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Ваш сведок ће тражити од вас да прочитате 
ову информациону изјаву а затим ће да вам 
постави низ питања да бисте у потпуности 
разумели шта чините ако напишете 
Упутства о будућој здравственој нези. 

Шта су то Упутства о будућој здравственој 

нези (Advance Care Directive)? 

Упутства о будућој здравственој се пишу на  
правном формулару којег могу да испуне 
људи старији од 18 година: 

• могу да напишу своје жеље, преференце, 
инструкције у вези будуће здравствене 
неге, завршетка живота, начина живота и 
личних проблема и/или 

• могу да именују једног или више Заменика 
који ће доносити одлуке у њихово име кад 
они то не буду могли сами да раде. 

Овај формулар не може да се користи за 
доношење финансијских одлука. 

Ако напишете да одбијате здравствену 
негу, то се мора поштовати ако је у складу 
са околностима тог времена. Све друге 
информације наведене у вашим 
Упутствима о будућој здравственој нези се 
узимају као савети и користе као водич 
вашем Заменику (Заменицима) за 
доношење одлука, вашим лекарима или 
другима који ће да доносе одлуке у ваше 
име. 
Ви треба да одлучите о томе да ли ћете да 
напишете Упутства о будућој здравственој 
нези. Нико не може да вас натера да их 
пишете или да наводите ствари које не 
желите. То би био законски прекршај. 
 

Ви можете да промените ваша Упутства о 
будућој здравственој нези кад год желите 
док сте још у могућности тако што ћете да 
испуните нови формулар са Упутствима о 
будућој здравственој нези. 

Ваш нови формулар са Упутствима о 
будућој здравственој нези ће да замени све 
друге формуларе које сте раније испунили 
као што су Овлаштење о старатељству, 
Лекарско овлаштење или Унапред издата 
упутства. 

Кад ће Упутства бити 
употребљена? 
Ваша Упутства о будућој здравственој нези 
ће да ступе на снагу (моћи ће да се 
користе) ако ви не будете могли да 
доносите одлуке самостално било 
привремено или трајно. 

Ако не будете могли: 

• да разумете информације у вези одлука  

• да разумете и процењујете ризик а и 
корист коју ће ваш избор да донесе 

• да запамтите информације на кратко 
време; и 

• да кажете некоме коју сте одлуку донели и 
зашто сте је донели. 
Ово значи да ви нећете моћи да доносите 
одлуке (то се понекад зове неспособност 
доношења одлуке) и неко други ће морати 
да одлучи у ваше име. 
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Ко ће да доноси одлуке уместо вас 
кад ви не будете могли? 
Ви можете да именујете једног или више 
Заменика за доношење одлука. Ако 
именујете једног или више Заменика за 
доношење одлука, они ће по закону имати 
право да доносе одлуке уместо вас у вези 
ваше здравствене неге, начина живота и 
других личних питања кад ви не будете 
могли. Ви можете да наведете које одлуке 
желите да они доносе уместо вас у делу 2б 
ваших Упутстава о будућој здравственој 
нези, који се тиче Услова именовања. 

Ако не именујете Заменика за доношење 
одлука, можда ће се тражити од ваших 
најближих да доносе одлуке уместо вас ако 
ви не будете могли (Особа која буде била 
одговорна). Они ће морати да поштују ваше 
жеље и инструкције које сте навели у 
вашим Упутствима о будућој здравственој 
нези. 

Ко год буде доносио одлуке уместо вас 
мораће да доносе одлуке које бисте по 
њиховом мишљењу и ви донели у истим 
околностима. 

Одбијање здравствене неге 

Можда ви напишете у вашим Упутствима о 
будућој здравственој нези, да не желите 
одређену врсту здравствене неге, такође 
познато као одбијање здравствене неге. 
Веома је важно да напишете кад и под 
којим околностима ће се примењивати 
одбијање здравствене неге.  

 

Ако ви одбијете одређену здравствену негу у 
вашим Упутствима о будућој здравственој 
нези, ваш Заменик за доношење одлука или 
(Особа која буде била одговорна) и ваш лекар 
морају да то одбијање поштују ако оно 
одговара тренутним околностима. 

Ово значи да ваш лекар неће моћи да вам 
даје терапију коју сте ви већ одбили. 

Ако ви одбијете здравствену негу, али не 
напишете кад то треба да се примењује, 
примењиваће се стално. 

Лекар ће моћи да побије одбијање 
здравствене неге ако буду постојали неки 
докази да сте ви променили мишљење али 
нисте обновили ваша Упутства о будућој 
здравственој нези и ако лекар буде сматрао 
да ви нисте мислили да одбијање 
здравствене неге буде примењено у 
тренутним околностима. 

Ако дође до овога, лекар ће требати 
одобрење од стране вашег Заменика за 
доношење одлука, ако га будете имали, или 
Особе која буде била одговорна, да би могао 
да спроведе терапију. 

Не можете да одбијете терапију за ментално 
здравље која је на листи у заједници нити да 
одбијете наредбу о терапији ако вам је већ 
издата. 

Више информација 

Ако вам је потребно више информација 
молимо да прочитате Водич за упутства о 
будућој здравственој нези уз овај формулар 
или посетите интернет страницу  
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
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