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‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ (voluntary 
assisted dying) ਲਈ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਮੰਨਜ਼ਰੂਸੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ ੈਜ ੋਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ (ਵਲੰਟਰੀ 
ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਇਗੰ ਐਕਟ (‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਕਾਨੂੰਨ) 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (4) (ਬੀ) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ) 
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ(ਹਵਧੀਵਤ ਰੂਪ ਹਵੱਚ) ਪਹਹਲੀ 
ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈI ਹਜਥੇੱ ਢਕੁਵਾ ਂਹਵੋ ੇਉਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈI 

‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਕਈ ਚੋਣਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ ੋਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਅੰਤ ‘ਤ ੇਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ I ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ-ਦ-ੇਅੰਤ ਦ ੇਸਾਰ ੇਹਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰ ੇਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪੈਲੀਏਹਟਵ ਕੇਅਰ 
(ਅੰਹਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਦ-ਘਟਾਊ ਦੇਖਭਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ I 

ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਲਈ ਰਾਜ ਹਵਆਪੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਸਰਹਵਸ 
(SWCNS) ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ ੋਉਹਨਾ ਂਦ ੇ
‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਬਾਰ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ I ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ SWCNS ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ 
ਸਹਾਇਤਾ ਹਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰ ੇਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ I

SWCNS ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਵੇਰ ੇ8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

 ਈਮੇਲ: VADcarenavigator@health.wa.gov.au
 ਫ਼ੋਨ: (08) 9431 2755

mailto:VADcarenavigator%40health.wa.gov.au?subject=
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‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਕੀ ਹੈ?
‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹੈ ਜ ੋਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ ੋਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ I ਇਹ ਦਵਾਈ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ I ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤ ੇਇਸਨੂੰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I

‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦ ੇਸਵੈਇੱਛਕ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ 
ਦੀ ਹਟਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਹਦੰਦਾ ਹੈ I ਵਾਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਇਗੰ ਐਕਟ 2019 (ਹਦ ਐਕਟ) ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜ ੋਵੈਸਟਰਨ ਆੱਸਟ੍ੇਲੀਆ (WA) ਹਵੱਚ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਨੂੰ 
ਹਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਉਮਰ

ਇਹ ਹਵਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ)।

ਨਨਵਾਸ

ਇਹ ਹਵਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਹਲੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਹਨਆ ਂਤੋਂ WA ਹਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵਹਸਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਹਬਮਾਰੀ, ਰੋਗ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ ੋ
ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ‘ਤ ੇਪੁਹੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਵਧਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ (ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦ ੇਸੰਤੁਲਨ ‘ਤ)ੇ ਛੇ ਮਹੀਹਨਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 
ਜਾ ਂ12 ਮਹੀਹਨਆ ਂਹਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ ੇਇਹ ਕੋਈ ਹਨਊਰ-ੋਡੀਜਨਰੇਹਟਵ ਸਮੱਹਸਆ ਹੈ।

ਹਬਮਾਰੀ, ਰੋਗ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਹਸਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਹਜਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਅਕਤੀ ਸਹਹਣਸ਼ੀਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਇਸ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦ ੇਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੇਠ ਹਲਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

* ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

* ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਮਹਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ
* ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
* ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਕਾਰਕਾ ਂਨੂੰ ਹਵਚਾਰੋ
* ਆਪਣ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।

ਸਵੈਇੱਛੁਕਤਾ

ਇਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਹਬਨਾ ਂਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਕਸੇ 
ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਬਨ੍ਾ ਂਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤ,ੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਂਸਮਝਾਏ-ਬੁਝਾਏ ਹਬਨਾ)ਂ। 

ਪੱਕੀ ਬੇਨਤੀ

ਇਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦ ੇਨਾਲ ਹਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। 

ਜ ੇਇਹ ਨਵਅਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ  
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਹਕ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜ ੇਕੋਈ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਕੁਝ ਯੋਗਤਾ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਵਇੱੈਛੁਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਇੱੈਛੁਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ਰੁ ੂਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਸਵਇੱੈਛੁਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਸੰਦੇਹ-ਹੀਨ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦੰੀ 
ਹ,ੈ ਹਜਸ ਨੂੰ ਪਹਹਲੀ ਬਨੇਤੀ ਹਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਹਹਲੀ ਬਨੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ 10 ਪੜ੍ਾਅ ਹਨ। ਪੜ੍ਾਅ 1 ਤੋਂ 6 ਹਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 10 ਪੜ੍ਾਅ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਪਿਹਲੀ ਬੇਨਤੀ 2 ਪਿਹਲਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ 3 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ

4 ਿਲਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 5 ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ 6 ਅੰਤਮ ਸਮੀਿਖਆ

7 ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਖਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ (ਨੁਸਖਾ)

9 ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤ� 

10 ਮੌਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
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1. ਪਨਹਲੀ ਬੇਨਤੀ 

ਇਹ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਵਾਸਤ ੇਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ ੋਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੌਰਾਨ, 
ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹਵਚ 
ਅਤੇ ਹਬਨ੍ਾ ਂਹਕਸੇ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਬ੍ਾ ਦ ੇਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਹਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 
(ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ‘ਤ ੇਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ) ਜਾ ਂਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਜਾ ਂਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦ ੇਹਨ, WA ਹਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਮਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜ ੇਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਹਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾ ਂ
ਸੰਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਹਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਹਸੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜ ੋਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਾ,ਂ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ’ ਤੇ ਹਵਚਾਰ 
ਕਰ ਸਕੇ। 

2. ਪਨਹਲਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਹਮਕਾ ਹਵੱਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ 
ਮੌਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪਹਹਲਾ ਕਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ 
ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਸਾਰ ੇਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਂਣ ਨੂੰ ਪਹਹਲਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਹਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਪਹਹਲੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਟ੍ਹਬਊਨਲ (SAT) 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤ ੇਕੁਝ ਫੈਸਹਲਆ ਂ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੀਹਖਆ ‘ਤ ੇਵੀ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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3. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 

ਜ ੇਪਹਹਲੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਮਰੀਜ਼ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ 
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ 
ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਨਰਪੱਖ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਂਣ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਹਕਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

4. ਨਲਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ 
ਮੌਤ’ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਹਲਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ 

ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਲਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ, ਨੌਂ  ਹਦਨਾ ਂਦ ੇਹਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜ ੋਹਕ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਹਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਹਕ ਹਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਅਕਾਲ-ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਂ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਕ ਜਲਦੀ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਕ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਕਰ ਰਹ ੇਰੋਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਦ੍ੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਹਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾ ਂਹਫਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਤਮ ਸਮੀਹਖਆ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੇਗਾ।

6. ਅੰਤਮ ਸਮੀਨਖਆ 

ਅੰਤਮ ਸਮੀਹਖਆ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ 
ਮੌਤ’ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਹਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਬਨ੍ਾ ਂਹਕਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੱਣਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ ੈਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇਛੱਤ ਮਤੌ’ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ 
ਨੂੰ ਰਕੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਨੇਤੀ ਅਤੇ ਮਲੁਾਕਂਣ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ‘ਤ ੇਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ 
ਰਖੱਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬਦੰੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

7. ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਕ 
ਕੀ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗ ੇ(ਇਸਨੂੰ ਆਪਣ-ੇ
ਆਪ ਲੈਣਗੇ) ਜਾ ਂਜ ੇਢੁਕਵਾ ਂਹੋਏ ਤਾ ਂਹਕਸੇ ਐਡਹਮਹਨਸਹਟ੍ੰਗ (ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰੈਕਹਟਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਐਡਹਮਹਨਸਹਟ੍ੰਗ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ 
ਐਡਹਮਹਨਸਟਹਰੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹਲਖਤ 
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

8. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਲਖਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ (ਨੁਸਖਾ) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹਲਖਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ (ਨੁਸਖਾ) 
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂ
ਪਦਾਰਥਾ ਂਬਾਰ ੇਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਉਲਟ, ਇਹ ਹਲਖਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਡਾਇਂਗੰ ਸਟੇਟਵਾਈਡ 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਹਵਸ (SWPS) ਹਵਚ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 

9. ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 

 ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਹਧਕਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
SWPS ‘ਤ ੇਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹਲਖਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਹਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਹਧਕਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ 
ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜ ੋਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ 
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ਵਰਤੋਂ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਸਮੇਤ) ਬਾਰ ੇਹਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 
ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜ੍ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਜ ੇਰੋਗੀ ਨੇ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 
{ਹਜਸ ਨੂੰ ਐਡਹਮਹਨਸਹਟ੍ੰਗ (ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ}, ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਪ੍ਰਮਾਹਣਤ ਸਪਲਾਇਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹਸੱਧਾ ਐਡਹਮਹਨਸਹਟ੍ੰਗ ਪ੍ਰੈਕਹਟਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ (ਜ ੋਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ)। 

10. ਮੌਤ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹ ੈਹਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ‘ਤ ੇਸਵਇੱੈਛੁਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ (ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਵੀ) ਗਪੁਤਤਾ ਦ ੇਸਹਤਕਾਰ 
ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਹ।ੈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਜ ੋਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦ ੇਰੂਪ ਹਵਚੱ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਅਤੰਰੀਵ ਹਬਮਾਰੀ, ਰੋਗ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਹਸਆ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਹਜਵੇਂ ਹੀ ਤਸੁੀਂ ਹਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਹਲੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਤਹੁਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗ ੇਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਤਹੁਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕਤਾਬਚਾ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਸੁਹਹਰਦ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨ ਹਕ ਉਹ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਹਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ‘ਤ ੇਕੋਈ ਸੁਹਹਰਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ’ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਪਹਹਲੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੋਕੰਮਕਾਜੀ 
ਹਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ-ਅਦੰਰ ਤਹੁਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਜਾ ਂਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਬਨੇਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹਣੋਗ।ੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਯਗੋਤਾ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਣੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਚਤ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਕੋਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
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ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨਗ,ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ।

ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਹਕ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਨਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟੇਟ ਡਾਇਗੰ ਸਟੇਟਵਾਈਡ ਕੇਅਰ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਸਰਹਵਸ (SWCNS) 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਨੈਵੀਗੇਟਰਾ ਂਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ ੋWA ਹਵੱਚ 
‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਵਹਾਰਕ ਪਹਹਲੂਆ ਂਤੋਂ ਜਾਣੂ,ੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। 

ਕੇਅਰ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ :

* ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਬਾਰ ੇਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ 
* WA ਹਵਚੱ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਹਵਸ਼ਸੇ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
* ਹਕਸ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ ੋਇਸ 

ਹਵਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ 
* ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਹਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ 
* ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦ ੇਹਨ I
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SWCNS ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਵੇਰ ੇ8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

 ਈਮੇਲ: VADcarenavigator@health.wa.gov.au
 ਫ਼ੋਨ: (08) 9431 2755

WA ਦ ੇਹਸਹਤ ਹਵਭਾਗ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ I

 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਵੀ ਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

ਪੈਲੀਏਹਟਵ ਕੇਅਰ (Palliative Care) WA ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਦ-ੇਅੰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੈਲੀਏਹਟਵ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੋਗ 
ਅਤੇ ਘਾਟ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਲੀਏਹਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਹਵਚ , ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਪੈਲੀਏਹਟਵ ਕੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ I 

 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.palliativecarewa.asn.au
 ਫ਼ੋਨ: 1800 573 299 (ਸਵੇਰ ੇ9:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਹਦਨ)

ਬੀਔਂਡ ਬਹਲਊ (Beyond Blue) ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਖਾਸਕਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਚੰਤਾ ਜਾ ਂਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ I 

 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.beyondblue.org.au
 ਫ਼ੋਨ: 1300 224 636 (ਹਦਨ ਜਾ ਂਰਾਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ)

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ  
 ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ I

 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.lifeline.org.au
 ਫ਼ੋਨ: 13 11 14 (ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਦਨ ਜਾ ਂਰਾਤ)

mailto:VADcarenavigator%40health.wa.gov.au?subject=
https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
https://palliativecarewa.asn.au/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
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ਮੇਰੀ ਨਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

Voluntary Assisted Dying Board (ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਈਂਗ ਬੋਰਡ) Voluntary Assisted 
Dying Act 2019 (ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਈਂਗ ਐਕਟ 2019) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾ ਂਦੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਹਪਤ ਇੱਕ ਹਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਉਹਨਾ ਂ
ਸਾਰੇ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਹਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਹਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਡੇਟਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹਕ Voluntary Assisted Dying Board (ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਈਂਗ ਬੋਰਡ) 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard  
(“ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ” ਹਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ)।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼, 
ਪਹਰਵਾਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਉਸ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾ ਂਫੀਡਬੈਕ Voluntary Assisted 
Dying Board (ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਈਂਗ ਬੋਰਡ) ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ  
Personal Reflections form (ਪਰਸਨਲ ਰੈਫਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟਡ ਡਾਈਂਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:  
www.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard (“ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ” ਹਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 
ਅਧੀਨ)। ਤੁਸੀਂ SWCNS, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਹਟੰਗ ਜਾ ਂਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ Personal Reflections form 
(ਪਰਸਨਲ ਰੈਫਲੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੌਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦ ੇਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ ਬਾਰ ੇਹਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪਹਹਲਾ ਂਸੰਬੰਧਤ ਹਵਅਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਹਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)I

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਹਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ ੋਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਡਸਹਬਲਟੀ ਸਰਹਵਸਜ਼ ਕੰਪਲੈਂਟ 
ਆਹਫ਼ਸ (HaDSCO) ਨੂੰ ਹਸਹਤ,ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾ ਂਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ I ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
HaDSCO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.hadsco.wa.gov.au) ‘ਤ ੇਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard
https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਹਸਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਏ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ)(AHPRA) ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰਡ 
ਹਸਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦ ੇਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰ ੇਹਚੰਤਾਵਾ ਂਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ I ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
AHPRA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (www.ahpra.gov.au)I

ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟੇਡ ਡਾਇਗੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਹਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਰ ੇਹਚੰਤਾਵਾ ਂਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ ੋ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਅਹਸਸਟੇਡ ਡਾਇਗੰ ਬੋਰਡ ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard) ‘ਤ ੇਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I

http://www.ahpra.gov.au/
https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddyingboard
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ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ੇਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਹਸਆ 
ਜਾਦਂਾ I ਹਨੱਜੀ ਅਹਧਐਨ, ਖੋਜ, ਅਲੋਚਨਾ ਜਾ ਂਸਮੀਹਖਆ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹਕਸ ੇਹਨਆਪਂੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾ ਂਤਹਹਤ ਆਹਗਆ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਖਤ 
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸ ੇਵੀ ਹਹੱਸ ੇਨੂੰ ਹਕਸ ੇਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਂਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਹਕਸ ੇਹਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤ ੇਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਹਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I
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