Impormasyon tungkol sa Mga Advance na Direktiba
Ipinapaliwanag ng sumusunod na impormasyon kung ano ang mga advance na direktiba at ang iyong
mga nauugnay na karapatan. Ang impormasyong ito ay ibinibigay sa iyo para sa sanggunian lamang.
Hindi ito inilaan bilang ligal na payo.
Kung mayroon ka nang advance na direktiba, nasa iyo o responsibilidad ng iyong Awtorisadong
Kinatawan na ipaalam sa (mga) Indibidwal na Tagabigay (Individual Provider o IP) ang tungkol sa mga
(na) advance na direktiba. Kung binago mo ang iyong advance na direktiba pagkatapos ay dapat mong
sabihan kaagad sa iyong IP. Mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng CDWA kung mayroon kang
isang advance na direktiba at nais mong idokumento namin ito sa aming mga talaan.
Ano ang mga advance na direktiba?
• Ang mga advance na direktiba ay may-bisa na ligal na mga dokumento. Pinapayagan ka nilang
ipahayag ang iyong mga nais tungkol sa uri ng mga medikal na paggagamot na gusto mo. Ang ilan sa
mga dokumentong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang humirang ng isang taong pinagkakatiwalaan
mo na may kakayahang gumawa ng mga desisyon sa pangangalaga ng kalusugan sa iyong ngalan.
Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga advance na direktiba: Living Wills at Durable Powers
ng Abugado para sa Pangangalagang Pangkalusugan.
Ano ang aking mga karapatan?
• May karapatan kang magbigay ng nakasulat o pandiwang mga tagubilin tungkol sa iyong
pangangalaga sa kalusugan. Kasama rito ang karapatang tanggapin o tanggihan ang paggamot na
medikal o pag-opera, sa lawak na pinapayagan ng batas ng estado. Mayroon ka ring karapatang
humirang ng isang taong pinagkakatiwalaan mong gumawa ng mga medikal na pagpapasya para
sa iyo kung sakaling hindi ka makagawa ng iyong sariling mga desisyon. Hindi ka kinakailangang
gumamit ng mga karapatang ito.
Ano ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang advance na direktiba?
• Kung hindi ka makagawa ng iyong sariling mga pagpapasyang medikal, kung gayon ang
mga pasyang iyon ay kailangang gawin para sa iyo. Kung hindi mo pa nabigyan ng paunang
mga tagubilin, walang makakakaalam kung ano ang gusto mo. Ang isang paunang direktiba
ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipaliwanag ang iyong mga nais nang maaga.
Paano ko masisiguro na ang aking advance na direktiba ay iginagalang?
• Magbahagi ng mga kopya at makipag-usap sa mga mahal sa buhay, pamilya, at iba pa na sasali
sa iyong pangangalaga. Tanungin ang lahat ng iyong mga doktor na ipasok ang iyong paunang
direktiba sa iyong mga medikal na tala.
Ano ang patakaran ng Consumer Direct Care Network Washington sa mga advance na direktiba?
• Kapag naiulat, idodokumento ng CDWA kung mayroon kang isang advance na direktiba sa lugar.
Kung bibigyan mo kami ng isang kopya ng iyong advance na direktiba, mapapanatili ito sa iyong
file. Patakaran namin na sumunod sa mga tagubilin sa iyong advance na direktiba sa lawak ng
batas ng estado at pederal. Ang CDWA ay hindi nagtatangi laban sa anumang Kliyente batay
sa kanilang pagpipilian hinggil sa mga advance na direktiba.
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