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Где могу да добијем
формулар и информациони
пакет у вези издавања
Упутстава о будућој
здравственој нези?
Формулар и информације у вези издавања
Упутстава о будућој здравственој нези можете да
преузмете са интернета бесплатно на
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
Такође можете да испуните интерактивну верзију
формулара на интернету која ће вас спровести,
корак по корак, кроз тај процес.
Формулар и пакет са информацијама у вези
издавања Упутстава о будућој здравственој нези
можете да наручите на наведеној веб страници
или телефонирајте Service SA на број 13 23 24
у радно време да вам их доставе.

Додатне информације
Веб страница у вези издавања Упутстава о
будућој здравственој нези има додатне
информације, информационе странице, изворе
информација и линкове који вам могу помоћи да
испуните формулар.
Посетите страницу
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
и искажите свој избор у вези будуће
здравствене неге.

Јасно искажите своје
жеље у вези будуће
здравствене неге
данас, у случају да не
будете могли сутра.
Ваша Упутства о будућој здравственој нези
ће помоћи онима који буду бринули о вама
да боље разумеју ваше потребе и жеље у
колико ви изгубите способност да их сами
искажете.

Комисија за правне савете (Legal Services
Commission) може да вам пружи савет
и сведочи док испуњавате формулар.
Назовите број
1300 366 424
Посетите
www.lsc.sa.gov.au

Advance Care Directive
Ваше жеље за будућу
здравствену негу

Можда дође време кад нећете
моћи да доносите одлуке или
да правилно изразите своје
жеље о томе какву негу или
терапију желите у будућности.

То може да проузрокује низ разлога као:

•
•
•
•

удес или епизода менталне блокаде
деменција или слично стање
изненадни озбиљни мождани удар
падање у несвест или кому.

Ово може да се догоди у било којој животној
фази или старосном добу. У случају да се догоди,
како бисте желели да се доносе одлуке у вези
ваше здравствене неге, начина живота и других
личних проблема? И ко бисте желели да доноси
те одлуке уместо вас?

Упутства о будућој
здравственој нези
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Нови начин издавања Упутстава о будућој
нези је важан корак напред у планирању
ваше здравствене неге.
Нови начин издавања Упутстава о здравственој
нези ће да замени постојеће Овлаштење о
старатељству, Лекарско овлаштење и Унапред
издата упутства са само једним формуларом о
Упутствима о будућој здравственој нези.

Шта ће ми ово
омогућити да урадим?
Нова Упутства о будућој здравственој нези
ће вам омогућити:

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

Advance Care
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• да именујете једног или више Заменика за
доношење одлука да у ваше име доносе
одлуке ако ви то не будете могли.

Зашто да издајем упутства?
Биће вам лакше ако знате да ће они који буду
бринули о вама знати шта ви желите ако не
будете могли да доносите одлуке или да
искажете жеље.

Шта садржи
информациони пакет?
Информациони пакет садржи формулар где
можете написати Упутства о будућој здравственој
нези и водич који ће вам помоћи да испуните
формулар корак по корак.
Ово укључује примере изјава, информације за
Заменике за доношење одлука, сведоке и
преводиоце, информационе странице, остале
изворе информација и линкове.

