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Serbisyo ng interpreter
Mangyaring humiling ng serbisyo ng interpreter 
kung kailangan mo ng tulong sa pakikipag-usap 
tungkol serbisyong pangkalusugan sa iyong wika.

Ang mga mambabasa ay binabalaan na ang dokumento ay maaaring naglalaman ng mga 
larawan ng mga taong namatay na mula nang inilathala.

© Department of Health, State of Western Australia (2022)

Lahat ng impormasyon at materyal sa dokumentong ito ay protektado ng karapatang-sipi 
(copyright). Ang copyright ay nasa pagtatabi ng Estado ng Western Australia. Bukod sa 
anumang paggamit na pinahihintulutan ng Copyright Act 1968 (Cth), ang impormasyon sa 
dokumentong ito ay hindi maaaring ilathala, o kopyahin sa kahit ano pa mang materyal, 
nang walang malinaw na pahintulot mula sa End-of-Life Care Program, Western Australian 
Department of Health.

Iminungkahing sanggunian

Department of Health, Western Australia. Your Guide to Advance Care Planning in Western 
Australia: Perth: End-of-Life Care Program, Department of Health, Western Australia; 2022.

Mahalagang pagtatatwa (disclaimer)

Ang gabay na ito ay nilayon upang magbigay ng pangkalahatang-ideya sa paggawa ng 
abanseng pagpaplano ng pangangalaga. Mayroon itong mga link para sa karagdagang 
impormasyon at mga mapagkukunan. Hindi dapat sumalalay sa gabay na ito bilang panghalili 
sa payo sa batas o iba pang propesyonal na payo. Dapat humingi ng independiyenteng payo 
para sa mga partikular na kaso na nangangailangan ng payo sa batas  o iba pang propesyonal 
na payo.

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga Advance Health Directive ay makukuha 
mula sa:

Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health) 
Telepono: 9222 2300 
Email: acp@health.wa.gov.au
Website: healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning


Gabay sa Paggawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) sa Western Australia  |  1

Mga nilalaman

Paano gagamitin ang gabay na ito  2

Seksyon 1: Tungkol sa mga Abanseng Direktiba sa Kalusugan  
(Advance Health Directives)  3

Ano ang Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive)? 3

Sino ang gagawa ng mga desisyon tungkol sa iyong paggamot at pangangalaga 
kung nawalan ka na ng kakayahang gumawa o magpahayag ng mga desisyon? 4

Seksyon 2: Hakbang-hakbang na gabay  6

Mga Bahagi ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) 6

Bahagi 1: Ang aking mga personal na detalye 6

Bahagi 2: Ang aking kalusugan  7

Bahagi 3: Ang aking mga pinahahalagahan at kagustuhan 8

Bahagi 4: Ang aking mga desisyon sa paggamot sa Advance Health Directive  12

Bahagi 5: Mga taong tumulong sa akin na sagutin ang aking  
Advance Health Directive  18

Bahagi 6: Lagda at pagsaksi 20

Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon  22

Mga Madalas Itanong  22

Checklist para sa paggawa ng Advance Health Directive 30

Saan pupunta para sa karagdagang impormasyon  31

Mga karaniwang ginagamit na salita 33

Halimbawa ng isang nakumpletong Advance Health Directive 36



2  |  Gabay sa Paggawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) sa Western Australia

Paano gagamitin ang gabay na ito

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng impormasyon upang matulungan kang 
ihanda at kumpletuhin ang iyong Advance Health Directive.

Maaaring mapuna mo na kailangan mo ng oras para sagutin ang iyong Advance 
Health Directive. Hindi mo kailangang kumpletuhin ito sa isang pagkakataon 
lamang. Maaari mong kumpletuhin ito nang baha-bahagi.

Seksyon 1: Tungkol sa Mga Abanseng Direktiba sa Kalusugan 
(Advance Health Directives)

Inilalarawan sa seksyong ito kung ano ang Advance Health Directive. Ipinapaliwanag nito kung 
bakit ito nakakatulong, kung paano gagamitin ang iyong Advance Health Directive, at kung 
sino ang gagawa ng mga desisyon para sa iyo kung nawalan ka na ng kakayahang gumawa o 
magpahayag ng iyong mga desisyon.

Seksyon 2: Hakbang-hakbang na gabay

Ang seksyong ito ay nagbibigay ng hakbang-hakbang na gabay sa paggawa ng Advance 
Health Directive, kasama ang mga halimbawa upang matulungan ka.

Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon

Ang seksyong ito ay nagbibigay ng checklist para sa paghahanda, pagkumpleto at pagtatabi 
ng iyong Advance Health Directive. Ipinapaliwanag nito ang mga salitang ginagamit sa mga 
Advance Health Directive at tumutugon sa Mga Madalas Itanong. Mayroon din itong mga link 
kung saan pupunta para sa karagdagang impormasyon.

Halimbawa ng isang 
nakumpletong Abanseng Direktiba 
sa Kalusugan (Advance Health 
Directive) at hindi pa nasagutang 
Advance Health Directive
Sa dulo ng gabay na ito ay may isang 
halimbawa ng isang nakumpletong 
Advance Health Directive. May isang hindi 
pa nasagutang Advance Health Directive 
kalakip ng gabay na ito.
Maaari kang sumangguni sa halimbawa ng 
nakumpletong form habang kinukumpleto 
mo ang iyong Advance Health Directive.
Maaari kang humingi ng tulong sa 
pagkumpleto ng iyong Advance Health 
Directive. Ang Seksyon 3: Makakatulong na 
impormasyon ay mayroong impormasyon 
kung paano at saan hihingi ng tulong.
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Inilalarawan sa seksyong ito kung ano ang Advance Health Directive. 
Ipinapaliwanag dito kung bakit ito nakakatulong, kung paano gagamitin ang iyong 
Advance Health Directive, at kung sino ang gagawa ng mga desisyon para sa iyo 
kung nawalan ka na ng kakayahang gumawa ng mga desisyon o magpahayag ng 
iyong mga desisyon.

Ano ang Abanseng Direktiba sa Kalusugan  
(Advance Health Directives)?
Ang Advance Health Directive ay isang ligal na dokumento 
na nagbibigay-daan upang makagawa ka ng mga desisyon 
sa ngayon tungkol sa paggamot at pangangalaga na gusto 
mo o hindi mo gustong tanggapin sa hinaharap. 
Gagamitin lamang ang Advance Health Directive kung 
ikaw ay malubhang magkasakit o masugatan at hindi mo 
na magawang gumawa ng mga desisyon o magpahayag 
ng iyong mga kahilingan. Kung mangyari ito, ang iyong 
Advance Health Directive ang iyong magiging boses. 
Kung kailangan mong baguhin ang iyong Advance Health 
Directive, dapat mong bawiin (o kanselahin) ang iyong 
kasalukuyang Advance Health Directive at gumawa ng bago.
Ang Advance Health Directive ay isa sa mga dokumentong 
makukuha sa Western Australia (WA) na maaaring 
kumpletuhin bilang bahagi ng proseso ng abanseng 
pagpaplano ng pangangalaga.
Ang pagkakaroon ng Advance Health Directive ay 
makakatulong sa iyong mga mahal sa buhay at mga 
propesyonal sa kalusugan na maunawaan kung ano ang mahalaga sa iyo kaugnay ng iyong kalusugan 
at pangangalaga sa kalusugan.
Inirerekomenda na makipag-usap ka sa iyong pamilya, tagapag-alaga, 
isang malapit na kaibigan, doktor, o iba pang mga propesyonal sa 
kalusugan upang tumulong sa iyong makapag-isip.
Kabilang sa iba pang mapagkukunan na maaaring makatulong ang:
• Website ng MyValues – myvalues.org.au
• Website ng abanseng pagpaplano ng pangangalaga ng WA 

Department of Health – healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na 
impormasyon para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga Advance 
Health Directive at abanseng pagpaplano ng pangangalaga.

Ang Advance Health  
Directive ay mahalagang  
paraan upang maipaalam 
sa mga tao ang iyong mga 

pinahahalagahan at kagustuhan 
tungkol sa iyong pangangalagang 
pangkalusugan at paggamot kung 

sakaling magkasakit ka nang 
malubha o mapinsala at hindi  

ka na makagawa ng  
mga desisyon.

Seksyon 1: 
Tungkol sa Abanseng Direktiba sa Kalusugan  
(Advance Health Directives)

Ang pag-iisip at pakikipag-usap tungkol sa iyong kalusugan sa hinaharap at mga kahilingan 
sa katapusan ng buhay (end-of-life) ay maaaring maging mahirap. Humingi ng tulong kung 
kailangan mo ng suporta dito.

Ang paggawa ng  
Advance Health  

Directive ay  
kusang-loob.

http://www.myvalues.org.au
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
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Sino ang maaaring gumawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan 
(Advance Health Directive)?
Upang makagawa ng Advance Health Directive, ikaw ay dapat may 18 taong gulang o mas 
matanda at may ganap na ligal na kapasidad sa panahon ng paggawa ng Advance Health Directive.
Nangangahulugan ito na:
• nauunawaan mo ang anumang impormasyon o payo na ibinigay sa iyo upang makagawa ng mga 

desisyon sa iyong Advance Health Directive
• nauunawaan mo ang malamang na (mga) epekto ng mga desisyong gagawin mo sa iyong 

Advance Health Directive sa iyong paggamot at pangangalaga sa hinaharap 
• nagagawa mong timbangin ang mga posibleng benepisyo at kahinaan ng iyong mga desisyon 

tungkol sa iyong paggamot at pangangalaga sa hinaharap
• nagagawa mong ipahayag sa ilang paraan ang iyong mga desisyon tungkol sa iyong paggamot 

at pangangalagang pangkalusugan sa hinaharap.
Ang mga nasa hustong gulang ay itinuturing na may kakayahan maliban kung nakikitang walang 
kakayahan. Kung mayroon kang anumang pagdududa tungkol sa iyong kasalukuyang kakayahan 
na gumawa ng may saysay na Advance Health Directive, humiling sa iyong doktor ng pagtatasa. 
Maaari mo ring tanungin ang iyong doktor kung nag-aalala ka na ang iyong kakayahang gumawa ng 
mga desisyon ay maaaring pagdudahan sa hinaharap.

Sino ang gagawa ng mga desisyon tungkol sa iyong 
paggamot at pangangalaga kung ikaw ay nawalan na 
ng kakayahang gumawa o magpahayag ng iyong mga 
desisyon?
Kung hindi mo na kayang gumawa o magpahayag ng mga desisyon tungkol sa iyong paggamot at 
pangangalaga, dapat sundin ng mga propesyonal sa kalusugan ang Hierarchy ng mga tagagawa 
ng desisyon (Hierarchy of treatment decision-makers) sa paggamot kapag kailangang gumawa ng 
mga desisyon sa paggamot para sa iyo. 
Ipinapaliwanag sa Hierarchy ng mga tagagawa ng desisyon sa paggamot, na nasa susunod 
na pahina, ang pagkakasunud-sunod ng mga tagagawa ng desisyon na dapat sundin ng mga 
propesyonal sa kalusugan kapag nangangailangan ng desisyon sa paggamot para sa iyo. 
Ang Advance Health Directive ang unang titingnan ng isang propesyonal sa kalusugan upang 
makatulong sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa iyong pangangalaga sa hinaharap.

Paano kung hindi ako gumawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan 
(Advance Health Directive)?
Kung hindi ka gagawa ng Advance Health Directive, dapat lapitan ng isang propesyonal sa 
kalusugan ang unang taong nakalista sa hierarchy, na may 18 taong gulang o mas matanda, may 
ganap na legal na kapasidad, at may panahon at handang gumawa ng desisyon sa paggamot.
Kung ang unang tao ay walang panahon at hindi handang gumawa ng desisyon, ang propesyonal 
sa kalusugan ay maaaring lumapit sa kasunod na tao sa hierarchy, at iba pa.
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Ano ang Hierarchy ng mga tagagawa ng desisyon sa paggamot?
Ang Hierarchy ng mga tagagawa ng desisyon sa paggamot ay ginagamit lamang ng mga 
propesyonal sa kalusugan kung nawalan ka na ng kakayahang gumawa at/o magpahayag ng 
mga desisyon tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Hierarchy ng mga tagagawa ng desisyon sa paggamot

Kahit na nagtalaga ka ng enduring guardian, maaari mo pa ring piliin na gumawa ng Advance 
Health Directive upang maipaalam ang iyong mga kagustuhan tungkol sa mga partikular na 
paggamot na mahigpit ang iyong opinyon.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon, para sa higit 
pang impormasyon tungkol sa mga enduring guardian.
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2 Kung walang Advance 
Health Directive o hindi 
ito sumasaklaw sa 
desisyon sa paggamot 
na kinakailangan, 
ang propesyonal sa 
kalusugan ay dapat 
hingin ang desisyon 
para sa hindi agarang 
paggamot mula sa 
unang tao sa hierarchy 
na may 18 taong 
gulang o mas matanda, 
may ganap na ligal na 
kapasidad at handa at 
may panahong gumawa 
ng desisyon.

Ang mga desisyon ay dapat gawin 
alinsunod sa Advance Health Directive 
maliban kung ang mga pangyayari ay 

nagbago o maaaring hindi nakinita  
ng gumawa.

Abanseng Direktiba sa Kalusugan 
(Advance Health Directive)

Pangmatagalang Guardian (Enduring Guardian) 
na may awtoridad

Guardian na may awtoridad

Asawa o de facto partner

May hustong gulang na anak na lalaki o babae

Magulang

Kapatid

Pangunahing walang bayad na tagapag-alaga

Ibang tao na may malapit kang personal na relasyon
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Ang seksyong ito ay nagbibigay ng hakbang-hakbang na gabay sa paggawa ng 
Advance Health Directive, kasama ang mga halimbawa upang matulungan ka.

Mga Bahagi ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan 
(Advance Health Directive)
Upang magkaroon ng saysay ang isang Advance Health Directive, dapat mong kumpletuhin 
ang Bahagi 1, 4 at 6.
Ang Bahagi 1 ay kung saan mo isusulat ang iyong mga personal na detalye. Dapat mong 
kumpletuhin ang Bahagi 1.
Ang Bahagi 2 ay kung saan mo isusulat ang anumang pangunahing karamdaman na mayroon ka.
Ang Ikatlong Bahagi ay kung saan mo isusulat ang mahalaga sa iyo at ang iyong mga 
pinahahalagahan at kahilingan tungkol sa iyong pangangalaga sa hinaharap.
Ang Bahagi 4 ay kung saan mo isusulat ang mga paggamot at pangangalaga (kabilang ang 
mga aktibidad sa medikal na pananaliksik) na gusto mo o hindi mo gusto sa hinaharap. Dapat 
mong isama kahit isa man lang na desisyon sa paggamot sa Bahagi 4 upang makagawa ng 
may saysay na Advance Health Directive.
Ang Bahagi 5 ay kung saan mo isusulat ang mga detalye ng mga taong tumulong sa iyong 
kumpletuhin ang iyong Advance Health Directive.
Ang Bahagi 6 ay kung saan mo lalagdaan ang iyong Advance Health Directive. Dapat mong 
kumpletuhin ang Bahagi 6 at ang iyong lagda ay dapat masaksihan (ang mga detalye tungkol 
sa mga kahingian sa pagsaksi) ay nakasaad sa Bahagi 6. 

Seksyon 2: Hakbang-hakbang na gabay

Bahagi 1: Ang aking mga personal na detalye

Dapat mong kumpletuhin ang bahaging ito ng 
Advance Health Directive.
Dapat mong punan:
• ang petsa kung kailan ginawa ang Advance Health 

Directive
• ang iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan at 

tirahan upang ikaw ay makilala.
Opsyonal para sa iyo na isama ang iyong numero ng 
telepono at email address. Inirerekomenda na isama mo 
ang kahit isa man lang sa dalawang ito upang ikaw ay 
makontak kung kinakailangan.
Kung magbabago ang iyong address, numero ng telepono 
o email sa hinaharap, may saysay pa rin ang iyong 
Advance Health Directive.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: 
Makakatulong na impormasyon para sa karagdagang impormasyon kung paano babaguhin 
ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan.
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Mga halimbawa

• Gusto kong mabigyan ng maraming detalye tungkol sa aking mga kondisyon sa kalusugan 
at mga opsyon sa paggamot, upang lubos kong maunawaan ang aking mga pagpipilian at 
kung ano ang maaaring mangyari sa akin.

• Ingles ang aking pangalawang wika. Gusto kong kasama ang aking anak na lalaki o babae 
sa mga appointment sa aking GP at mga espesyalista.

Ang Kuwento ni Trish
Si Trish (65 taon) ay nadiyagnos  

na may stage 4 na kanser sa suso.  
Sa kanyang Advance Health Directive,  

sinabi ni Trish na ang kanyang malapit na  
kaibigan na si Kay (isang nars), ay dadalo  

sa lahat ng kanyang mga medikal na  
appointment dahil alam ni Trish kung  

paano pinakamahusay na ipapaliwanag  
ang impormasyon sa paraang 

mauunawaan ni Trish.

Bahagi 2: Ang aking kalusugan

Maaari mong piliing kumpletuhin ang ilan, lahat, o wala man lang sa mga tanong sa 
Bahagi 2. Lagyan ng ekis ang anumang mga tanong na ayaw mong sagutin.
Maaari mong gamitin ang Bahagi 2 upang ilista ang anumang pangunahing kondisyon sa 
kalusugan at alalahanin na mayroon ka. Maaari mo ring gamitin ang Bahagi 2 upang isulat ang 
mga bagay na mahalaga sa iyo kapag pinag-uusapan ang iyong kalusugan.

2.1 Ang aking mga pangunahing kondisyon sa kalusugan
Sa Bahagi 2.1 maaari mong isulat ang mga detalye ng anumang kasalukuyang pangunahing kondisyon 
ng kalusugan na mayroon ka. Maaari mong isama ang mga kondisyon ng kalusugan ng katawan a/o 
pag-iisip. Maaari mo ring isama ang anumang mahahalagang isyu mo dati sa kalusugan.

2.2 Kapag nakikipag-usap sa akin tungkol sa aking kalusugan, 
ang mga bagay na ito ay mahalaga sa akin
Sa Bahagi 2.2 maaari mong isulat kung ano ang mahalaga  
sa iyo kapag nakikipag-usap sa mga propesyonal sa  
kalusugan tungkol sa iyong kalusugan. Kabilang dito  
ang dami ng impormasyong gusto mong ibigay sa  
iyo bago ka gumawa ng mga desisyon. Kasama rin  
dito ang mga detalye ng sinumang miyembro ng  
pamilya/kaibigan na gusto mong kasama kapag  
nakikipag-usap sa mga propesyonal sa kalusugan  
tungkol sa iyong mga opsyon sa paggamot at  
pangangalaga.

Tandaan: Maaaring gusto mo ring gumawa ng Enduring Power of Guardianship kung mayroong 
isang taong kilalang-kilala mo at pinagkakatiwalaan na gagawa ng mga desisyon para sa iyo.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon para sa higit 
pang impormasyon sa pagtatalaga ng isang enduring guardian.

Mga halimbawa

• Nadiyagnos ako na may kanser sa bituka 6 na taon na ang nakakaraan. Ako ay sumailalim 
sa operasyon at chemotherapy. Nasa remission ako ngayon ngunit sinabihan ako na may 
posibilidad na bumalik ang kanser sa bituka sa hinaharap.

• Ako ay nakasama sa isang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakakaraan. Nakakaranas 
pa rin ako ng talamak na pananakit ng likod. Sinabihan ako na ang pananakit ng aking likod ay 
malamang na hindi na gagaling.

• Nadiyagnos ako kamakailan na may sakit na motor neurone. Sinabihan ako na ang aking 
kalusugan ay malamang na mabilis lumala. Malapit na akong mangailangan ng maraming 
tulong sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paliligo at pagbibihis.
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Bahagi 3: Ang aking mga pinahahalagahan  
at kagustuhan

Maaari mong piliing kumpletuhin ang ilan, lahat, o wala man lang sa mga tanong 
sa Bahagi 3. Lagyan ng ekis ang anumang tanong na ayaw mong sagutin.

Maaari mong gamitin ang Bahagi 3 upang isulat ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo tungkol 
sa iyong kalusugan at pangangalaga sa kalusugan. Maaari mong isama ang mga bagay tungkol 
sa iyong kalusugan sa hinaharap na nagbibigay sa iyo ng pag-aalala. Ito ay tutulong sa mga 
taong malapit sa iyo at sa mga propesyonal sa kalusugan na kasangkot sa iyong pangangalagang 
pangkalusugan na malaman kung ano ang mahalaga sa iyo kung hindi mo na kayang gumawa o 
magpahayag ng mga desisyon.
Ang pag-isipan at pag-usapan kung ano ang mahalaga sa iyong kalusugan sa hinaharap at ang 
iyong mga kahilingan para sa katapusan ng iyong buhay ay maaaring mahirap gawin. Humingi ng 
tulong kung kailangan mo ng suporta habang kinukumpleto mo ang bahaging ito ng form.

3.1 Ang mga bagay na ito ay mahalaga sa akin
Hinihiling sa iyo ng Bahagi 3.1 na ilarawan kung ano ang kahulugan ng ‘mabuhay nang maayos’ para 
sa iyo. Halimbawa, kung ano ang hahanap-hanapin mo nang husto kung magkasakit ka at hindi na 
magawang ipagpatuloy ang pamumuhay na ginagawa mo sa ngayon.
Kasama sa bahaging ito ng form ang listahan ng mga bagay na maaaring mahalaga sa iyo. Maaari 
mong lagyan ng tsek ang lahat ng mga kahon na naaangkop sa iyo. Maaari mo ring isulat ang mga 
aktibidad, interes o libangan na mahalaga sa iyo.

Mga halimbawa
• Ang paggugol ng oras sa pamilya at mga 

kaibigan ay mahalaga sa akin.
• Ang madalas na pagdalaw sa akin ng 

aking anak na babae ay napakahalaga sa 
akin.

• Ang mga alagang hayop sa aking tabi o 
kahit man lang regular na makita ang mga 
ito ay mahalaga sa akin.

• Naging bahagi ako ng komunidad ng 
lesbian sa buong buhay ko at gusto kong 
magpatuloy ang ugnayang ito.

• Ako ay isang Tsino at nasisiyahang 
makasama ng ilang oras  ang mga taong 
marunong magsalita ng Cantonese.

Ang Kuwento ni Rita
Si Rita (87 taon) ay regular na bumibisita 
sa kanyang Croatian Club upang makita 
ang kanyang mga kaibigan, magsalita 
sa kanyang unang wika na Hrvatska 

at maglaro ng mga tradisyonal na laro 
mula sa kanyang bansa. Isinulat ni Rita 
sa kanyang Advance Health Directive 
na ayaw niyang bumisita sa Club kung 
hindi na siya makapagsalita o hindi na 

madaling kumilos.
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3.2 Ito ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng pag-aalala kapag 
iniisip ko ang aking kalusugan sa hinaharap
Hinihiling sa iyo sa Bahagi 3.2 na ilarawan kung ano ang ipinag-aalala mo tungkol sa iyong kalusugan 
at pangangalagang pangkalusugan sa hinaharap. Halimbawa, anumang permanenteng resulta ng 
sakit o pinsala na hindi katanggap-tanggap para sa iyo.

Kung magkasakit o mapinsala ka sa hinaharap, ang paggamot at pangangalaga ay maaaring 
makatulong sa iyo na gumaling at ang iyong kalusugan ay maaaring manumbalik sa dating lagay nito 
bago ka nagkasakit. Gayunpaman, depende sa iyong sakit o pinsala, posible na makatulong lamang 
ng bahagya ang paggamot at pangangalaga at maaaring hindi na magiging katulad ng dati ang iyong 
pamumuhay.

Mga halimbawa
• Nag-aalala ako na patuloy na 

makaranas ng pananakit.
• Nag-aalala ako na baka hindi na ako 

makapagpahayag o maintindihan ng 
aking pamilya at mga kaibigan.

• Hindi ako magiging masaya kung 
hindi ko na kayang mamuhay nang 
nagsasarili.

• Hindi magiging katanggap-tanggap sa 
akin kung hindi ko kayang kumain nang 
mag-isa.

• Mahirap sa kalooban ko kung hindi 
ko na makikilala ang aking pamilya at 
mga kaibigan.

Ang Kuwento ni Nicole
Si Nicole (43 taon) ay nadiyagnos  

kamakailan na may sakit na Parkinson.  
Sa kanyang Advance Health Directive, isinulat 

niya na hindi katanggap-tanggap sa kanya 
kung panghabambuhay na siyang hindi 

makakakain nang mag-isa. Gustong ipaalam 
ni Nicole sa kanyang pamilya kung ano ang 
mahalaga sa kanya dahil aalagaan siya ng 
mga ito kung ang sakit ay magresulta sa 
kawalan niya ng kontrol sa kanyang mga 
kamay at iba pang bahagi ng katawan.
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3.3 Kapag malapit na akong mamatay, ito ang gusto kong puntahan
Hinihiling sa iyo ng Bahagi 3.3 na ilarawan kung saan mo gustong gugulin ang iyong mga huling 
araw o linggo kung malapit ka nang mamatay.
Mayroong 4 na opsyon na nakasaad sa bahaging ito ng form. Maaari kang pumili ng isang opsyon 
lamang. Maaari kang maglagay ng mas maraming detalye tungkol sa opsyong pipiliin mo sa 
ibinigay na kahon.

Mga halimbawa:

• Ang pagiging malapit sa kalikasan ay 
mahalaga sa akin. Gusto kong pumunta 
sa isang lugar na may hardin ng mga 
bulaklak o malapit sa dalampasigan.

• Napakahalagang bahagi ng aking buhay 
ang pamilya at mga kaibigan. Mas 
gugustuhin kong nasa lugar na malapit 
sa kanila hangga’t maaari para madali at 
regular nila akong mabibisita.

• Nagpapakilala ako bilang isang bakla 
at mahalaga sa akin na mapunta sa 
isang lugar kung saan tinatanggap at 
iginagalang ang aking sekswalidad.

 

 

Ang Kuwento ni Raymond
Si Raymond (95 taon) ay nanirahan 

sa isang pasilidad sa pangangalaga sa 
matatanda sa huling 5 taon ng kanyang 

buhay. Ang pasilidad ay naging tahanan niya. 
May Advance Health Directive si Raymond. 

Isinulat niya na gusto niyang mamatay kung saan 
siya nakatira, sa piling ng kanyang pamilya. Mabilis 

na lumubha ang kalusugan ni Raymond. Ginamit 
ng kanyang mga propesyonal sa kalusugan 
ang kanyang Advance Health Directive para 
gabayan ang kanyang pangangalaga sa mga 

huling linggo ng kanyang buhay. Namatay 
siya nang mapayapa sa pasilidad ng 

pangangalaga sa matatanda na 
napapalibutan ng kanyang 

pamilya.
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3.4 Kapag malapit na akong mamatay, ang mga bagay na ito ay 
mahalaga sa akin
Hinihiling sa iyo sa Bahagi 3.4 na isulat kung ano ang nagdudulot sa iyo ng kaginhawahan at kung 
sino ang gusto mong makasama kapag malapit ka nang mamatay. Ang pag-isipan ang iyong mga 
kahilingan para sa katapusan ng iyong buhay ay maaaring mahirap gawin. Isipin kung ano ang 
pinakamahalaga sa iyo sa oras na iyon. Maaaring gusto mong isipin kung anong mga espirituwal, 
pangrelihiyon o kultural na mga tradisyon ang mahalaga sa iyo o kung ano ang malamang na 
magdulot sa iyo ng kaginhawaan o kapayapaan.
Maaari mong lagyan ng tsek ang lahat ng mga kahon na naaangkop sa iyo. Maaari kang maglagay 
ng mas maraming detalye sa mga ibinigay na kahon.

Mga halimbawa:

• Ako ay isang Aboriginal Elder. Mahalagang maisakatuparan ng aking pamilya at komunidad 
ang mga sagrado at kinagawiang tradisyon ng aking kultura, bago ang araw, sa mismong  
araw at pagkatapos ng aking kamatayan.

• Kapag naghihingalo na ako, gusto kong malamlam ang ilaw ng aking silid at may musikang 
mapagnilay. Ito ang kapaligiran na nakakakalma para sa akin.

• Kung ako ay naghihingalo na, ayaw kong pumunta sa ospital maliban kung ang aking 
kaginhawahan at dignidad ay hindi na mapapanatili sa bahay.

• Ako ay isang Hindu at gusto kong mapalibutan ng aking kamag-anak upang  
maisagawa nila ang ilang tradisyonal na mga ritwal.

Ang Kuwento ni Tita
Si Tita (64 na taon) ay nagkaroon ng mga isyu sa 

kalusugan tulad ng diyabetis nang maraming taon. Ang 
kanyang mga kamag-anak ay nakatira sa Turkey Creek. 

Kung siya ay magkasakit nang malubha, gusto niyang iuwi 
siya ng kanyang anak na si Carol sa bansa kung kaya pa 
niyang maglakbay at kung hindi ito masyadong pabigat 

sa kanyang pamilya. Ang pagsulat nito sa kanyang 
Advance Health Directive ay nagbibigay sa kanya 

ng payapang isipan dahil malinaw ang 
kanyang mga kahilingan.
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Bahagi 4: Ang aking mga desisyon sa paggamot  
sa Advance Health Directive

Dapat kang gumawa ng kahit man lang isang desisyon sa paggamot sa Bahagi 
4 upang makagawa ng may saysay na Advance Health Directive. Lagyan ng ekis 
ang anumang bahagi na hindi mo gustong sagutin.
Maaari mong gamitin ang Bahagi 4 upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga paggamot 
na gusto mo o hindi mo gusto sa hinaharap. Kabilang dito ang mga paggamot o interbensyon 
na maaaring gamitin upang mapanatili kang buhay. Ang mga ito ay tinatawag na ‘life-sustaining 
treatments’. Maaari ka ring gumawa ng mga desisyon kung gusto mong makilahok sa medikal na 
pananaliksik sa hinaharap. Dapat sundin 
ng mga propesyonal sa kalusugan ang mga 
desisyon na iyong inilista sa Bahagi 4.
Ang paggamot ay anumang medikal 
o surgical na paggamot, kabilang 
ang palyatibong pangangalaga at 
mga hakbang na nagpapanatili ng 
buhay, paggamot sa ngipin, o iba pang 
pangangalagang pangkalusugan.

Ang desisyon sa paggamot sa Advance 
Health Directive ay desisyon ng pagpayag 
o pagtangging simulan o ipagpatuloy ang 
anumang paggamot.

4.1 Mga desisyon sa paggamot na nagpapanatili ng buhay
Lagyan ng ekis ang tanong na ito kung ayaw mong sagutin. Tandaan: Dapat kang gumawa 
ng kahit man lang isang desisyon sa paggamot sa Bahagi 4 upang makagawa ng may 
saysay na Advance Health Directive.

Hinihiling sa iyo ng Bahagi 4.1 na gumawa ng mga 
desisyon tungkol sa mga paggamot o mga interbensyon 
na gusto mo o hindi mo gusto upang panatilihin kang 
buhay sa hinaharap. Gagamitin lang ang impormasyong 
ito kung hindi ka na makagawa o makapagpasya para sa 
iyong sarili.
Kung gumagawa ng mga desisyon kung aling mga 
paggamot na nagpapanatili ng buhay ang gusto mo o 
hindi mo gusto, isipin ang mga bagay na iyong inilista na 
mahalaga sa iyo sa Bahagi 3: Aking mga pinahahalagahan 
at kagustuhan.
Upang matulungan kang kumpletuhin ang bahaging ito ng 
form, makipag-usap sa iyong doktor at/o iba pang mga 
propesyonal sa kalusugan tungkol sa:
• kung anong mga iba’t ibang paggamot na nagpapanatili 

ng buhay ang maaaring kailanganin mo sa hinaharap
• kung ano ang mga panganib at side-effect ng mga 

posibleng paggamot na nagpapanatili ng buhay
• kung paano maaaring maapektuhan ang iyong pangmatagalang kalusugan at kalidad ng buhay ng 

iba’t ibang paggamot na nagpapanatili ng buhay.

Lubos na 
inirerekomenda na talakayin mo ang 

iyong mga desisyon sa paggamot sa iyong 
doktor bago mo kumpletuhin ang iyong Advance 

Health Directive.
Ang iyong doktor at iba pang mga propesyonal sa 
kalusugan ay maaaring magbigay ng payo tungkol 

sa mga opsyon sa paggamot at kung paano 
ka maaapektuhan ng mga ito.
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Ang iyong 
mga desisyon sa Bahagi 

4.1 ay tumutukoy lamang sa 
mga paggamot na na nagpapanatili 

ng buhay. Ang mga propesyonal 
sa kalusugan ay magbibigay pa rin ng 

pangangalaga upang mabawasan ang sakit 
at gawin kang komportable (ibig sabihin, 
palyatibong pangangalaga), kahit na pinili 

mong tanggihan ang lahat ng paggamot na 
nagpapanatili ng buhay.

Kung hindi mo gustong tumanggap 
ng mga paggamot sa palyatibong 

pangangalaga, kailangan mong 
isaad ito sa Part 4.2.Mayroong 5 mga opsyon sa Bahagi 4.1.  

Maaari kang pumili ng isang opsyon lamang.
• Opsyon 1: Sumasang-ayon ako sa lahat ng paggamot  

na naglalayong itaguyod o pahabain ang aking buhay.
• Opsyon 2: Sumasang-ayon ako sa lahat ng paggamot na naglalayong  

panatilihin o pahabain ang aking buhay maliban kung maliwanag na ako ay  
malubhang napinsala o may-sakit na walang makatwirang pag-asa na ako ay  
gagaling at makakayang mabuhay nang walang patuloy na paggamot na nagpapanatili ng buhay. 
Sa ganoong sitwasyon, binabawi ko ang pahintulot sa mga paggamot na nagpapanatili ng buhay.

• Opsyon 3: Tinatanggihang magpahintulot sa anumang paggamot na  
naglalayong panatilihin o pahabain ng aking buhay.

• Opsyon 4: Ginagawa ko ang sumusunod na mga desisyon  
tungkol sa mga partikular na paggamot na nagpapanatili  
ng buhay gaya ng nakalista sa talahanayan sa ibaba.

• Opsyon 5: Hindi ako makapagpasya sa ngayon.

Napapailalim sa ilang limitadong iksepsyon, 
ang mga propesyonal sa kalusugan ay dapat 
sumunod sa iyong mga direksyon para sa 
mga paggamot na nagpapanatili ng buhay. 
Gayunpaman, dahil nakumpleto mo ang 
Bahagi 4.1, hindi ito nangangahulugan na 
tiyak na kakailanganin mo o tatanggap ka ng 
mga paggamot na iyong pinili. Kung ang isang 
paggamot ay hindi makakatulong sa iyo, ang 
iyong doktor ay hindi obligadong ibigay ito.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 
3: Makakatulong na impormasyon para sa higit 
pang impormasyon tungkol sa mga paggamot 
na nagpapanatili ng buhay.

Kung pipiliin mo ang 
Opsyon 4 kakailanganin 
mong gumawa ng mga 

desisyon tungkol sa iba’t 
ibang uri ng paggamot na 

nagpapanatili ng buhay 
na gusto mo o hindi mo 

gustong matanggap.
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Bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa mga paggamot na gusto niya o ayaw niyang 
tanggapin. Ang mga halimbawa sa ibaba ay maaaring makatulong sa iyo habang isinasaalang-
alang mo ang iyong mga pagpipilian. Maaaring nais mo ring magbigay ng mas maraming detalye. 
Maaari mong piliin ang Opsyon 5 kung hindi ka pa handang gumawa ng desisyon tungkol sa mga 
paggamot na nagpapanatili ng buhay na gusto mo o hindi mo gusto sa hinaharap.

Mga halimbawa

Halimbawa: Opsyon 1 – Ang Kuwento ni Nathan

• Inatake sa puso si Nathan 5 linggo ang nakalipas. Sinabi sa kanya ng kanyang GP na malaki 
ang posibilidad na kailanganin niya ang operasyon sa puso. Gusto ni Nathan ang lahat ng 
paggamot na maaaring magpanatili o magpahaba ng kanyang buhay.

• Pinili ni Nathan ang: Opsyon 1 – Pumapayag ako sa lahat ng paggamot na naglalayong 
itaguyod o pahabain ang aking buhay.

Halimbawa: Opsyon 2 – Ang Kuwento ni Linda

• Si Linda ay nadiyagnos na may sakit sa bato. Namatay ang kanyang ina dahil sa pagbagsak 
ng bato (kidney failure). Naalala ni Linda na ang kanyang ina ay nakaranas ng maraming 
pagduduwal sa pagtatapos ng kanyang buhay. Naaalala niya na ang pagduduwal ay pinalala 
ng mga paggamot para sa pinag-uugatang sakit, kahit na walang makatwirang pag-asa na siya 
ay gagaling dito. Hindi ito gusto ni Linda para sa kanyang sarili.

• Pinili ni Linda ang: Opsyon 2 – Pumapayag ako sa lahat ng paggamot na naglalayong 
itaguyod o pahabain ang aking buhay maliban kung maliwanag na ako ay malubhang 
napinsala o nagkasakit na walang makatwirang pag-asa na ako ay gagaling at magagawa 
kong mabuhay nang walang tuluy-tuloy na paggamot na nagpapanatili ng buhay. Sa ganoong 
sitwasyon, binabawi ko ang pahintulot sa mga paggamot na nagpapanatili ng buhay.

Halimbawa: Opsyon 3 – Ang Kuwento ni Mia

• Dati nang ginagamot si Mia para sa kanser sa suso. Kakasabi pa lang sa kanya na bumalik 
na ang kanyang kanser, at ang paggagamot na iyon ay malamang na hindi pahahabain ang 
kanyang buhay nang mahigit sa ilang buwan.

• Ang kaibigan ni Mia ay may kanser sa suso at si Mia ay may matinding damdamin tungkol 
sa chemotherapy na natanggap niya na nagpatagal sa kanyang buhay at sa kanyang 
pagdurusa. Napagpasyahan ni Mia na sa pagkakataong ito ay ayaw na niya ng anumang 
paggamot na magpapaantala sa kanyang kamatayan at gusto niyang ituon ng kanyang 
mga propesyonal sa kalusugan ang pagpapanatiling komportable sa kanya at walang sakit 
hangga’t maaari.

• Pinili ni Mia ang: Opsyon 3 – Tumatanggi akong pumayag sa anumang paggamot na 
naglalayong itaguyod o pahabain ang aking buhay.
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4.2 Iba pang mga desisyon sa paggamot
Lagyan ng ekis ang tanong na ito kung ayaw mong sagutin. Tandaan: Dapat 
kang gumawa ng kahit man lang isang desisyon sa paggamot sa Bahagi 4 upang 
makagawa ng may saysay na Advance Health Directive.

Hinihiling sa iyo ng Bahagi 4.2 na gumawa ng mga desisyon tungkol sa iba pang mga paggamot 
(bukod sa mga paggamot na nagpapanatili ng buhay sa Bahagi 4.1) na gusto mo o hindi mo 
gustong tanggapin sa hinaharap. Gagamitin lang ang impormasyong ito kung hindi ka na 
makagawa o makapagpahayag ng mga desisyon.
Maaaring kabilang sa iba pang mga paggamot ang mga gamot na ginagamit upang maiwasan 
ang ilang partikular na kondisyon sa kalusugan (hal. aspirin, mga paggamot sa kolesterol), o mga 
pagsasalin ng dugo.
Kung naglista ka ng desisyon tungkol sa isang partikular na paggamot, dapat mong ilarawan ang 
(mga) pagkakataon kung kailan gusto mo o hindi mo gustong tanggapin ang paggamot na iyon.
Halimbawa, kung ayaw mong tumanggap ng aspirin, iyon ba ay para sa lahat ng pagkakataon o 
sa mga partikular na pagkakataon lamang?
Maaari kang magbigay ng detalye sa mga kahon na nakalaan. Kung kailangan mo ng 
karagdagang espasyo, kumpletuhin ang mga karagdagang pahina para sa Bahagi 4.2 – Iba pang 
mga desisyon sa paggamot na kasama sa gabay na ito at ilakip ang mga ito sa Bahagi 4.2 ng 
iyong Advance Health Directive.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon para sa higit 
pang impormasyon kung paano magdadagdag ng mga pahina sa iyong Advance Health Directive.

Halimbawa: Opsyon 4 – Ang Kuwento ni Peter

• Si Peter ay nadiyagnos na may chronic obstructive pulmonary disease (isang malalang sakit 
sa baga). Siya ay 70 taong gulang at alam niyang lalala lamang ang kanyang kalagayan. 
Bagama’t sa palagay niya ay maaari pa rin siyang magkaroon ng magandang kalidad ng 
buhay habang naninirahan sa bahay, kahit na nangangahulugan ito ng paggamit ng oxygen, 
ayaw niyang permanenteng naka-breathing machine sa isang nursing home o ospital.

• Pinili ni Peter ang: Opsyon 4 – Ginagawa ko ang mga sumusunod na desisyon tungkol sa 
mga partikular na paggamot na nagpapanatili ng buhay gaya ng nakalista sa talahanayan sa 
ibaba.
 - Nilagyan niya ng tsek ang kahon (B) para sa tinutulungang makahinga (assisted 

ventilation) at ibinigay ang sumusunod na mga detalye: Kung pansamantala lang at kung 
makakauwi ako, kahit na may oxygen. Hindi ko gustong permanenteng naka-breathing 
machine sa ospital o sa isang nursing home.

 - Nilagyan niya ng tsek ang kahon (C) para sa lahat ng iba pang paggamot: Tinatanggihan 
ko ang lahat ng iba pang paggamot na nagpapanatili ng buhay.

Halimbawa: Opsyon 5 – Ang Kuwento ni William

• Si William ay 25 taong gulang at hindi pa nakaranas mamatayan ng isang malapit na 
miyembro ng pamilya o nakaranas na may sinumang malapit sa kanya ay mangailangan 
ng paggamot na nagpapanatili ng buhay.

• Pinili ni William ang: Opsyon 5 – Hindi ako makapagpasya sa ngayon.

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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Mga halimbawa

4.3 Medikal na pananaliksik
Lagyan ng ekis ang tanong na ito kung ayaw mong sagutin. Tandaan: Dapat 
kang gumawa ng kahit man lang isang desisyon sa paggamot sa Bahagi 4 
upang makagawa ng may saysay na Advance Health Directive.
Hinihiling sa iyo ng Bahagi 4.3 na gumawa ng mga desisyon tungkol sa pakikibahagi sa medikal na 
pananaliksik. Gagamitin lang ang impormasyong ito kung hindi ka na makagawa o makapagpahayag 
ng mga desisyon.
Ang pakikibahagi sa medikal na pananaliksik ay maaaring makatulong sa pagsulong ng kaalaman 
sa medisina at siyensya upang maiwasan, matukoy at/o magamot ang sakit. Ang Bahagi 4.3 ay 
naglilista ng iba’t ibang uri ng mga aktibidad sa medikal na pananaliksik. Maaari mong lagyan ng 
tsek ang (mga) sirkumstansya kung kailan ka pumapayag o hindi pumapayag na makilahok sa mga 
nakalistang aktibidad sa medikal na pananaliksik. Ang talahanayan sa ibaba ay nagbibigay ng mga 
halimbawa ng bawat aktibidad sa medikal na pananaliksik na nakalista sa Bahagi 4.3.
Ang medikal na pananaliksik ay kailangang isagawa sa ilalim ng mahigpit na mga patnubay at may 
pag-apruba mula sa isang lupon ng mga dalubhasa sa pananaliksik na kinasasangkutan ng mga tao 
(ang Human Research Ethics Committee na sumusunod sa National Statement on Ethical Conduct in 
Human Research).
Kung papayag kang makilahok sa medikal na pananaliksik sa hinaharap, ilalapat lang ito sa 
pananaliksik na naaprubahan ng Human Research Committee at sumusunod sa mga pambansang 
patnubay sa pananaliksik. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa medikal na pananaliksik, 
bisitahin ang website ng Tanggapan ng Pampublikong Tagapagtaguyod (Office of the Public 
Advocate) sa publicadvocate.wa.gov.au. Ang Mga karaniwang ginagamit na salita sa Seksyon 
3: Makakatulong na impormasyon ay nagbibigay din ng karagdagang impormasyon.

Mga kalagayan ng kalusugan Ang aking mga desisyon sa paggamot

Mayroon akong napakataas 
na kolesterol

Huwag mo akong bigyan ng mga cholesterol absorption 
inhibitor. Hindi ko makayanan ang mga side effect nito.

Lahat ng sirkumstansya Huwag mo akong sasalinan ng dugo o anumang produkto 
ng dugo. Ito ay labag sa aking pananampalataya.

Dumaranas ako ng regular na 
migraine

Huwag mo akong bigyan ng aspirin. Sumasakit ang tiyan 
ko dito.

http://www.publicadvocate.wa.gov.au/
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Mga aktibidad sa pananaliksik Halimbawa ng ganitong uri ng pananaliksik

Ang paggamit ng kagamitan o aparato Pagsubok sa kahusayan ng isang bagong uri ng 
oxygen mask o pacemaker.

Ang pagbibigay ng pangangalagang 
pangkalusugan na wala pang suporta 
ng malaking bilang ng mga doktor 
(practitioners) sa larangan ng 
pangangalagang pangkalusugan na iyon

Pagsubok ng bagong gamot o uri ng kagamitan na 
hanggang ngayon ay nakita lamang na gumagana 
sa isang pag-aaral na may maliit na bilang ng mga 
pasyente.

Pagbibigay ng pangangalagang 
pangkalusugan para magsagawa 
ng pagkukumparang pagtatasa 
(comparative assessment)

Isang pag-aaral na ipinaghahambing ang mga 
epekto sa isang sakit ng 2 magkaibang gamot o 
paggamot. Sa ganitong uri ng pananaliksik, ang isang 
grupo ng mga pasyente ay tatanggap ng isang uri 
ng paggamot at ang pangalawang grupo ng mga 
pasyente ay tatanggap ng ibang uri ng paggamot.

Pagkuha ng mga sample ng dugo
Pananaliksik na kinasasangkutan ng pagkuha ng 
dugo para masuri sa laboratoryo upang maghanap 
ng mga pagbabago, hal. pagbabago sa bilang o uri ng 
mga selula ng dugo.

Pagkuha ng (mga) sample ng tisyu o 
likido mula sa katawan, kabilang ang 
sa bibig, lalamunan, lukab ng ilong, 
mata o tainga

Ang pag-biopsy ng nunal o pekas (kung saan 
humihiwa ng bahagi ng nunal o pekas gamit ang local 
anaesthetic) upang maghanap ng mga palatandaan 
ng kanser sa balat. Pag-swab sa loob ng ilong upang 
suriin kung may virus o bakterya.

Anumang hindi mapanghimasok na 
pagsusuri sa bibig, lalamunan, lukab 
ng ilong, mata o tainga

Ang paggamit ng ilaw upang tingnan ang tainga, 
mata o bibig at hanapin ang anumang pagbabago o 
palatandaan ng sakit.

Isang hindi mapanghimasok na 
pagsusuri sa taas, timbang o paningin

Paggamit ng timbangan upang timbangin ang 
isang tao. Ang pagsusuri sa mata upang suriin ang 
paningin ng isang tao.

Inoobserbahan 
Mga pagsusuri kung saan tinatasa ang bilis ng 
paghinga o kadalian ng paggalaw ng isang tao 
habang gumagawa ng iba’t ibang uri ng aktibidad.

Pagsali sa survey, panayam o focus 
group

Pagsagot sa survey sa papel o internet na may 
mga tanong tungkol sa paggamot o pangangalaga. 
Pagdalo sa isang panayam o maliit na pagpupulong 
ng grupo upang magbahagi ng mga ideya kung 
ano ang maaaring magpabuti sa karanasan sa 
pangangalaga.

Pagkolekta, paggamit o pagsisiwalat 
ng impormasyon, kasama ang

Pananaliksik kung saan ang impormasyon mula 
sa mga medikal na rekord ng isang pasyente ay 
ibinabahagi (nang may pahintulot ng pasyente) 
sa mga mananaliksik, kasama ang impormasyon 
mula sa iba pang mga rekord ng pasyente upang 
maunawaan ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa 
mga grupo ng mga pasyente, halimbawa, kung gaano 
kadalas ipinapasok sa ospital ang mga taong may 
partikular na sakit sa loob ng 10 taon.

Isinasaalang-alang o sinusuri ang mga 
sample o impormasyong nakuha mula 
sa aktibidad na nakalista sa itaas

Paghahambing ng mga resulta ng mga pagsusuri 
sa dugo mula sa iba’t ibang mga pasyente upang 
maghanap ng mga pagkakatulad at pagkakaiba 
bilang bahagi ng pananaliksik upang maunawaan ang 
isang sakit at paggamot nito.
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Part 5: Mga taong tumulong sa akin na kumpletuhin 
ang aking Advance Health Directive

Maaari mong piliing kumpletuhin ang ilan, lahat, o wala man lang sa mga tanong 
sa Bahagi 5. Lagyan ng ekis ang anumang tanong na ayaw mong sagutin.
Maaaring kailangan mong maglagay ng karagdagang impormasyon sa iyong 
Advance Health Directive para sa ilang tanong (hal. Pahayag ng tagasalinwika).
Maaari mong gamitin ang Bahagi 5 para ilista ang mga taong tumulong sa iyong kumpletuhin 
ang iyong Advance Health Directive.

5.1 Ginamit mo ba ang serbisyo ng isang tagasalinwika sa 
pagkumpleto sa form na ito?
Ang Bahagi 5.1 ay nagtatanong sa iyo kung kumuha ka ng isang tagasalinwika habang ginagawa 
ang iyong Advance Health Directive.

Mayroong 3 pagpipilian para sa tanong na ito:

• Opsyon 1: Ingles ang aking unang wika –  
hindi ko kinailangang kumuha ng tagasalinwika.
Piliin ang opsyong ito kung tiwala ka sa iyong 
kakayahan sa wikang Ingles at hindi kumuha ng 
tagasalinwika sa pagkumpleto ng form.

• Opsyon 2: Hindi Ingles ang aking unang wika – 
kumuha ako ng tagasalinwika sa paggawa ng 
Advance Health Directive na ito at naglakip ako 
ng pahayag ng tagasalinwika.
Piliin ang opsyong ito kung kumuha ka ng 
tagasalinwika para isalin ang form. Dapat mong 
kumpletuhin ang pahayag ng tagasalinwika na 
kasama sa gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 
5.1 ng iyong Advance Health Directive.

• Opsyon 3: Hindi Ingles ang aking unang wika – 
hindi ako kumuha ng tagasalinwika sa paggawa 
ng Advance Health Directive na ito.
Piliin ang opsyong ito kung hindi Ingles ang iyong 
unang wika ngunit kinumpleto mo ang form nang 
walang tulong mula sa isang tagasalinwika.

Maaari mong lagyan ng tsek ang isang kahon 
lamang o maaari mong Lagyan ng ekis ang tanong 
na ito kung ayaw mong sagutin ito.

Kung pipiliin mo ang Opsyon 2, inirerekumenda na 
ikaw at ang iyong tagasalinwika ay sumangguni sa 
Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong 
na impormasyon para sa karagdagang 
impormasyon sa pagkuha ng tagasalinwika.

 

 

Kung pipiliin mo ang Opsyon 2 
– dapat ninyong kumpletuhin ng 

iyong tagasalinwika ang pahayag ng 
tagasalinwika na kasama sa gabay 
na ito at ilakip ito sa iyong Advance 

Health Directive.

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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Hinihikayat ka  
(ngunit hindi inaatasan) 
na humingi ng medikal 

at/o ligal na payo sa 
paggawa ng Advance 

Health Directive.

5.2 Nakagawa ka na ba ng Pangmatagalang Kapangyarihan ng 
Guardian (Enduring Power of Guardianship - EPG)?
Hinihiling sa iyo sa Bahagi 5.2 na ilista ang impormasyon kung gumawa ka ng Enduring Power of 
Guardianship.
Ang Enduring Power of Guardianship ay isang ligal na dokumento na nagpapahintulot sa iyong 
pangalanan at ligal na magtalaga ng isa o mas maraming tao para gumawa ng mga desisyon 
sa pamumuhay at pangangalagang pangkalusugan para sa iyo kung hindi ka na makagawa o 
makapagpahayag ng mga naturang desisyon. Kung gagawa ka ng Enduring Power of Guardianship, 
lubos na inirerekomenda na isama mo ang mga detalye sa iyong Advance Health Directive.
Ang taong itinalaga mo para gumawa ng mga desisyon para sa iyo ay tinatawag na pangmatagalang 
guardian (enduring guardian).
Hindi maaaring sapawan (override) ng enduring guardian ang mga desisyong ginawa sa iyong 
Advance Health Directive, maliban sa mga natatanging pangyayari (hal. kung may mga opsyon ng 
bagong paggamot na wala noong kinumpleto mo ang iyong Advance Health Directive).
Maaari mong lagyan ng tsek ang isang kahon lamang o maaari mong lagyan ng ekis ang tanong 
na ito kung ayaw mong sagutin ito. Kung pipiliin mo ang Opsyon 2, dapat mong isama ang mga 
detalye tungkol sa iyong Enduring Power of Guardianship at enduring guardian.
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon para sa higit 
pang impormasyon tungkol sa Enduring Power of Guardianship at kung paano magtalaga ng 
enduring guardian.

5.3 Humingi ka ba ng medikal at/o ligal na payo tungkol sa paggawa 
ng Advance Health Directive na ito?
Hinihiling sa iyo sa Bahagi 5.3 na magbigay ng mga detalye tungkol sa anumang medikal at/o ligal 
na payo na natanggap mo habang ginagawa ang iyong Advance Health Directive.
Maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo na humingi ng medikal at/o ligal na payo upang 
masiguro mo at ng mga taong malapit sa iyo na ang mga desisyon na iyong ginagawa sa iyong 
Advance Health Directive ay para sa iyong pinakamabuting interes at naaangkop sa iyong mga 
kalagayan sa kalusugan.
Maaari mong lagyan ng tsek ang isang kahon lamang kaugnay  
ng payong medikal, at maaari mo lamang lagyan ng tsek ang  
isang kahon kaugnay ng ligal na payo. Lagyan ng ekis ang  
tanong kung ayaw mong sagutin ito.
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Bahagi 6: Lagda at pagsaksi

Dapat mong kumpletuhin ang bahaging ito ng Advance Health Directive at 
dapat mong matugunan ang partikular na kahingian sa pagsaksi.
Upang matiyak na may saysay ang iyong Advance Health Directive, dapat kang tumupad sa 
sumusunod na mga kahingian sa paglagda at pagsaksi sa iyong Advance Health Directive.
• Dapat mong lagdaan ang Advance Health Directive sa harap ng 2 testigo. Dapat makita kang 

lumalagda ng dalawang testigo sa Advance Health Directive.
• Dapat ding lagdaan ng mga testigo ang Advance Health Directive. Dapat makita mong lumalagda 

ang dalawang testigo sa Advance Health Directive. Dapat panoorin ng bawat testigo ang paglagda 
ng isa’t isa sa Advance Health Directive.

• Ang 2 testigo ay dapat parehong mas matanda sa 18 taong gulang at may ganap na ligal na 
kapasidad.

• Ang isa sa mga testigo ay dapat isang taong awtorisadong sumaksi sa mga pahayag na ayon sa 
batas (statutory declarations).

Para sa isang detalyadong listahan ng mga taong pinahihintulutang sumaksi sa mga statutory 
declaration sa WA, maaari kang sumangguni sa Oaths, Affidavits at Statutory Declaration Act 2005, 
Iskedyul 2 sawa.gov.au/government/publications/authorised-witnesses-statutory-declarations.

Kasama sa pinasimpleng listahan ng mga awtorisadong tao ang:

• Akademiko (lampas sa 
segundaryong institusyon)

• Accountant
• Arkitekto
• Konsuladong Opisyal ng 

Australya
• Diplomatikong Opisyal ng 

Australya
• Bailiff
• Tagapamahala ng Bangko
• Chartered Secretary
• Parmasyutiko
• Chiropractor
• Awditor ng Kumpanya o 

Liquidator
• Opisyal ng Hukuman
• Opisyal ng Puwersa ng 

Tanggulan
• Dentista
• Doktor

• Opisyal ng Halalan 
(Electorate Officer) ng 
isang Miyembro ng 
Parlamento ng Estado

• Inhinyero
• Kalihim ng Organisasyong 

Pang-industriya
• Insurance Broker
• Justice of the Peace
• Opisyal ng Landgate 
• Abogado
• CEO o Deputy CEO ng 

Lokal na Pamahalaan
• Konsehal ng Lokal na 

Pamahalaan
• Loss Adjuster
• Magdiriwang ng Kasal 
• Miyembro ng Parlamento
• Komadrona
• Ministro ng Relihiyon
• Nars

• Optometrist
• Paramedic
• Patent Enduring Attorney
• Physiotherapist
• Podiatrist
• Pulis
• Tagapamahala sa 

Tanggapan ng Koreo
• Sikologo
• Notaryo Publiko
• Empleyado ng Gobyerno 

(Commonwealth o Estado)
• Ahente ng Real Estate
• Settlement Agent
• Sheriff o Deputy Sheriff
• Surveyor
• Guro
• Opisyal ng Tribunal
• Beterinaryo.

https://www.wa.gov.au/government/publications/authorised-witnesses-statutory-declarations
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Kapag nagbibigay ng mga detalye ng address ng iyong mga testigo, gumamit ng address ng kalye 
at hindi isang Post Office (PO) Box. Ang address ng kalye ay maaaring ang address ng negosyo, 
lugar ng trabaho o address ng tirahan ng testigo.

Tingnan ang Mga Madalas itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon para sa higit 
pang impormasyon tungkol sa tungkulin at mga responsibilidad ng mga testigo.

Paano kung hindi ko na magawang lagdaan ang aking Advance 
Health Directive?
Kung hindi mo na magawang lagdaan ang iyong nakumpletong Advance Health Directive, maaari 
kang gumawa ng anumang uri ng marka, kabilang ang inisyal, ekis o thumb print.
Kung gagamit ka ng marka maliban sa isang lagda, kailangan mong kumpletuhin ang marksman 
clause na kasama sa gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 6 ng iyong Advance Health Directive. 
Kung maglalakip ka ng marksman clause, inirerekomenda na humingi ka ng ligal na payo (sa 
abogado o sa serbisyo sa batas ng komunidad).
Tingnan ang Mga Madalas Itanong sa Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon para sa 
karagdagang impormasyon tungkol sa pagkumpleto ng Advance Health Directive kung ikaw ay 
may kapansanan sa paningin o hindi makabasa at/o makasulat.
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Mga Madalas Itanong

Ang seksyong ito ay sumasagot sa ilang karaniwang tanong tungkol sa 
paggawa ng Advance Health Directive.

Pangkalahatan

Kailan gagamitin ang aking Advance Health Directive?
Gagamitin lang ang iyong Advance Health Directive sa mga pagkakataong hindi ka 
na makagawa at/o makapagpahayag ng mga desisyon tungkol sa iyong paggamot at 
pangangalagang pangkalusugan at kung naaangkop ito sa paggamot na kailangan mo.

Gaano katagal ang saysay ang aking Advance Health Directive?
Ang mga desisyong gagawin mo sa iyong Advance Health Directive ay may saysay:
• hanggang sa mamatay ka o
• hanggang sa bawiin mo (kanselahin) ang iyong Advance Health Directive o
• habang ang mga opsyon sa paggamot na nakalista sa iyong Advance Health Directive ay 

may katuturan pa rin. Ang iyong Advance Health Directive ay hindi ilalapat sa mga bagong 
opsyon sa paggamot na maaaring maging available pagkatapos mong kumpletuhin ang 
Advance Health Directive.

Kung gumamit ako ng lumang template para sa aking Advance Health Directive may 
saysay pa rin ba ito?
Oo. Kung gumawa ka ng Advance Health Directive gamit ang lumang bersyon ng form 
bago ang ika-4 ng Pebrero 2023 at sinunod mo ang lahat ng mga ligal na kahingian upang 
kumpletuhin ang form, ito ay patuloy na may saysay.

Kailangan ko bang irehistro ang aking Advance Health Directive?
Hindi. Hindi hinihingi sa batas na irehistro mo ang iyong Advance Health Directive. 
Inirerekomenda na sabihin mo sa mga taong malapit sa iyo at sa mga kasangkot sa iyong 
pangangalaga na gumawa ka ng Advance Health Directive at magbahagi ng kopya sa 
kanila. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang Ano ang dapat kong gawin sa aking 
nakumpletong Advance Health Directive?

Ang seksyong ito ay naglilista ng mga madalas itanong at isang checklist para 
sa paghahanda, pagkumpleto at pagtatabi ng Advance Health Directive. Kasama 
rin dito ang mga karaniwang ginagamit na salita at kung saan pupunta para sa 
karagdagang impormasyon.

Seksyon 3: Makakatulong na impormasyon
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Kailangan ba na palaging susundin ng aking propesyonal sa kalusugan (doktor) ang 
aking mga desisyon sa aking Advance Health Directive?
Oo. Sa karamihan ng mga sitwasyon, kung hindi ka makagawa o makapagpahayag ng mga desisyon 
sa iyong paggamot at pangangalaga, dapat sundin ng mga propesyonal sa kalusugan ang mga 
desisyon sa iyong Advance Health Directive, maliban sa ilang limitadong iksepsyon. Ang limitadong 
iksepsyon ay maaaring mangyari kung:
• nagbago ang mga pangyayaring nauugnay sa iyong desisyon sa paggamot mula noong ginawa mo 

ang desisyon sa paggamot, at
• hindi inaasahang mahuhulaan mo ang mga pagbabagong ito noong ginawa mo ang iyong Advance 

Health Directive, at
• malamang na magbago ng isip ang isang makatwirang tao tungkol sa desisyon sa paggamot kung 

malalaman ang pagbabago ng mga pangyayari.

Gaano kadalas at kailan ko dapat suriin ang aking Advance Health Directive?
Inirerekomenda na suriin mo ang iyong Advance Health Directive kada 2 hanggang 5 taon, o kung 
magbago ang iyong mga kalagayan. Halimbawa, kung ikaw ay nadiyagnos na may isang bagong 
patuloy at/o naglilimita-sa-buhay (life-limiting) na sakit, maaaring kailanganin mong suriin ang 
iyong Advance Health Directive nang mas maaga kaysa sa 2 hanggang 5 taon.

Ano ang pagkakaiba ng abanseng pagpaplano ng pangangalaga, Form ng mga 
Pinahahalagahan at Kagustuhan (Values   and Preferences Form), Abanseng Plano ng 
Pangangalaga (Advance Care Plan) at Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health 
Directive)?
Ang abanseng pagpaplano ng pangangalaga ay proseso ng kusang loob na pagpaplano ng kalusugan 
at personal na pangangalaga sa hinaharap kung saan ang iyong mga pinahahalagahan, mga 
paniniwala at mga kagustuhan ay ipinagbibigay-alam, upang gabayan ang paggawa ng desisyon sa 
hinaharap kung sakaling hindi ka na makagawa o makapagpahayag ng iyong mga desisyon.
Bilang bahagi ng prosesong ito, maaari mong piliing kumpletuhin ang dokumento sa abanseng 
pagpaplano ng pangangalaga upang maitala ang iyong mga pinahahalagahan, paniniwala, 
kagustuhan at desisyon sa paggamot. Sa WA, kasama sa mga dokumento ng abanseng pagpaplano 
ng pangangalaga ang mga sumusunod:
• Ang Form ng mga Pinahahalagahan at Kagustuhan (Values   and Preferences Form): Ang 

pagpaplano para sa aking pangangalaga sa hinaharap, ay isang dokumento kung saan maaari 
mong itala kung ano ang iyong pinahahalagahan at kung ano ang gusto mo para sa iyong 
pangangalaga sa hinaharap kabilang ang kung saan mo gustong tumira, at iba pang mga bagay 
na mahalaga sa iyo. Ang form na ito ay maaaring ituring na isang Common Law Directive (para sa 
karagdagang impormasyon, tingnan sa ibaba ang Ano ang pagkakaiba ng Common Law Directive 
at ng Advance Health Directive?).

• Ang Abanseng Plano ng Pangangalaga (Advance Care Plan) para sa isang taong walang sapat 
na kakayahang gumawa ng desisyon ay isang dokumentong isinulat sa ngalan mo ng isang 
kinikilalang (mga) tagagawa ng desisyon na may malapit at patuloy na ugnayan sa iyo (ibig 
sabihin, ang tao na nasa pinakamataas ng hierarchy ng tagagawa ng desisyon sa paggamot 
na may panahon at handang gumawa ng mga desisyon). Maaaring gamitin ang dokumentong 
ito upang gabayan ang mga tagagawa ng desisyon at mga propesyonal sa kalusugan kapag 
gumagawa ng mga desisyon sa medikal na paggamot sa ngalan mo, kung wala kang may saysay 
na Advance Health Directive o Values   and Preferences Form. Dapat lamang itong gamitin kapag 
ang isang tao ay wala nang kakayahang gumawa ng desisyon upang kumpletuhin ang Values   
and Preferences Form o Advance Health Directive. Ang dokumentong ito ay isang dokumentong 
non-statutory at hindi isang dokumento kung saan maaaring magbigay ng ligal na pahintulot o 
tumanggi sa paggamot ang isang tao. Ang mga dokumentong non-statutory ay hindi kinikilala sa 
ilalim ng partikular na batas.
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• Ang Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) ay isang ligal na rekord ng 
iyong mga desisyon tungkol sa (mga) paggamot na gusto mo o hindi mo gustong tanggapin 
kung ikaw ay magkasakit o mapinsala sa hinaharap. Maaari lamang itong gawin ng isang 
taong mas matanda sa 18 taong gulang na may kakayahang gumawa at magpahayag ng 
kanyang mga desisyon. Ang Advance Health Directive ay dokumentong statutory dahil 
kinikilala ito ng batas. Ang mga dokumentong statutory ang pinakamatibay at pinakapormal 
na paraan ng pagtala ng iyong mga kahilingan.

Ano ang pagkakaiba ng Common Law Directive at Advance Health Directive?
Ang mga Common Law Directive ay mga nakasulat o pasalitang komunikasyon na 
ipinagbibigay-alam ang mga kahilingan ng isang tao tungkol sa kalusugan at personal na 
pangangalaga sa hinaharap na ibibigay o hindi ibibigay sa mga partikular na sitwasyon 
sa hinaharap. Walang mga pormal na kahingian kaugnay ng mga Common Law Directive. 
Maaaring mahirapang patunayan na ang partikular na Common Law Directive ay may saysay at 
maaaring sundin. Dahil dito hindi  inirerekomenda ang mga ito sa paggawa ng mga desisyon sa 
paggamot.

Ang Advance Health Directive ay isang ligal na rekord ng iyong mga desisyon tungkol sa (mga) 
paggamot na gusto mo o hindi mo gustong tanggapin kung ikaw ay magkasakit o mapinsala sa 
hinaharap. Maaari lamang itong gawin ng isang taong mas matanda sa 18 taong gulang na may 
kakayahang gumawa at magpahayag ng kanyang mga desisyon. Ang Advance Health Directive 
ay isang dokumentong statutory dahil kinikilala ito ng batas. Ang mga dokumentong statutory 
ang pinakamatibay at pinakapormal na paraan upang maitala ang iyong mga kahilingan.

Pagsaksi, paglagda at pagbabahagi
Maaari ba akong pilitin na lumagda sa Advance Health Directive nang labag sa aking 
kalooban?
Hindi. Lahat ng desisyon sa paggamot na ginawa sa Advance Health Directive ay dapat gawin 
nang kusang-loob. Ang isang desisyon sa paggamot na ipinilit/ginawa nang labag sa iyong 
kalooban, sinuhulan o pinuwersa ay walang saysay.
Kung ang isang miyembro ng pamilya o propesyonal sa kalusugan ay naghihinala na ang 
isang Advance Health Directive ay hindi kusang-loob na ginawa o naimpluwensyahan ng suhol 
o pamimilit, isang aplikasyon angdapat gawin sa State Administrative Tribunal sa ilalim ng 
Guardianship and Administration Act 1990 para matukoy kung (wala) may saysay.
Maaari ko bang hilingin sa aking doktor na saksihan ang aking Advance Health 
Directive?
Oo. Maaari mong hilingin sa iyong doktor na saksihan ang iyong Advance Health Directive. Ang 
iyong doktor ay dapat lumagda bilang testigo, sa harap ng isa pang testigo (na kailangan ding 
mas matanda sa 18 taong gulang).
Maaari ko bang hilingin sa isang miyembro ng aking pamilya na saksihan ang aking 
Advance Health Directive?
Oo. Gayunpaman, inirerekomenda na  mga independiyenteng testigo ang piliin sa halip na kapamilya.
Maaari ko bang hilingin sa aking tagasalinwika na saksihan ang aking Advance Health 
Directive?
Hindi. Kung ginamit mo ang serbisyo ng isang tagasalinwika sa paghahanda ng iyong Advance 
Health Directive, hindi maaaring saksihan ng iyong tagasalinwika ang iyong paglagda sa Advance 
Health Directive.
Kailangan ko bang sabihin sa mga tao na gumawa ako ng Advance Health Directive?
Lubos na inirerekomenda na sabihin mo sa mga taong malapit sa iyo, at sa mga taong kasangkot 
sa iyong pangangalaga, na gumawa ka ng Advance Health Directive at magbahagi ng kopya sa 
kanila. Sabihin sa kanila kung saan mo itinabi ang iyong Advance Health Directive, para madali 
nilang ma-access ito kung kailanganin sa hinaharap.



Gabay sa Paggawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) sa Western Australia  |  25

Mga pagdaragdag, pagbabago, pagsasama at pagbawi (pagkansela)

Maaari ba akong maglakip ng mga karagdagang pahina sa aking Advance Health 
Directive?
Oo. Maaari kang magdagdag ng higit pang impormasyon sa iyong Advance Health Directive kung 
gagawin mo ito bago ito lagdaan at saksihan. Hindi ka maaaring maglakip ng mga karagdagang 
pahina kapag nasaksihan at nalagdaan na ang iyong Advance Health Directive.

Paano ako magdaragdag ng mga pahina sa aking Advance Health Directive?
Upang magdagdag ng mga pahina sa iyong Advance Health Directive, siguraduhing:
• gamitin ang format na pareho sa nauugnay na seksyon ng Advance Health Directive kung saan 

ka magdaragdag ng mga pahina
 - kung magdaragdag ka ng mga pahina sa Bahagi 4.2, maaari mong gamitin ang mga 

karagdagang pahina para sa Bahagi 4.2 – Iba pang mga desisyon sa paggamot na kasama 
sa gabay na ito

 - kung magdaragdag ka ng pahayag ng tagasalinwika, gamitin ang pahayag ng tagasalinwika 
na kasama sa gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 5.1

 - kung magdadagdag ka ng marksman clause, gamitin ang marksman clause na kasama sa 
gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 6

• pisikal na ilakip (hal. i-staple) ang mga karagdagang pahina sa nauugnay na seksyon ng 
Advance Health Directive

• lagdaan at lagyan ng petsa ang bandang ibaba ng karagdagang mga pahina kapag nilagdaan 
mo ang Advance Health Directive (Bahagi 6) sa harap ng iyong mga testigo.

Tiyakin na ang iyong mga testigo ay:
• lumagda sa bandang ibaba ng anumang karagdagang mga pahina na nakalakip sa Advance 

Health Directive kasabay ng paglagda nila sa Bahagi 6.

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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Maaari ba akong maglagay ng mga karagdagan at/o pagbabago sa mga desisyon sa aking 
Advance Health Directive kapag ito ay nalagdaan at nasaksihan na?
Hindi. Hindi ka maaaring maglagay ng karagdagan at/o baguhin ang mga desisyon sa iyong 
Advance Health Directive pagkatapos itong malagdaan at masaksihan.
Kung kailangan mong baguhin ang iyong Advance Health Directive, dapat mong bawiin 
(o kanselahin) ang iyong kasalukuyang Advance Health Directive at gumawa ng panibago.

Ano ang mangyayari kung babaguhin ko ang aking address o mga detalye sa pakikipag-
ugnayan pagkatapos malagdaan at masaksihan ang aking Advance Health Directive?
Mananatiling may saysay ang iyong Advance Health Directive kung babaguhin mo ang iyong 
address at/o mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo kailangang bawiin (kanselahin) ang 
iyong Advance Health Directive kung magbabago lamang ng iyong mga personal na detalye. 
Maaaring ipaalam na lang sa mga taong may kopya ng iyong Advance Health Directive ang iyong 
bagong mga personal na detalye.

Paano ko babawiin (o kakanselahin) ang aking Advance Health Directive?
Upang bawiin ang isang Advance Health Directive, dapat ay mayroon kang ganap na ligal na 
kapasidad. Ang batas ay nagbibigay ng mga pananggalang upang matiyak na ang Advance Health 
Directive ay hindi maaaring gawin, susugan o bawiin kung ang isang tao ay wala nang kakayahan.
Mayroong pahayag sa Advance Health Directive na nagbibigay-daan sa iyong ipahiwatig na 
binabawi mo ang naunang bersyon.
Inirerekomenda ng Kagawaran ng Kalusugan ng WA na sulatan mo ang lahat (mga tao at 
organisasyon) upang ipaalam sa kanila na binabawi mo (kinakansela) ang iyong Advance Health 
Directive. Maaaring kabilang dito ang iyong GP, ibang mga propesyonal sa kalusugan, mga 
tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga miyembro ng pamilya at/o mga kaibigan 
na kasalukuyang may hawak na kopya ng iyong Advance Health Directive.
Dapat ibalik ito sa iyo ng lahat na may lumang kopya ng iyong Advance Health Directive, at dapat 
mong sirain ang mga lumang kopya.

Maaari bang isama sa Advance Health Directive ang pahintulot na mag-donate ng organo 
at tisyu?
Hindi. Hindi magagamit ang Advance Health Directive para pormal na irehistro ang iyong layunin na 
mag-donate ng organo at tisyu. Ang pag-donate ng organo at tisyu ay dapat pormal na irehistro sa 
donatelife.gov.au. Mahalaga rin na makipag-usap sa mga miyembro ng pamilya tungkol sa iyong 
desisyon na mag-donate ng organo at tisyu, dahil hihilingin sa mga kamag-anak na sumang-ayon 
dito kung ikaw ay mamatay.

Maaari ba akong pumayag sa boluntaryong tinulungan na mamatay (voluntary assisted 
dying) sa aking Advance Health Directive?
Hindi. Ang voluntary assisted dying (health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying) ay isang ligal 
na opsyon para sa mga taga-Western Australia na nakatugon sa kinakailangang pamantayan 
sa pagiging marapat. Hindi posibleng isama ang voluntary assisted dying sa Advance Health 
Directive, ngunit kung ito ay isang bagay na maaari mong isaalang-alang bilang isang opsyon, 
maaari kang makipag-usap sa iyong healthcare provider o makipag-ugnayan sa WA VAD Statewide 
Care Navigator Service. Ang mga navigator ng pangangalaga na nagtatrabaho sa serbisyo ay mga 
kwalipikadong propesyonal sa kalusugan na maraming kaalaman tungkol sa voluntary assisted 
dying bilang pagpipilian sa katapusan ng buhay (end-of-life choice). Mayroon silang malawak na 
karanasan sa pagsuporta sa mga pasyente, pamilya at mga propesyonal sa kalusugan.

http://www.donatelife.gov.au/join-register
https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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Madaling pag-access

Makukuha ba ang Advance Health Directive sa ibang wika maliban sa Ingles?
Hindi. Ang Advance Health Directive ay makukuha lamang sa Ingles at ang iyong mga tugon ay 
dapat nakasulat sa Ingles upang magkaroon ng saysay. Ang gabay na ito at iba pang impormasyon 
sa abanseng pagpaplano ng pangangalaga ay makukuha sa maraming wika. Tingnan ang 
healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives para sa karagdagang impormasyon.

Maaari ba akong kumuha ng tagasalinwika upang matulungan ako sa aking Advance 
Health Directive?
Oo maaari mong gamitin ang serbisyo ng isang tagasalinwika kapag gumagawa ng Advance 
Health Directive. Inirerekomenda na dapat kwalipikado ang iyong tagasalinwika at/o may 
kredensyal sa pagsasalinwika. Tingnan ang Bahagi 5.1 sa Seksyon 2: Hakbang-hakbang na Gabay. 
Kasama sa seksyong Saan pupunta para sa karagdagang impormasyon ng gabay na ito ang mga 
detalye kung saan makakahanap ng mga serbisyo ng tagasalinwika.

Maaari ko bang hilingin sa aking doktor na kumuha ng isang interpreter upang mapag-
usapan namin ang aking Advance Health Directive?
Oo. Kung gusto mong talakayin ang iyong Advance Health Directive sa iyong doktor (o iba pang 
propesyonal sa kalusugan na kasangkot sa iyong pangangalaga) maaari kang humiling ng serbisyo 
ng interpreter. Maaaring kasama mo ang interpreter sa silid o maaari siyang magsalinwika ng 
inyong pag-uusap sa telepono.

Ano ang dapat naming gawin ng aking tagasalinwika upang kumpletuhin ang Advance 
Health Directive?
Dapat ninyong kumpletuhin ng iyong tagasalinwika ang pahayag ng tagasalinwika na kasama sa 
gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 5.1 ng iyong nakumpletong Advance Health Directive.

Paano ako gagawa ng Advance Health Directive kung ako ay may kapansanan sa paningin, 
o kung hindi ako marunong magbasa at/o magsulat?
Ang pagiging hindi marunong magbasa at/o sumulat, at/o lumagda ng iyong pangalan ay hindi 
hadlang sa paggawa mo ng Advance Health Directive. Maaari mong hilingin sa ibang tao na 
basahin ang Advance Health Directive (at ang gabay na ito) sa iyo, at maaari kang humingi ng 
tulong sa pagkumpleto ng Advance Health Directive.
Kung hindi mo magawang lagdaan ang iyong nakumpletong Advance Health Directive, maaari 
mong hilingin sa ibang tao na lagdaan ito sa ngalan mo. Kailangang kumpletuhin ng taong lalagda 
sa ngalan mo ang pangalawang opsyon sa pahinang lalagdaan sa Bahagi 6.
Kung gusto mong ‘lagdaan’ ang Advance Health Directive gamit ang anumang uri ng marka, 
maliban sa isang lagda, dapat mong kumpletuhin ang marksman clause na kasama sa gabay na 
ito at ilakip ito sa Bahagi 6 ng iyong Advance Health Directive. Ang parehong mga kahingian sa 
pagsaksi ay paiiralin kahit na gumamit ka ng marksman clause.
Kung magsasama ka ng marksman clause, inirerekumenda na humingi ka ng ligal na payo mula 
sa isang abogado o pangkomunidad na serbisyo sa batas. Ang seksyong Saan pupunta para sa 
karagdagang impormasyon sa gabay na ito ay magbibigay ng mga detalye kung saan maaaring 
pumunta para sa payo sa batas.

https://www.healthywa.wa.gov.au/advancehealthdirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancehealthdirectives
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Mga paggamot na nagpapanatili ng buhay

Ano ang paggamot na nagpapanatili ng buhay?
Ang paggamot na nagpapanatili ng buhay ay pangangalagang pangkalusugan na naglalayong 
panatilihing buhay ang isang tao at/o manatiling buhay kung siya ay nasa panganib na mamatay. 
Ang mga halimbawa ng paggamot na nagpapanatili ng buhay ay kinabibilangan ng:
• CPR (cardiopulmonary resuscitation) (hal. paggamot upang panatilihin ang pagbomba ng iyong 

puso kapag ito ay tumigil sa pagtibok)
• assisted ventilation (hal. isang makina na tumutulong sa paghinga sa pamamagitan ng face mask 

o isang breathing tube)
• artificial hydration (hal. mga likidong ibinibigay sa pamamagitan ng tubo papunta sa ugat, tisyu, 

tiyan)
• artipisyal na nutrisyon (hal. isang feeding tube sa ilong o tiyan)
• pagtanggap ng mga produkto ng dugo (hal. pagsasalin ng dugo)
• mga antibiyotiko (hal. mga gamot na ibinibigay upang labanan ang impeksyon, na ibinibigay sa 

pamamagitan ng bibig, iniksyon o sa pamamagitan ng drip tube).

Pangmatagalang Kapangyarihan ng Guardian  
(Enduring Power of Guardianship)

Ano ang Enduring Power of Guardianship?
Ang Enduring Power of Guardianship (EPG) ay isang ligal na dokumento na nagbibigay ng pahintulot 
sa isang taong pinili mo, na gumawa ng mahahalagang desisyon sa personal, pamumuhay at 
paggamot sa ngalan mo sakaling ikaw ay mawalan ng kakayahang gumawa o magpahayag ng iyong 
mga desisyon.
Ang (mga) taong ito ay kilala bilang enduring guardian. Maaari mong pahintulutan ang enduring 
guardian na gumawa ng mga desisyon kung saan ka titira, kung anong mga serbisyo ng suporta ang 
maa-access mo, at paggamot na matatanggap mo. Hindi mo maaaring pahintulutan ang enduring 
guardian na gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong mga ari-arian o mga usapin sa pera. Maaari 
kang magkaroon ng mahigit sa isang enduring guardian ngunit dapat ay magkaisa sila sa kanilang 
aksyon na nangangahulugang dapat silang magkasundo sa anumang mga desisyong 
gagawin nila sa ngalan mo.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa   
Enduring Power of Guardianship at mga 
enduring  guardian, tingnan ang website ng 
Office of the  Public Advocate sa  
justice.wa.gov.au/epg.

Kung gagawa ako ng Advance Health 
Directive, kailangan ko bang gumawa din ng 
Enduring Power of Guardianship?
Hindi. Wala kang obligasyon na gumawa ng 
Enduring Power of Guardianship dahil lang sa 
gumawa ka ng Advance Health Directive.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatalaga ng 
isang enduring guardian, masisiguro mo lalo na ang 
mga desisyong gagawin para sa iyo ay sasalamin 
sa iyong mga pinahahalagahan, paniniwala at 
mga kagustuhan kung hindi ka na makagawa 
o makapagpahayag ng mga desisyong ito.

http://justice.wa.gov.au/epg
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Mga sertipikadong kopya at pagtatabi

Paano ako gagawa ng sertipikadong kopya ng aking Advance Health Directive?
Ang sertipikadong kopya ay photocopy ng isang dokumento na nasertipikahan  ng isang 
awtorisadong testigo bilang isang direktang kopya ng orihinal na dokumento. Walang batas sa 
WA na nagsasabi kung paano sesertipikan ang kopya ng isang dokumento at/o kung sino ang 
makakagawa nito.
Gayunpaman, karaniwan na ang mga dokumento ay sinesertipikahan ng isang tao na 
awtorisadong maging testigo sa mga deklarasyong statutory ayon sa Iskedyul 2 ng Oaths, 
Affidavits at Statutory Declaration Act 2005. Para sa higit pang impormasyon sa pagsertipika 
ng mga kopya ng iyong Advance Health Directive, tingnan ang website ng Tanggapan ng 
Pampublikong Tagapagtanggol sa publicadvocate.wa.gov.au o Kagawaran ng Hustisya  
Papel-Kaalaman ng Impormasyon – Pagsertipika sa mga Kopya ng mga Dokumento –  
justice.wa.gov.au.

Ano ang dapat kong gawin sa aking nakumpletong Advance Health Directive?
Dapat mong itabi ang iyong orihinal na Advance Health Directive sa isang ligtas na lugar.
Maaari kang magtabi ng kopya ng iyong Advance Health Directive sa online gamit ang My Health 
Record. Para mai-upload ang iyong Advance Health Directive sa My Health Record pumunta sa 
digitalhealth.gov.au.
Inirerekomenda na sabihin mo sa mga taong malapit sa iyo at sa mga kasangkot sa iyong 
pangangalaga na gumawa ka ng Advance Health Directive. Maaari kang magbahagi ng kopya 
ng iyong nakumpletong Advance Health 
Directive sa pinakamaraming tao na 
malapit sa iyo hangga’t gusto mo. 
Maaaring kabilang dito ang:
• iyong pamilya, mga kaibigan at tagapag-

alaga
• mga enduring guardian
• GP/lokal na doktor
• ibang (mga) espesyalista at/o iba pang  

propesyonal sa kalusugan
• pasilidad sa pangangalaga ng 

matatanda
• lokal na ospital
• mga propesyonal sa batas.
Maaari mo ring gamitin ang sumusunod, upang ipaalam sa mga tao na mayroon kang Advance 
Health Directive:
• magdala ng alert card ng Advance Health Directive sa iyong pitaka o portamoneda – maaari 

kang mag-order ng alert card sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Linya ng Abanseng 
Pagpaplano ng Pangangalaga ng Kagawaran ng Kalusugan sa 9222 2300 o mag-email sa 
acp@health.wa.gov.au.

• magsuot ng MedicAlert (medicalert.org.au) bracelet.

Gumawa ng listahan ng mga taong 
may kopya ng iyong Advance Health 

Directive at iba pang mga dokumento sa 
abanseng pagpaplano ng pangangalaga. 

Magandang paalala ito sa mga taong 
dapat kontakin kung magpasya kang 
bawiin (kanselahin) ang iyong (mga) 

dokumento sa hinaharap.

http://www.publicadvocate.wa.gov.au/
http://www.justice.wa.gov.au/
http://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning
mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
http://www.medicalert.org.au
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Basahin ang Advance Health Directive at gamitin ang gabay na ito ng Advance Health 
Directive upang maghanda at maunawaan kung ano ang dapat isaalang-alang habang 
kinukumpleto mo ang iyong Advance Health Directive.
Isipin kung ano ang pinakamahalaga sa iyo tungkol sa iyong mga pinahahalagahan, 
kalusugan at pangangalagang pangkalusugan at kung ano ang pinakamahalaga kung 
magkasakit ka nang malubha o mapinsala sa hinaharap.
Makipag-usap sa malapit na pamilya at mga kaibigan kung ano ang mahalaga sa 
iyo at ang iyong mga pinahahalagahan at mga kagustuhan para sa pangangalagang 
pangkalusugan, kabilang ang katapusan ng buhay (end-of-life) na pangangalaga.
Hilingin sa iyong doktor na ipaliwanag ang mga opsyon sa paggamot na nagpapanatili ng 
buhay na nakalista sa Advance Health Directive.
Pag-isipan kung gusto mong magtalaga ng isang (mga) enduring guardian upang maging 
responsable sa mga desisyon tungkol sa iyong kalusugan at pamumuhay. Kung gagawin 
mo ito, pag-isipan kung sino ang gusto mong italaga at kausapin siya tungkol sa iyong 
mga kahilingan.
Pag-isipan kung paano makakaapekto ang paggawa ng Advance Health Directive sa iba 
pang mga dokumento sa abanseng pagpaplano ng pangangalaga na iyong nakumpleto.
Kumpletuhin ang mga detalye sa iyong Advance Health Directive sa pamamagitan ng 
sulat-kamay o pag-type sa elektronikong PDF form.

Kumpletuhin ang Bahagi 1 – Ang Aking mga Personal na Detalye.

Gumawa ng kahit man lang isang desisyon sa paggamot sa Bahagi 4 – Ang Aking mga 
Desisyon sa Paggamot sa Advance Health Directive.
Kung kumuha ka ng serbisyo ng isang tagasalinwika upang gawin ang iyong Advance 
Health Directive, kumpletuhin ang Bahagi 5.1 at kumpletuhin ang pahayag ng 
tagasalinwika na kasama sa gabay na ito at ilakip ito sa Bahagi 5.1 ng iyong Advance 
Health Directive.
Kumpletuhin ang Bahagi 6 sa pamamagitan ng paglagda sa iyong Advance Health 
Directive sa harap ng 2 testigo na 18 taong gulang o mas matanda, kabilang ang isang 
tao na awtorisadong saksihan ang mga deklarasyong statutory sa WA.
Kung gagamit ka ng marka maliban sa isang lagda para pirmahan ang Advance Health 
Directive, kumpletuhin ang marksman clause na kasama sa gabay na ito at ilakip ito sa 
Bahagi 6 ng iyong Advance Health Directive.
Gumawa ng mga sertipikadong kopya at mag-upload ng kopya sa My Health Record 
(myhealthrecord.gov.au) upang matiyak na ang iyong Advance Health Directive ay 
makukuha ng iyong mga gumagamot na propesyonal sa kalusugan kung ito ay kailangan.

Itabi ang orihinal na Advance Health Directive sa isang ligtas na lugar.

Magbigay ng mga sertipikadong kopya ng iyong Advance Health Directive sa malapit na 
pamilya at mga kaibigan at mga taong kasangkot sa iyong pangangalaga.

Planuhin kung kailan (sa 2 hanggang 5 taon) rerepasuhin ang iyong Advance Health 
Directive o gawin ito kaagad kung magbago ang iyong mga sirkumstansya sa kalusugan.

Checklist sa paggawa ng Advance Health Directive
Ang mga aksyon na nakasulat sa makapal na titik (bold) ay mga kinakailangan 
upang matiyak na ang iyong Advance Health Directive ay may saysay.

http://www.myhealthrecord.gov.au/
http://www.myhealthrecord.gov.au/
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Saan pupunta para sa karagdagang impormasyon

Ang seksyong ito ay may listahan ng mga organisasyon na makakatulong sa 
iyong maunawaan at gumawa ng Advance Health Directive.

Mga Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directives)

Kagawaran ng Kalusugan ng WA – Linya ng Impormasyon sa Abanseng Pagpaplano 
ng Pangangalaga
Mga pangkalahatang tanong at para mag-order ng mga libreng mapagkukunan sa abanseng 
pagpaplano ng pangangalaga (hal. Mga Abanseng Direktiba sa Kalusugan)
Telepono: 9222 2300
Email: acp@health.wa.gov.au
Website: healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

Linya ng Tulong ng Palyatibong Pangangalaga (Palliative Care Helpline)
Impormasyon at suporta sa mga isyu na may kaugnayan sa abanseng pagpaplano ng 
pangangalaga, palyatibong pangangalaga, dalamhati at kawalan
Telepono: 1800 573 299 (9:00am hanggang 5:00pm araw-araw)
Website: palliativecarewa.asn.au

Palliative Care WA
Pangkalahatang mga pagtatanong, mapagkukunan at impormasyon tungkol sa libreng mga 
palihan sa komunidad tungkol sa abanseng pagpaplano sa pangangalaga 
Telepono: 1300 551 704 (Lunes hanggang Huwebes)
Website: palliativecarewa.asn.au

Libreng Serbisyo ng Suporta sa Advance Care Planning Australia
Mga pangkalahatang pagtatanong mula sa mga propesyonal sa kalusugan at mga mamimili 
at suporta sa pagkumpleto ng mga dokumento sa abanseng pagpaplano ng pangangalaga
Telepono: 1300 208 582 (Lunes hanggang Biyernes 9:00am hanggang 5:00pm AEST)
Website: advancecareplanning.org.au

Pangmatagalang Kapangyarihan ng Guardian  
(Enduring Power of Guardianship)

Tanggapan ng Pampublikong Tagapagtaguyod
Impormasyon tungkol sa Enduring Power of Guardianship, mga enduring guardian at pagtatasa 
ng kakayahan

Telepono: 1300 858 455
Email: opa@justice.wa.gov.au
Website: publicadvocate.wa.gov.au

mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.advancecareplanning.org.au
mailto:opa%40justice.wa.gov.au?subject=
http://publicadvocate.wa.gov.au
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Medikal na payo
Magpatingin sa iyong GP, espesyalista o lokal na doktor para sa payo
healthdirect Australia
Kumpidensyal na serbisyo sa telepono para sa payo sa kalusugan. Maaaring idirekta ka sa 
isang lokal na GP o maaari mong kausapin ang isang rehistradong nars
Telepono: 1800 022 222 (Matatawagan  anumang oras, araw-araw ng taon)
Website: healthdirect.gov.au

Ligal na payo
Makipagkita sa iyong abogado o solicitor para sa payo
Law Society of Western Australia
Telepono: 9324 8600
Seksyon sa paghanap abogado para sa pagtatanong at pagsangguni:  
lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer

Kawanihan ng Pagpapayo sa mga Mamamayan (Citizens Advice Bureau)
Telepono: 9221 5711
Website: cabwa.com.au

Mga Sentro ng Batas ng Komunidad (Community Legal Centres)
Telepono: 9221 9322
Website: communitylegalwa.org.au

Legal Aid WA
Telepono: 1300 650 579
Website: legalaid.wa.gov.au

Mga aplikasyon tungkol sa pagpapairal ng Enduring Power of 
Guardianship at Advance Health Directives

State Administrative Tribunal (SAT)
Telepono: 1300 306 017
Website: sat.justice.wa.gov.au

Kung kailangan mo ng tagasalinwika o interpreter
Kung nahihirapan kang unawain ang gabay na ito at gusto mong ipasalin ito sa ibang wika, ang 
Western Australian Institute of Translators and Interpreters (WAITI) at National Accreditation 
Authority for Translators and Interpreters (NAATI) ay may mga online na direktoryo na naglilista 
ng mga kwalipikado at may kredensyal na tagasalinwika at interpreter na makakatulong sa iyo. 
Maaari ka ring makipag-ugnayan sa Aboriginal Interpreting WA.
Aboriginal Interpreting WA
Telepono: 0439 943 612
Website: aiwaac.org.au

Kung ikaw ay bingi o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita
Gamitin ang National Relay Service para tawagan ang alinman sa mga ahensya sa 
seksyong ito. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang:  
communications.gov.au/accesshub

http://www.healthdirect.gov.au
http://www.lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer
http://www.cabwa.com.au
http://www.communitylegalwa.org.au
http://www.legalaid.wa.gov.au
http://www.sat.justice.wa.gov.au
http://www.aiwaac.org.au
http://www.communications.gov.au/accesshub
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Mga karaniwang ginagamit na salita
Ang seksyong ito ay nagbibigay ng mga kahulugan sa mga karaniwang ginagamit 
na salita sa Advance Health Directive.
Abanseng pagpaplano ng pangangalaga
Ang proseso ng boluntaryong pagpaplano para 
sa kalusugan at personal na pangangalaga sa 
hinaharap kung saan ang mga pinahahalagahan, 
paniniwala at kagustuhan ng tao ay 
ipinagbibigay-alam upang gabayan ang paggawa 
ng desisyon sa hinaharap sakaling ang taong 
iyon ay hindi na makagawa o makapagpahayag 
ng kanyang mga desisyon.

Mga dokumento sa abanseng pagpaplano ng 
pangangalaga
Isang masaklaw ng salita (catch-all term) na 
kinabibilangan ng mga dokumento (kasama 
ang statutory at non-statutory) na resulta ng 
abanseng pagpaplano ng pangangalaga. Sa WA, 
kabilang dito ang mga Advance Health Directive, 
Values   and Preferences Form: Pagpaplano para 
sa aking pangangalaga sa hinaharap, Enduring 
Powers of Guardianship, at Advance Care 
Plan para sa mga Taong may Hindi Sapat na 
Kakayahang Gumawa ng Desisyon.
Abanseng Plano sa Pangangalaga
Mga dokumentong nagsasaad ng mga 
paniniwala, pinahahalagahan at kagustuhan 
ng isang tao kaugnay ng mga desisyon sa 
pangangalaga sa hinaharap, ngunit hindi 
tumutugon sa mga kahingian sa pagkilala 
sa statutory o karaniwang batas dahil sa 
kakulangan ng kakayahan ng tao, hindi sapat 
na kakayahan sa paggawa ng desisyon o 
kakulangan ng mga pormalidad (tulad ng hindi 
sapat na pagkakakilanlan ng tao, lagda at petsa). 
Ang Advance Care Plan ay maaaring pasalita o 
nakasulat, kung saan mas pinipili ang nakasulat.
Abanseng Direktiba sa Kalusugan  
(Advance Health Directive)
Isang boluntaryong ligal na dokumentong 
kinumpleto ng isang taong nasa hustong gulang 
na may ganap na ligal na kapasidad na tumutuon 
sa mga pinahahalagahan at kagustuhan ng 
isang indibidwal para sa mga desisyon sa 
pangangalaga sa hinaharap, kabilang ang 
kanyang gustong kalalabasan at pangangalaga.
Tinutukoy nito ang (mga) paggamot kung saan 
ibinibigay o tinatanggihan ang pahintulot sa mga 
partikular na sirkumstansya at magkakabisa 

lamang kung ang tao ay hindi na magawang 
ipahayag ang kanyang mga kahilingan.

Kakayahan (Kapasidad)
Ang isang tao ay may kakayahan kung:
• nauunawaan niya ang anumang impormasyon 

o payo na ibinigay sa kanya upang makagawa 
ng mga desisyon sa kanyang Advance Health 
Directive

• nauunawaan niya ang malamang na (mga) 
epekto ng mga desisyong gagawin niya sa 
kanyang Advance Health Directive sa kanyang 
paggamot at pangangalaga sa hinaharap 

• nagagawa niyang timbangin ang mga 
posibleng benepisyo at kahinaan ng kanyang 
mga desisyon tungkol sa kanyang paggamot 
at pangangalaga sa hinaharap

• nagagawa niyang ipahayag sa anumang 
paraan ang kanyang mga desisyon tungkol 
sa kanyang paggamot at pangangalagang 
pangkalusugan sa hinaharap 

Sertipikadong kopya
Isang photocopy ng isang wastong nasaksihang 
Advance Health Directive na sinertipikahan ng 
isang awtorisadong testigo bilang direktang 
kopya ng orihinal na dokumento.
Katapusan ng buhay
Ang tagal ng panahon kung saan ang isang tao 
ay nabubuhay nang may taning o posibleng 
nakamamatay na kondisyon. Itinuturing na 
malapit na sa katapusan ng buhay ang mga tao 
kung malamang na sila ay mamatay sa susunod 
na 12 buwan.
Pangmatagalang Kapangyarihan ng 
Abogado (Enduring Power of Attorney)
Isang dokumento kung saan ang isang tao ay 
nagtatalaga sa ibang tao (kilala bilang isang 
abogado) na pamahalaan ang kanyang mga 
usapin sa pananalapi.
Ang Enduring Power of Guardianship ay isang 
ligal na dokumento kung saan ang isang tao 
ay naghirang ng isang enduring guardian 
upang gumawa ng mga desisyong personal, 
pamumuhay at paggamot sa ngalan niya 
sakaling hindi na siya makagawa ng mga 
makatwirang pasya tungkol sa mga bagay na ito 
sa hinaharap.
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Enduring guardian
Isang taong itinalaga sa ilalim ng Enduring 
Power of Guardianship upang gumawa ng mga 
desisyong personal, pamumuhay, paggamot 
at medikal na pananaliksik sa ngalan ng 
nagtalaga.

Pangangalagang pangkalusugan
Maaaring kabilang sa pangangalagang 
pangkalusugan ang medikal na paggamot, 
paggamot na nagpapanatili ng buhay, 
operasyon, paggamot sa kalusugan ng 
isip, mga gamot, paggamot sa ngipin, 
pangangalaga sa buntis at bagong silang, 
pangangalaga sa emerhensiya, pangangalaga 
ng nars, podiatry, physiotherapy, optometry, 
psychological therapy, pangangalaga sa 
kalusugan ng Aborihinal, occupational therapy, 
at iba pang mga serbisyong ibinibigay ng 
mga rehistradong health practitioner tulad ng 
tradisyunal na Chinese medicine.

Propesyonal sa kalusugan
Sinumang rehistradong propesyonal na 
nagsasagawa ng isang disiplina o propesyon 
sa larangan ng kalusugan na kinasasangkutan 
ng paglalapat ng malawak na pag-aaral, 
kabilang ang isang taong kasama sa 
propesyong partikular na tinukoy ng batas.

LGBTQIA+ 
Mga taong nagpapakilala sa kanilang sarili 
bilang tomboy, bakla, bisexual, transgender, 
intersex, queer/questioning, asexual at/o iba 
pang magkakaibang oryentasyong sekswal at 
pagkakakilanlang kasarian.

Mga hakbang o paggamot na 
nagpapanatili ng buhay
Mga pamamaraang medikal, surhikal o nursing 
na humahalili sa isang mahalagang paggana 
ng katawan na hindi na kayang gumana nang 
walang tulong. Kabilang dito ang assisted 
ventilation at cardiopulmonary resuscitation.

Medikal na pananaliksik
Pananaliksik na isinagawa kasama o tungkol 
sa mga indibidwal, o kanilang datos o tisyu, 
sa larangan ng medisina o kalusugan, at 
kinabibilangan isang aktibidad na isinagawa 
para sa mga layunin ng pananaliksik na iyon.

Palyatibong pangangalaga (Palliative care)
Pangangalagang pangkalusugan na nakatuon 
sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga 
taong may nakamamatay na sakit o kondisyon, 
kabilang ang kanilang mga pamilya at tagapag-
alaga.
Kinikilala ng palliative care ang tao at ang 
kahalagahan at pagiging bukod-tangi ng 
kanyang pamilya/tagapag-alaga. Isinasaalang-
alang nito ang pisikal, panlipunan, pinansyal, 
emosyonal, at espirituwal na pagkabalisa, na 
lahat ng ito ay maaaring makaimpluwensya sa 
karanasan ng tao at sa kanyang mga resulta 
ng paggamot.

Pampublikong Tagapagtaguyod  
(Public Advocate)
Isang opisyal ng batas na itinalaga sa ilalim 
ng Guardianship and Administration Act 1990 
upang protektahan at itaguyod ang karapatang 
gumawa ng desisyon ng mga taong may 
kapansanan na nasa hustong gulang na.

State Administrative Tribunal (SAT)
Ang lupong pambatas, sa ilalim ng 
Guardianship and Administration Act 1990, 
na dumidinig sa mga usapin tungkol 
sa pagpapairal ng Enduring Power of 
Guardianship at mga Advance Health Directive.

Pagpapasya sa paggamot
Ang desisyon na magpahintulot o tumangging 
magpahintulot na simulan o ipagpatuloy ang 
anumang paggamot.

Agarang paggamot
Paggamot na apurahang kailangan ng isang 
pasyente upang iligtas ang buhay ng isang 
tao, upang maiwasan ang malubhang pinsala 
sa kalusugan ng tao o upang maiwasang 
magdusa o patuloy na dumanas ng matinding 
sakit o pagkabalisa ang tao.
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Mga antibiyotiko
Isang uri ng gamot na ginagamit upang gamutin 
ang mga impeksiyon.
Artificial hydration
Mga likidong ipinadadaloy sa isang tubo papunta 
sa isang ugat, tisyu o sa tiyan.
Artificial nutrition
Pagkaing ipinadadaan sa feeding tube sa loob ng 
ilong o tiyan.
Mga produkto ng dugo
Ang dugo ay naglalaman ng mga pulang selula, 
mga puting selula, mga platelet, mga antibodies 
at mga protina na nagpapanatili sa buhay 
hal. ang mga tumutulong sa atin na huminto 
sa pagdurugo. Ang terminong ‘mga produkto 
ng dugo’ ay kinabibilangan ng anumang mga 
produkto na nagmula sa isang bahagi ng dugo.
Pagsasalin ng dugo
Dugo o mga produkto ng dugo na ibinibigay sa 
pamamagitan ng isang tubo papunta sa daluyan 
ng dugo ng isang pasyente.
Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
Mga hakbang na pang-emerhensiya upang 
mapanatili ang pagbomba ng puso (sa 
pamamagitan ng chest compression at/o 
paggamit ng defibrillator) at assisted ventilation 
kapag huminto ang puso at/o paghinga.
Chemotherapy
Mga gamot na ginagamit sa paggamot ng kanser. 
Kasama sa chemotherapy ang paggamit ng mga 
gamot upang patayin o pigilan ang pagkalat ng 
mga selula ng kanser sa katawan.
Dialysis
Isang pamamaraan na kadalasang ginagawa 
sa mga pasyenteng may kidney failure upang 
tanggalin ang mga dumi sa dugo at ibalanse ang 
fluid at electrolyte.
Sakit (Karamdaman)
Isang sakit o karamdaman na may mga tiyak at 
malinaw na natukoy na mga sintomas.
Masinsinang pangangalaga
Isang sangay ng medisina na may kinalaman 
sa pagbibigay ng life support o  organ support 
sa mga taong may malubhang karamdaman at 
nangangailangan ng masinsinang pagsubaybay. 
Kilala rin bilang paggamot sa kritikal na 
pangangalaga (critical care medicine).

Intubation at ventilation
Ang mga medikal na proseso ay ginagamit 
kapag ang isang tao ay hindi makahinga nang 
sarili. Ang intubation ay ang pagpasok ng isang 
tubo (karaniwan ay sa pamamagitan ng bibig ng 
isang tao) papunta sa kanyang mga baga. Ang 
ventilation ay ang pagpapadaloy ng hangin sa 
pamamagitan ng tubo.
Intravenous
Isang salita na nangangahulugang ‘sa loob ng ugat’. 
Halimbawa, ang mga intravenous fluid ay mga 
likido na ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon o 
pagpatak (drip) sa mga ugat ng isang tao.
Karamdaman/kondisyon na naglilimita ng 
buhay
Isang sakit, kondisyon o pinsala na malamang 
na humantong sa kamatayan, ngunit hindi lang 
tumutukoy sa terminal stage kung saan nakikini-
kinita na ang kamatayan.
Gamot sa pananakit
Anumang gamot na ibinigay upang mabawasan 
ang sakit. Ang gamot sa pananakit ay maaaring 
ibigay sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan 
kabilang ang sa bibig, iniksyon o sa pamamagitan 
ng isang patch na inilalapat sa balat.

Pasyente
Sinumang tao na nangangailangan ng paggamot.
Paralysis
Ang pagkawala ng kakayahang gumamit o 
kontrolin ang ilang mga kalamnan sa katawan. 
Ang paralisis ay kadalasang sanhi ng pinsala sa 
ugat.
Sepsis
Isang kondisyong nagbabanta sa buhay na 
nangyayari kapag sinisira ng katawan ang sarili 
nitong mga tisyu at organo bilang tugon sa isang 
impeksiyon. Ang sepsis ay maaaring humantong 
sa septic shock, organ failure at maging 
kamatayan kung ang sepsis ay hindi nasuri at 
nagamot nang maaga.
Stroke
Isang biglaang pagkawala ng paggana ng utak 
na dulot ng pagbabara o pagkawasak ng daluyan 
ng dugo patungo sa utak, na inilalarawan sa 
pagkawala ng kontrol ng kalamnan, pagbaba 
o pagkawala ng sensasyon o kamalayan, 
pagkahilo, pag-urong ng pananalita, o iba pang 
mga sintomas na magkakaiba depende sa lawak 
at kalubhaan ng pinsala sa utak.

Nasa ibaba ang mga salitang medikal na ginamit sa Advance Health Directive.
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Halimbawa ng isang nakumpletong  
Advance Health Directive
Ang mga sumusunod na pahina ay nagbibigay ng halimbawa ng isang nakumpletong Advance 
Health Directive. Maaari kang sumangguni dito upang matulungan kang maghanda at 
kumpletuhin ang iyong sariling Advance Health Directive.
Tandaan, kailangan ng oras upang sagutin ang iyong Advance Health Directive. Hindi mo 
kailangang kumpletuhin ito sa isang pagkakataon lang. Maaari mong kumpletuhin ito nang  
baha-bahagi.

Mga kalakip sa gabay na ito

Ang isang blangkong Advance Health Directive ay inilakip sa gabay na ito.

Ang mga karagdagang pahina ay ibinigay din para magamit kung:
• kailangan mo ng karagdagang espasyo para sagutin ang Bahagi 4.2 – Iba pang mga 

desisyon sa paggamot
• kumuha ka ng serbisyo ng isang tagasalinwika upang gawin ang iyong Advance Health 

Directive
• gumamit ka ng anumang uri ng marka maliban sa isang pirma para lagdaan ang iyong 

Advance Health Directive.

Ang mga dokumentong ito ay makukuha rin sa   
healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives.

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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Advance Health Directive  |  1

This form is for people who want to make an Advance Health Directive in Western 
Australia.

To make an Advance Health Directive, you must be 18 years or older and have full 
legal capacity. Your Advance Health Directive is about your future treatment. It will 
only come into effect if you are unable to make reasonable judgements or decisions 
at a time when you require treatment.

Part 4 marked with this symbol, contains your treatment decisions. If you 
choose not to make any treatment decisions in Part 4, then the document is 
not considered a valid Advance Health Directive under the Guardianship and 
Administration Act 1990.

Please tick the box below to indicate that by making this Advance Health Directive 
you revoke all prior Advance Health Directives completed by you.

In making this Advance Health Directive, I revoke all prior Advance Health 
Directives made by me.

This form includes instructions to help you complete your Advance Health Directive. 
For more information on how to complete the form and to see examples, please read 
the A Guide to Making an Advance Health Directive in Western Australia.

Before you make your Advance Health Directive, you are encouraged to seek medical 
and/or legal advice, and to discuss your decisions with family and close friends. It 
is important that people close to you know that you have made an Advance Health 
Directive and where to find it. Once you complete your Advance Health Directive, it is 
recommended that you:

• store the original in a safe and accessible place
• tell your close family and friends that you have made an Advance Health Directive  

and where to find it
• upload a copy of your Advance Health Directive to My Health Record – this will 

ensure that your Advance Health Directive is available to your treating doctors if it 
is needed

• give a copy of your Advance Health Directive to health professionals regularly 
involved in your healthcare (for example, your General Practitioner (GP), a hospital 
you attend regularly, and/or other health professionals involved in your care).

If English is not your first language, you may choose to engage a translator. 
Western Australian Institute of Translators and Interpreters (WAITI) and National 
Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) have online 
directories which list qualified and credentialed translators able to assist you.

Advance Health Directive
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Part 1: My personal details

You must complete this section

You must complete this 
section.

You must include the date, 
your full name, date of 
birth and address.

This Advance Health Directive is made under the 
Guardianship and Administration Act 1990 Part 9B on the:

(day)

of: (month)

(year)

by: (name)

Full name

Date of birth

Address

Suburb State Postcode

Phone number

Email

Advance Health Directive
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15th

October

2021

Marie Catherine Richards

Marie Catherine Richards

3rd October 1951

5 Richmond Street

Canning Vale       WA               6155

9000 0000

marierichards@gmail.com.au
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Use Part 2.1 to list details 
about your major health 
conditions (physical and/
or mental). 

Please list any major health conditions below:

Cross out Part 2.1 if you  
do not want to complete it.

Part 2: My health

2.1 My major health conditions 

Use Part 2.2 to provide 
information about what 
is important to you 
when talking about your 
treatment. 

This might include: 

• How much do you like to 
know about your health 
conditions? 

• What do you need to 
help you make decisions 
about treatment? 

• Would you like to have 
certain family members 
with you when receiving 
information from your 
health professionals? 

2.2 When talking with me about my health, these things are important to me

Please describe what is important to you when talking to 
health professionals about your treatment:

Advance Health Directive

Cross out Part 2.2. if you 
do not want to complete it.
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I was diagnosed with bowel cancer 7 years ago. I had 
surgery and chemotherapy.

I am in remission but have been told there is a chance 
the cancer may come back.

I also have high blood pressure and cholesterol.  I am on 
medication for the blood pressure.

I like to know as much as I can about all my health 
conditions.

It takes me a long time to understand what my GP and 
health professionals tell me in appointments. I like to 
take my son with me to appointments – he knows how 
best to explain everything to me.
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4  |  Advance Health Directive

This part encourages you to think about your values and preferences relating to your health 
and care now and into the future. This may help you to decide what future treatment  
decisions you want to make in Part 4: My Advance Health Directive Treatment Decisions. 

In this part, you are not making decisions about your future treatment. Use Part 4 to make 
decisions about your future treatments.

Use Part 3.1 to provide 
information about what 
‘living well’ means to you 
now and into the future. 

This might include: 

• What are the most 
important things in your 
life? 

• What does ‘living well’ 
mean to you?

Please describe what ‘living well’ means to you now and into 
the future. Use the space below and/or tick which boxes are 
important for you. 

Please describe:

Cross out Part 3.1 if you  
do not want to complete it.  

Spending time with family and friends

Living independently

Being able to visit my home town, country of origin, or spending time on country

Being able to care for myself (e.g. showering, going to the toilet, feeding myself)

Keeping active (e.g. playing sport, walking, swimming, gardening)

Enjoying recreational activities, hobbies and interests (e.g. music, travel, volunteering)

Practising religious, cultural, spiritual and/or community activities 
(e.g. prayer, attending religious services)

Living according to my cultural and religious values (e.g. eating halal, kosher foods only)

Working in a paid or unpaid job

Part 3: My values and preferences

Advance Health Directive

3.1 These things are important to me

Cross out any parts that you do not want to complete.
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My family and friends are the most important thing 
in my life.  I also like to go to my local lawn bowls at 
the community centre where I have a regular group of 
friends that I bowl with every week. I would like to keep 
visiting them and bowling for as long as I can.
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Use Part 3.2 to provide 
information about things 
that worry you about your 
future health.

This might include: 

• Being in constant pain.
• Not being able to make 

your own decisions.
• Not being able to care 

for yourself. 

Please describe any worries you have about the outcomes of 
future illness or injury: 

Cross out Part 3.2 if you  
do not want to complete it.

3.2 These are things that worry me when I think about my future health

Use Part 3.3 to indicate 
where you would like to 
be when you are nearing 
death. 

When you are nearing 
death, do you have a 
preference of where you 
would like to spend your 
last days or weeks?

Please indicate where you would like to be when you are 
nearing death. Tick the option that applies you. You can provide 
more detail about the option you choose in the space below.

Cross out Part 3.3. if you 
do not want to complete it. 

Please provide more detail about your choice:

I want to be at home – where I am living at the time

I do not want to be at home – provide more details below

I do not have a preference – I would like to be wherever  
I can receive the best care for my needs at the time

Other – please specify:

Advance Health Directive

Part 3: My values and preferences

3.3 When I am nearing death, this is where I would like to be
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I would really like to stay at home for as long as possible. If my family find it too hard  
to look after me at home, then I understand it will be best if I move into a nursing home. 
I trust them to choose a home that is right for me. 

I have occasional aches and pains that come with being 
70 years old but I really worry about constant pain. I 
don’t think I could cope if I was always in pain.

I also worry about my family and friends not being 
able to understand me and about not  being able to 
communicate as I have always done. 
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Use Part 3.4 to provide 
information about what 
is important to you when 
you are nearing death. 

This might include: 

• What would comfort you 
when you are dying? 

• Who would you like 
around you?

Please describe what is important to you and what would 
comfort you when you are nearing death. Use the space 
below and/or tick which boxes are important for you.  

Please describe:

I do not want to be in pain, I want my symptoms 
managed, and I want to be as comfortable as possible. 
(Please provide details of what being comfortable 
means to you)

I want to have my loved ones and/or pets around me 
(Please provide details of who you would like with you)

It is important to me that cultural or religious traditions are followed 
(Please provide details of any specific traditions that are important for you)

I want to have access to pastoral/spiritual care 
(Please provide details of what is important for you)  

My surroundings are important to me (e.g. quiet, music, photographs) 
(Please provide details of what is important for you.)

Cross out Part 3.4 if you  
do not want to complete it. 

Part 3: My values and preferences

3.4 When I am nearing death, these things are important to me

Advance Health Directive
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I would like my sister, my children, grandchildren and my dog, Abbey, to be with me.

                                       I grew up on a farm in the country 
so I would really like to visit the countryside and be near 
open spaces as I am nearing death. 
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This part of your Advance Health Directive contains treatment decisions in respect of your 
future treatment. A treatment is any medical or surgical treatment including palliative 
care and life-sustaining measures (such as assisted ventilation and cardiopulmonary 
resuscitation), dental treatment, or other healthcare. 

A treatment decision in an Advance Health Directive is a decision to consent or refuse 
consent to the commencement or continuation of any treatment and includes a decision 
to consent or refuse consent to the commencement or continuation of the person’s 
participation in medical research. This decision applies at any time you are unable to make 
reasonable judgements in respect of that treatment. 

Treatment to which you consent in this Advance Health Directive can be provided to you. 
Treatment to which you refuse consent to in this Advance Health Directive cannot be 
provided to you. Your enduring guardian or guardian or another person cannot consent 
or refuse consent on your behalf to any treatment to which this Advance Health Directive 
applies. 

It is recommended that you discuss your treatment decisions with your doctor before 
completing this part. 

Note: You MUST make at least one treatment decision within Part 4 to make a valid  
Advance Health Directive. 

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Advance Health Directive

Cross out any parts if you do not want to complete them.
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Use Part 4.1 to indicate 
your instructions for 
future life-sustaining 
treatments. 

You can give an overall 
instruction or list 
individual treatments that 
you consent or refuse 
consent to receiving in 
future. You can also list 
circumstances in which 
you consent or refuse 
consent to a particular 
treatment. 

Life-sustaining treatments 
are treatments used to 
keep you alive or to delay 
your death. 

Read all options before 
making a decision. The 
options are over 2 pages.

4.1 Life-sustaining treatment decisions

Note: You must make 
at least one treatment 
decision within Part 4 to 
make a valid Advance 
Health Directive.

Cross out Part 4.1 if you  
do not want to complete it. 

If I do not have the capacity to make or communicate 
treatment decisions about my healthcare in the future, I make 
the following decisions about life-sustaining treatment: 

Tick only one of the following options. If you choose Option 4, 
complete the table overleaf. 

Option 1 I consent to all treatments aimed at 
sustaining or prolonging my life.

Or

Option 2

I consent to all treatments aimed at 
sustaining or prolonging my life unless 
it is apparent that I am so unwell from 
injury or illness that there is no reasonable 
prospect that I will recover to the extent 
that I can survive without continuous life-
sustaining treatments. In such a situation, 
I withdraw consent to life-sustaining 
treatments.

Or

Option 3 I refuse consent to all treatments aimed 
at sustaining or prolonging my life.

Or

Option 4

I make the following decisions about 
specific life-sustaining treatments as 
listed in the table below. (Tick a box in 
each row of the table).

Or

Option 5 I cannot decide at this time.

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

14205 Advance Health Directive Form - Singles.indd   814205 Advance Health Directive Form - Singles.indd   8 21/07/2022   9:22:04 AM21/07/2022   9:22:04 AM



Gabay sa Paggawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) sa Western Australia  |  45

Advance Health Directive  |  9

4.1 Life-sustaining treatment decisions continued 

This table lists some common life-sustaining treatments. Use the boxes to indicate which 
treatments you consent to or refuse consent to receiving. You can also list circumstances 
in which you consent to treatment. There is also space for you to add any life-sustaining 
treatments not listed here. 

Tick one box per row in the table below. 

If you choose Option B for any treatments, please specify the circumstances in which you 
consent to the treatment.

Life-sustaining 
treatment

A.  
I consent to this 
treatment in all 
circumstances

B.  
I consent to 
this treatment 
in the following 
circumstances

C.  
I refuse 
consent to this 
treatment in all 
circumstances

D.  
I cannot decide 
at this time

CPR
Cardiopulmonary 
resuscitation

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Assisted 
ventilation
A machine that  
helps you breathe 
using a face 
mask or tube

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Artifical 
hydration
Fluids given via a 
tube into a vein, 
tissues or the 
stomach

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Artificial 
nutrition
A feeding tube 
through the nose 
or stomach

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Please complete this table if you have ticked Option 4 above.  
If you have ticked Option 1, 2, 3 or 5, do not complete this table.
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even with oxygen. I do not want to be permanently on a breathing 
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4.1 Life-sustaining treatment decisions continued

Life-sustaining 
treatment

A.  
I consent to this 
treatment in all 
circumstances

B.  
I consent to 
this treatment 
in the following 
circumstances

C.  
I refuse 
consent to this 
treatment in all 
circumstances

D.  
I cannot decide 
at this time

Receiving blood 
products such 
as a blood 
transfusion

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Antibiotics
Drugs given 
to help fight 
infection, given 
by mouth, 
injection or by 
drip tube

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Use the boxes below to list any other life-sustaining treatments you do/do not consent  
to receive:

Other  
life-sustaining 
treatment (1)

State the 
treatment:

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Other  
life-sustaining 
treatment (2)

State the 
treatment:

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions
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4.2 Other treatment decisions

Note: You must make 
at least one treatment 
decision within Part 4 to 
make a valid Advance 
Health Directive. 

Cross out Part 4.2 if you  
do not want to complete it. 

Use Part 4.2 to indicate your 
decisions for other (non-life-
sustaining) treatments. 

There are a range of other 
treatments that may be 
options for you in future. 

Examples include treatments 
for mental health (e.g. 
electroconvulsive therapy) 
and drugs used to prevent 
certain health conditions 
(e.g. aspirin, cholesterol 
treatments). 

When making the 
treatment decision, list the 
circumstances in which you 
want your decision to apply 
(e.g. in all circumstances, 
or specify particular 
circumstances). 

A treatment decision only 
applies in the circumstances 
you specify.

Please ensure you indicate in 
the ‘My treatment decisions’ 
column whether you consent 
or refuse consent to any 
treatment you refer to. 

If you need more space, use 
the blank My Advance Health 
Directive treatment decisions 
form provided as an insert 
with the Advance Health 
Directive form.

Health circumstances My treatment decisions

I have made more treatment decisions using the 
template and attached ________ (specify number of 
pages) additional pages.

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions
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I have very high 
cholesterol

Do not give me 
cholesterol absorption 
inhibitors. 

I cannot tolerate the 
side effects.
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Use Part 4.3 to provide treatment decisions about the types of medical research you 
consent or refuse consent to take part in, and any circumstances in which these  
decisions apply. 

Taking part in medical research may be an option for you even if you are unable to make or 
communicate decisions. 

A treatment decision may include deciding whether to start or continue to take part in 
medical research. Your involvement in medical research, and any treatments you receive 
as part of the medical research, must be consistent with what you have agreed in your 
Advance Health Directive. The decisions you make in your Advance Health Directive about 
participating in medical research only operate while you are alive.

If you do not make a decision about participation in medical research, Part 9E of the 
Guardianship and Administration Act 1990 will operate as to how decisions will be made 
about participation in medical research.

 4.3 Medical research

Please tick a box showing whether you consent to taking part in the listed medical research 
activities and the circumstances in which you would consent. You may tick more than one 
circumstance for each research activity.

Advance Health Directive

Note: You must make at least one treatment decision within Part 4 to make a valid  
Advance Health Directive. 

Cross out Part 4.3 if you do not want to complete it.
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

The 
administration of 
pharmaceuticals 
or placebos 
(inactive drug)

The use of 
equipment or a 
device

Providing health 
care that has 
not yet gained 
the support of 
a substantial 
number of 
practitioners 
in that field of 
health care 

Providing health 
care to carry out 
a comparative 
assessment

Advance Health Directive

14205 Advance Health Directive Form - Singles.indd   1314205 Advance Health Directive Form - Singles.indd   13 21/07/2022   9:22:04 AM21/07/2022   9:22:04 AM



50  |  Gabay sa Paggawa ng Abanseng Direktiba sa Kalusugan (Advance Health Directive) sa Western Australia

14  |  Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Advance Health Directive

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

Taking blood 
samples

Taking samples 
of tissue or fluid 
from the body, 
including the 
mouth, throat, 
nasal cavity, eyes  
or ears

Any non-intrusive 
examination of 
the mouth, throat, 
nasal cavity, eyes 
or ears

A non-intrusive 
examination of 
height, weight or 
vision

Being observed

Undertaking a 
survey, interview 
or focus group
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Advance Health Directive

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

Collecting, using 
or disclosing 
information, 
including 
personal 
information

Considering 
or evaluating 
samples or 
information taken 
under an activity 
listed above

Any other 
medical research 
not listed above 
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Part 5: People who helped me complete this form

Cross out Part 5.1 if you  
do not want to complete it.

Use Part 5.1 to show 
whether you engaged a 
translator in completing 
this form.

If English is not your 
first language, you can 
engage a translator when 
completing this form.

If you engaged a translator 
when making this Advance 
Health Directive, you and 
your translator should 
complete the translator 
statement provided in 
the A Guide to Making an 
Advance Health Directive 
in Western Australia and 
attach it to your Advance 
Health Directive.

Option 1 English is my first language – I did not 
need to engage a translator.

Option 2

English is not my first language – I 
engaged a translator when making this 
Advance Health Directive and I have 
attached a translator statement.

Option 3
English is not my first language – I did 
not engage a translator when making 
this Advance Health Directive.

Tick the option that applies to you: 

5.1 Did you use the services of a translator when completing this form? 

Advance Health Directive
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Use Part 5.2 to indicate 
whether you have made 
an Enduring Power of 
Guardianship (EPG) and 
provide details if relevant.

An Enduring Power of 
Guardianship (EPG) allows 
you to name and legally 
appoint one or more 
people to make decisions 
about your lifestyle and 
healthcare if you lose 
capacity. 

A person you appoint 
to make decisions on 
your behalf is called an 
enduring guardian. 

An enduring guardian 
cannot override decisions 
made in your Advance 
Health Directive. 

Tick the option that applies to you: 

Option 1 I have not made an Enduring Power  
of Guardianship.

Option 2 I have made an Enduring Power  
of Guardianship.

(day)

of: (month)

(year)

My EPG was made on:  

I appointed the following person/s as my enduring guardian:

Substitute enduring guardian/s (if any):

Joint Enduring Guardian (if appointed):

Other substitute enduring guardian (if more than one):

My EPG is kept in the following place  
(be as specific as possible):

Name: Phone:

Name: Phone:

Name: Phone:

Name: Phone:

5.2 Have you made an Enduring Power of Guardianship (EPG)? 

Part 5: People who helped me complete this form

Advance Health Directive

Cross out Part 5.2 if you  
do not want to complete it.
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Use Part 5.3 to indicate 
whether you obtained 
medical and/or legal 
advice before making this 
Advance Health Directive 
and provide details if 
relevant.

You are encouraged 
(but not required) to 
seek medical and/or 
legal advice to make an 
Advance Health Directive.

Cross out Part 5.3 if you  
do not want to complete it.

Medical advice 

Legal advice 

I obtained legal advice from:

I obtained medical advice from:

Option 1 I did not obtain medical advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 2 I did obtain medical advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 1 I did not obtain legal advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 2 I did obtain legal advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Name:

Phone:

Practice:

5.3 Did you seek medical and/or legal advice about making this  
Advance Health Directive?

Part 5: People who helped me complete this form

Advance Health Directive

Name:

Phone:

Practice:
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Part 6: Signature and witnessing

• You must sign this Advance Health Directive in the presence of 2 witnesses. If you are 
physically incapable of signing this Advance Health Directive, you can ask another person 
to sign for you. You must be present when the person signs for you. 

• 2 witnesses must be present when you sign this Advance Health Directive or when 
another person signs for you. 

• Each of the witnesses must be 18 years of age or older and cannot be you or the person 
signing for you (if applicable). 

• At least one of the witnesses must be authorised by law to take statutory declarations.

• The witnesses must also sign this Advance Health Directive. Both witnesses must be 
present when each of them signs. You and the person signing for you (if applicable) must 
also be present when the witnesses sign. 

You must complete this section

Witnessed by a person authorised by law  
to take statutory declarations:

Authorised 
witness’s signature:
Authorised 
witness’s full name:

Address:

Occupation of 
authorised witness:
Date:  
(dd/mm/year)

And witnessed by another person:

Witness’s 
signature:
Witness’s  
full name:

Address:

Date:  
(dd/mm/year)

You must sign this form in the presence of 2 witnesses. Both witnesses must be present 
when you sign this form. The witnesses must sign in each other’s presence.

Signed by: (signature of person making this Advance Health Directive)

Date: (dd/mm/year)

Or
Signed by: (name of person who the maker of Advance Health Directive has directed to sign)

Date: (dd/mm/year)

In the presence of, and at the direction of: (insert name of maker of Advance Health Directive)

Date: (dd/mm/year)

Advance Health Directive
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Georgina Tulloch
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16 Wallock Street, West 
Leederville, WA 6007

45 Fort Avenue,  
Wembley, WA 6014
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Ang dokumentong ito ay maaaring makuha sa mga 
alternatibong format kung hihilingin para sa isang 
taong may kapansanan (makipag-ugnayan sa  
9222 2300 o acp@health.wa.gov.au).
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