத்தும் பணிமறன, இரகசியமான, 
பாதுகாப்பான பின்வரும் இலவச சசறவகறை 
வழங்குகிைது.   

•  இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த 
திட்டமிடுதலுக்குத் சதறவயான தகவல்
மை்றும் படிவங்கறை வழங்குதல்

•  உங்கை் உை்ளூர் பகுதியில் இறுதி கால 
பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடுதல் குைித்து 
யாருடன் சபச சவண்டும் என்று உங்களுக்கு 
ஆசலாசறன கூறுதல்

•  உங்கைது இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த 
திட்டமிடல் ஆவணங்கைின் நகல்கறை 
குயின்ஸ்லாந்து மாநில சுகாதாரத்துறை 
மருத்துவ பதிவில் சசர்த்தல்

•  இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடுதல்
குைித்த உங்கை் சகை்விகளுக்குப்
பதிலைித்தல்.

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடறல 
நறடமுறைப்படுத்தும் பணிமறனறய ததாடர்பு 

ககாள்ள:

 1300 007 227 
 1300 008 227
 PO Box 2274, Runcorn Qld 4113
 acp@health.qld.gov.au
 mycaremychoices.com.au

குயிை்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில், 
இறுதி கால பராமரிப்பு குறித்த 
திட்டமிடலுக்கு, கபாதுவாக 
பயை்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள்.
இறுதி கால பராமரிப்பு சுகாதார உத்தரவு 
(Advance Health Directive)

சுயமாக ஒருவரால் முடிதவடுக்க முடியாத 
நிறல அல்லது அவரது தீர்மானங்கறை 
தவைிசய தசால்ல முடியாத நிறல வருவதை்கு 
முன்னசர, எப்படியான சுகாதார பராமரிப்பு 

வழங்கப்பட சவண்டும் என்ை முடிறவ எடுத்து அந்த 
தீர்மானங்கறைப் பதிவு தசய்யும் ஆவணம் இது.  இந்த 
ஆவணத்தில் குடும்ப மருத்துவர் மை்றும்  சட்ட ஆசலாசகர் 
றகதயழுத்திட்டிருக்க  சவண்டும்; அதை்கு இன்தனாருவர்
சாட்சியைிக்க சவண்டும்.  இதை்குத் சதறவயான 
படிவங்கறை justice.qld.gov.au என்ை இறணயத்தைத்தில்
தபைலாம்.

நீடித்த அதிகார பத்திரம் 
(Enduring Power of Attorney)

சுயமாக ஒருவரால் முடிதவடுக்க முடியாத நிறல
அல்லது அவரது தீர்மானங்கறை தவைிசய 
தசால்ல முடியாத நிறல வருவதை்கு முன்னசர, 
அவருக்காக இன்தனாருவர் முடிவு எடுக்கலாம் 

என்ை அதிகாரம் வழங்கும் ஆவணம் இது.  இந்த 
ஆவணத்தில் சட்ட ஆசலாசகர் மை்றும் யாருக்கு அந்த 
அதிகாரம் வழங்கப்படுகிைசதா அவர் (அல்லது அவர்கை்) 
றகதயழுத்திட்டிருக்க  சவண்டும்; அதை்கு இன்தனாருவர் 
சாட்சியைிக்க சவண்டும்.  இதை்குத் சதறவயான 
படிவங்கறை  justice.qld.gov.au என்ை இறணயத்தைத்தில் 
தபைலாம், அல்லது உங்கை் வழக்குறரஞர் அல்லது தபாது 
அைங்காவலரிடம் சகளுங்கை்.

கதரிவுகள் குறித்த அறிக்லக 
(Statement of Choices)

இந்த ஆவணம் உங்கை் விருப்பங்கை், 
விழுமியங்கை் மை்றும் நம்பிக்றககைில் 
கவனம் தசலுத்துகிைது.  சதறவப்பட்டால், 
உங்களுக்கு தநருக்கமானவர்கை் உங்கை் 
சார்பாக, சுகாதார நல முடிவுகறை எடுக்க 

இந்த  ஆவணம் உதவும்.  இது உங்களுக்கும் உங்கை் 
அன்புக்குரியவர்களுக்கும் மன ஆறுதல் அைிக்கிைது.  
ஆவணத்தில் ஒரு மருத்துவர் றகதயழுத்திட சவண்டும். 
சதறவயான படிவங்கறை mycaremychoices.com.au என்ை 
இறணயத்தைத்தில் தபைலாம்.  இது குைித்து உங்கை் 
குடும்ப மருத்துவரிடம் சபசுங்கை் அல்லது இறுதி கால 
பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடறல நறடமுறைப்படுத்தும் 
“Office of Advance Care Planning” பணிமறனறய ததாடர்பு 
தகாை்ளுங்கை்.

உங்களுக்கு ம�ொழி மெயர்ெ்ெு அல்லது ம�ொழி 
மெயர்த்துரரெ்ெொளர் ததரைெ்ெட்டொல்,

Call 13 14 50 ஐ அலைக்கவும்

• த�ிழ் ம�ொழியில் தெச 
ைிரு�்ெுைதொக மதரிைிக்கைு�்

•  இறுதி கொல ெரொ�ரிெ்ெு குறித்த 
திட்ட�ிடரல நரடமுரறெ்ெடுத்து�்
“Office of Advance Care Planning” 
ெணி�ரையுடை் 1300 007 227
எை்ற இலக்கத்தில் மதொடர்ெிரை 
ஏற்ெடுத்து�ொறு தகட்கைு�்.

நீங்கை் திடீதரனக் காயமறடந்தால் 
அல்லது தீவிரமாக சநாய்வாய்ப்பட்டால், 
உங்கை் சுகாதார நல பராமரிப்பு குைித்த 
விருப்பங்கை் எறவ என்பறத மருத்துவ 
ஊழியர்களுக்கு எப்படித் ததரிவிப்பது?

உங்கை் எதிர்கால சுகாதார நல பராமரிப்பு 
குைித்த முடிவுகறை நீங்கசை சமை் 

தகாை்ளுங்கை்.

mycaremychoices.com.au

Tamil



இறுதி கால பராமரிப்பு குறித்த 
திட்டமிடல் எை்றால் எை்ை??

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடல் 
என்பது, எதிர்காலத்தில் சுகாதார நல 
பராமரிப்புக்கான உங்கை் விருப்பங்கறைப் 
பை்ைி சிந்தித்து, அவை்றை மை்ைவர்களுக்கு 

எடுத்துச் தசால்லும் ஒரு தசயல்முறையாகும். சுயமாக 
ஒருவரால் முடிதவடுக்க முடியாத நிறல அல்லது 
அவரது விருப்பங்கறை தவைிசய தசால்ல முடியாத 
நிறல வரும் சபாது இந்த பராமரிப்பு திட்டம் 
பயன்படுத்தப்படும்.

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடல்  ஒரு 
தன்னார்வ தசயல்பாடு.  அதில் பின்வருபறவ 
அடங்கும்:

 •  உங்கைது விழுமியங்கை், சுகாதார நல 
பராமரிப்பு குைித்த உங்கை் விருப்பங்கை் மை்றும் 
வாழ்க்றகத் தரம் குைித்த உங்கை் சதர்வுகை் 
பை்ைி சிந்தித்து, உங்கை் நம்பிக்றகக்குப் 
பாத்திரமானவர்களுடன்  கலந்துறரயாடுவது

 •  சதறவப்பட்டால், உங்கை் சார்பாக 
முடிதவடுப்பதை்கு ஒருவறரசயா அல்லது 
சிலறரசயா நியமிப்பது

 •  சுகாதார நல பராமரிப்பு குைித்த உங்கை் 
விருப்பங்கறை ஒரு ஆவணத்தில் எழுதுவது.

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்து திட்டமிடல் என்பது ஒரு 
உயில் எழுதுவறதப் சபால, உங்கை் எதிர்காலம் பை்ைித் 
திட்டமிடுதலின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஏை் முை்ைரர திட்டமிட 
ரவண்டும்?

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடல் 
மூலம் பின்வரும் விடயங்கறை உறுதிப்படுத்த 
முடியும்:

•  நீங்கை் தபறும் சிகிச்றச மை்றும் கவனிப்பு 
என்பன உங்கை் விருப்பங்கறைப் 
பிரதிபலிக்கும் வறகயில் அறமயும்

 •  உங்கை் சார்பாக, உங்கை் அன்புக்குரியவர்கை் 
முடிவுகறை எடுக்க சவண்டி வருமானால், 
உங்கை் விருப்பங்கை் என்ன என்று 
அவர்களுக்குத் ததரிந்திருக்கும்

 •  தநருக்கடி நிறல ஏை்படும் சபாது மட்டுசம சுகாதார 
நல முடிவுகை் எடுக்கப்படுவதில்றல.

திட்டமிடுவதற்குத் தயாரா?
படி 1 – கலந்துலரயாடுதல்

உங்கை் உடல்நிறல சமாசமானால் 
உங்கை் விருப்பங்கை் பை்ைிப் சபசுவது 
கடினம்.  ஆனால், இறுதி கால பராமரிப்பு 

குைித்த திட்டம் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு 
தநருக்கமானவர்களுக்கும் மன அறமதிறயக் 
தகாடுக்கும். 

உங்கை் எதிர்கால சுகாதார விருப்பங்கறைப் பை்ைி 
சிந்தித்த பிைகு:

 •  உங்கை் மருத்துவ நிறலறம குைித்தும் 
எதிர்காலத்தில் அறவ உங்கறை எவ்வாறு 
பாதிக்கலாம் என்றும் உங்கை் குடும்ப 
மருத்துவருடன் கலந்துறரயாடுங்கை்

 •  உங்கை் குடும்பத்தினருடனும் உங்களுக்கு 
தநருக்கமானவர்களுடனும் உங்கை் உடல்நலப் 
பாதுகாப்பு விருப்பங்கை் குைித்தும் சபசுங்கை்

 •  சதறவப்பட்டால், உங்கை் நம்பிக்றகக்குப் 
பாத்திரமான ஒருவர் அல்லது சிலறர, உங்கை் 
சார்பான முடிவுகை் எடுக்க முடியுமா என்று 
சகளுங்கை்.

படி 2 – பதிவு கெய்தல்
பின்வரும் ஆவணங்கறைப் பூர்த்தி 
தசய்வதன் மூலம் உங்கை் விருப்பங்கறையும் 
முடிவுகறையும் பதிவு தசய்யுங்கை்:

•  இறுதி கால பராமரிப்பு சுகாதார உத்தரவு
 •  நீடித்த அதிகார பத்திரம்
 •  ததரிவுகை் குைித்த அைிக்றக

இந்த ஆவணங்கறை இலவசமாக பதிவிைக்க: 
mycaremychoices.com.au

படி 3 – பகிர்தல்
உங்கறைப் பராமரிப்பவர்களுக்கு உங்கை் 
சுகாதார நல விருப்பங்கை் குைித்த ஆவணங்கை் 
எங்சக இருக்கிைது என்பது ததரியும் என்பறத 
உறுதிப்படுத்திக் தகாை்ளுங்கை். 

உங்கை் விருப்பங்கறைப் பகிர்ந்து தகாை்ை:

 •  நீங்கை் நம்பிக்றக றவத்துை்ைவர்கைிடம் 
(உதாரணமாக, குடும்ப உறுப்பினர்கை், தநருங்கிய 
நண்பர்கை், உங்களுக்காக மாை்று முடிதவடுப்பவர்/
கை்) மை்றும் உங்கை் குடும்ப மருத்துவரிடம் இறுதி 
கால பராமரிப்பு குைித்த திட்ட ஆவணங்கைின் 
நகல்கறைக் தகாடுங்கை்

  அத்துடை்
 •  குயின்ஸ்லாந்து மாநில சுகாதாரத் துறையின் 

இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த திட்டமிடறல 
நறடமுறைப்படுத்தும் பணிமறனக்கு, உங்கை் 
ஆவணங்கைின் நகல்கறை அனுப்பி றவயுங்கை்.  
(விபரங்களுக்கு மறு பக்கத்லதப் பார்க்கவும்)

 •  உங்கை் ஆவணங்கறை myhealthrecord.gov.au என்ை 
My Health Record இறணயத்தைத்தில் பதிசவை்ைவும்.

படி 4 – மளீாய்வு கெய்தல்
உங்கை் இறுதி கால பராமரிப்பு குைித்த 
திட்டமிடல் ஆவணங்கறை, ததாடர்ந்து 
மைீாய்வு தசய்வது முக்கியம்.  குைிப்பாக, 
உங்கை் உடல்நிறல மாைினால் அல்லது 

பராமரிப்பு குைித்த உங்கை் விருப்பங்கை் 
மாைியிருந்தால், மைீாய்வு தசய்வது முக்கியம்.


