
  

 АDVANCE 

ПЛАНИРАЊЕ ЛЕЧЕЊА 

A. A p p o i n t  A n o t h e r  
     Именујте другу особу 
 
Потписивањем правно важећег обрасца јасно 
стављате на знање кога ВИ желите да овластите 
да у ваше име доноси ОДЛУКЕ О ЛЕЧЕЊУ И 
ЗДРАВСТВЕНОЈ НЕЗИ уколико сте превише 
болесни да то сами урадите. 
Та особа се зове Особа која одлучује о вашем 

лечењу и здравственој нези.  

 

ПЛАНИРАЊЕ ЛЕЧЕЊА И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ УНАПРЕД – 

своје будуће лечење и негу испланирајте унапред 

 

Шта би се десило ако бисте се озбиљно разболели или претрпели озбиљну несрећу тако да нисте у 

стању да разговарате са својим лекаром о томе како желите да се лечите? 

• КО ЋЕ ВАМ ПОМОЋИ КОД ОДЛУЧИВАЊА О ЛЕЧЕЊУ И ЗДРАВСТВЕНОЈ НЕЗИ?  
• КАКО ЋЕ ТА ОСОБА ЗНАТИ ШТА ЖЕЛИТЕ?  

CARE 

И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

C. Cha t  &  Com m un i ca te  
    Разговарајте и саопштите 
 
Разговарајте са Особом која одлучује о вашем 
лечењу и здравственој нези, као и са својом 
породицом, пријатељима и лекарима о 
вредностима које желите да се уваже, о својим 
уверењима и приоритетима кадa је у питању 
лечење и здравствена нега.  

Саопштите им шта је вама важно. 

Такође разговарајте са лекарима и другим 

здравственим радницима да сазнате више о томе шта 

вам будућност може донети. 

PLANNING 

УНАПРЕД 

P.  Put it on Paper 
    Ставите на папир 
 

Ако имате изражен став о нечему, то можете 

писмено навести у Директиви о планирању лечења 

и неге унапред, у којој описујете своје приоритете и 

вредности, или упутства за будуће одлуке које се 

тичу вашег лечења и здравствене неге. 

Изаберите ову опцију ако немате другу особу коју 

бисте именовали. 

Ова документа дајте Особи која одлучује о вашем 

лечењу и нези, вашим лекарима, болници, и 

другима који су укључени у ваше лечење и негу. 



     

ШТА ЈЕ ПЛАНИРАЊЕ ЛЕЧЕЊА И 

ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ УНАПРЕД? 

 

Advance Care Planning (ACP), односно 

Планирање лечења и здравствене неге 

унапред је начин да се унапред 

испланира како ћете да се лечите у 

случају да сте толико болесни да нисте 

у стању сами рећи. 

Тиме помажете другима да знају шта је 

вама важно. 

Здравствени стручњаци вас могу 

упитати да ли имате унапред 

испланирано лечење и здравствену 

негу, као и о Oсоби која одлучује о 

вашем лечењу и здравственој нези. 

 

 

     
 

Да бих сазнали више о 
Планиранју лечења и 

здавствене неге унапред 
конактирајте наше удружење  

 

James Watt  9495 3235 

Karen Overall  9495 3140  

 @ acp@nh.org.au 

Bundoora Centre 

1231 Plenty Road 

Bundoora  3083 

Формулари који ће вас 

водити за преузимање су на: 

www.nh.org.au/service/advance-

care-planning 

 

 

 

 

Ко ће вам помоћи 

код одлучивања о 

лечењу и 

здравственој нези? 
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Планирање лечења и здравствене неге 

унапред – своје будуће лечење и 

здравствену негу испланирајте унапред  

 

Служба тумача Позовите  131 450 

(бесплатна услуга) 

Разговарајте на свом језику и замолите да  

вам за додатне информације о Планирању 

лечења и здравствене неге унапред 

позову 9495 3235. 
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