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Інформація про Попередні розпорядження 

Нижче наведено пояснення поняття «Попереднє розпорядження» й пов’язані з ним права. 
Цю інформацію надано лише для довідки. Її не слід розглядати як юридичну пораду.  

Якщо ви вже сформували попереднє розпорядження, ви або ваш Уповноважений представник 
маєте повідомити такі попередні розпорядження IP. Ви також маєте повідомляти IP в разі змінення 
попереднього розпорядження. Зверніться до команди CDWA, якщо у вас є попереднє 
розпорядження й ви бажаєте, щоб ми задокументували його у своїх записах. 

Що таке попереднє розпорядження? 
• Попередні розпорядження є документами, що мають юридичну силу. У такому документі

ви можете висловити свої побажання щодо типу медичного обслуговування. За допомогою
певних видів таких документів можна також призначити особу, яка матиме право приймати
рішення про медичне обслуговування від вашого імені. Існують такі два основні типи
попередніх розпоряджень: Волевиявлення й Медична довіреність.

Які я маю права? 
• Ви маєте право надавати усні чи письмові розпорядження щодо медичного

обслуговування. Зокрема, право приймати чи відхиляти медичне чи хірургічне лікування
тією мірою, наскільки це дозволено законом штату. Ви також маєте право призначити
особу, яка зможе приймати рішення від вашого імені, якщо ви не матимете змоги зробити
це самостійно. Ви не зобов’язані користуватися цими правами.

Які переваги надає попереднє розпорядження? 
• У вас буде особа, яка зможе приймати за вас рішення в разі втрати вами можливості робити

це самостійно. Якщо ви не надасте попередні розпорядження, ніхто не знатиме про те,
яке обслуговування ви б хотіли отримати. Попереднє розпорядження дає змогу завчасно
повідомити про свої побажання.

Як гарантувати, що мого попереднього розпорядження дотримуватимуться? 
• Надішліть копію відповідного документа другій половинці, члену сім’ї чи іншій особі,

яка піклуватиметься про вас, і обговоріть із ними всі варіанти. Попросіть усіх своїх лікарів,
щоб вони внесли попереднє розпорядження у ваші медичні записи.

У чому полягає політика Consumer Direct Care Network Washington щодо 
попередніх розпоряджень? 

• У разі отримання відповідного сповіщення CDWA задокументує попереднє розпорядження.
Якщо ви надасте копію такого документа, він зберігатиметься у відповідному файлі.
Наша політика полягає в дотриманні вказівок, що містяться у вашому попередньому
розпорядженні, відповідно до федерального закону й закону штату. CDWA не дискримінує
Клієнтів на основі їхнього вибору щодо можливості створення попереднього розпорядження.




