Ý Nguyện Trị Liệu
Tuyên bố được thực hiện vào ngày ___________________ ____tháng , 2 ________________________ ,
tôi tên là __________________ ,
có chủ ý và tự nguyện thể hiện mong muốn không kéo dài sự sống trong quá trình hấp hối của mình theo
cách nhân tạo trong các trường hợp quy định dưới đây, và tôi xin cam đoan rằng, nếu vào bất cứ thời điểm
nào tôi mất hết khả năng về tâm thần hay thể chất và
______ (tên họ viết tắt) tôi mắc bệnh trạng vô phương cứu chữa.
hoặc ___ (tên họ viết tắt) tôi mắc bệnh trạng giai đoạn cuối.
hoặc ___ (tên họ viết tắt) tôi sống trong tình trạng thực vật kéo dài.
và nếu bác sĩ chăm sóc hoặc bác sĩ điều trị của tôi và một bác sĩ tư vấn khác đã xác định là tôi không có
khả năng hồi phục hợp lý về mặt y tế khỏi tình trạng đó. , thì tôi yêu cầu rằng các thủ thuật kéo dài sự
sống sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ khi việc áp dụng các thủ thuật này sẽ chỉ phục vụ cho mục đích kéo dài sự
sống trong quá trình hấp hối theo cách nhân tạo, và rằng tôi được phép chết một cách tự nhiên mà chỉ
dùng thuốc hoặc được thực hiện bất kỳ thủ thuật y tế nào được cho là cần thiết để cung cấp cho tôi sự
chăm sóc thoải mái hoặc để làm giảm đau đớn.
Tôi có ___ . Tôi không có _ mong muốn rằng chế độ ăn uống và dinh dưỡng (thức ăn và nước uống) sẽ
được từ chối hoặc hủy bỏ khi việc áp dụng các thủ thuật này chỉ nhằm mục đích kéo dài sự sống trong quá
trình hấp hối theo cách nhân tạo.
Ý định của tôi là tuyên bố này sẽ được gia đình và bác sĩ của tôi tôn trọng với tư cách là lần cuối cùng thể
hiện quyền hợp pháp của tôi trong việc từ chối điều trị y tế hoặc phẫu thuật và chấp nhận hậu quả của việc
từ chối đó. Trong trường hợp tôi đã được xác định là không có khả năng đưa ra sự chấp thuận rõ ràng và
có hiểu biết về việc từ chối, hủy bỏ, hay tiếp tục các thủ thuật kéo dài sự sống, tôi muốn chỉ định người đại
diện của tôi thực hiện các điều khoản trong tuyên bố này:
Tên __________________________________________________________________________
Địa Chỉ Đường Phố
Thành Phố ____________________________ Tiểu Bang ___ Điện Thoại ________________
Tôi hiểu toàn bộ nội dung của tuyên bố này, và tôi có đủ năng lực về cảm xúc và tâm thần để đưa ra tuyên
bố này.
Các Hướng Dẫn Bổ Sung (tùy chọn): ______________________________________________________

(Đã ký) _________________________________________________
Nhân Chứng _________________________ Nhân Chứng ____________________________________
Địa Chỉ Đường Phố
Địa Chỉ Đường Phố
Thành Phố ____________ Tiểu Bang _____
Thành Phố ___________ Tiểu Bang ______
Điện Thoại __________________________ Điện Thoại _____________________________________
Ít nhất một nhân chứng không được là chồng hoặc vợ hoặc người thân ruột thịt của người tuyên bố

