
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΓΚΑΙΡΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ;  

 

Ο Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας 

αφορά το σχεδιασμό της μελλοντικής 

υγεινομικής περίθαλψής σας, σε περίπτωση 

που αρρωστήσετε και δεν μπορείτε να 

μιλήσετε για τον εαυτό σας. 

 

Αυτό βοηθάει τους άλλους να καταλάβουν τι 

θα ήταν σημαντικό για εσάς. 

 

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να σας 

ρωτήσουν για το Υπεύθυνο Άτομο Λήψης 

Αποφάσεων Ιατρικής Περίθαλψης (Medical 

Treatment Decision Maker) και αν έχετε 

κάνει προληπτικό σχεδιασμό περίθαλψης. 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

Μιλήστε με το προσωπικό ή τηλεφωνήστε 

Anne Marie Fabri    94953235 

Karen Overall        94954140 

 

 

 
 

Για να μάθετε περισσότερα για 
τον 

Έγκαιρο Προγραμματισμό 
Φροντίδας  

Επικοινωνήστε με την ομάδα 
 

James Watt  9495 3235 
Karen Overall 9495 3140 

 

  @    acp@nh.org.au 

 
           Bundoora Centre  
           1231 Plenty Road  
           Bundoora 3083 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις 
αιτήσεις και τις οδηγίες από το: 
 

www.nh.org.au/service/ 
έγκαιρος-προγραμματισμός -φροντίδας 

Ποιo άτομο θα 
βοηθήσει στη 

Λήψη 
Αποφάσεων   

Ιατρικής 
Περίθαλψης; 

GREEK 

Υπηρεσία Διερμηνείας Τηλεφωνήστε στο 131 
450 (Η υπηρεσία διερμηνείας διατίθεται 
δωρεάν). 

ΕΓΚΑΙΡΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Προγραμματισμός για τη μελλοντική 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψή σας 

 

Μιλήστε στη γλώσσα σας και ζητήστε να μας 
τηλεφωνήσουν στο 9495 3235 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
Έγκαιρο Προγραμματισμό Φροντίδας. 
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Τι θα συμβεί αν αρρωστήσετε βαριά ή αν πάθετε ένα σοβαρό ατύχημα και δεν έχετε την ικανότητα να 
μιλήσετε με το γιατρό σας σχετικά με τη  θεραπεία σας; 

 

           ΕΓΚΑΙΡΟΣ 
 

ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΑΛΛΟ 
ΑΤΟΜΟ 

 
Μπορείτε να υπογράψετε ένα νομικό έντυπο το 
οποίο καθιστά σαφές το ποιον θέλετε να παίρνει 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ για σας 
σε περίπτωση που είστε πολύ άρρωστος/η  για 
να το κάνετε ο/η ίδιος/α. 
 
Αυτό το άτομο είναι γνωστό ως Υπεύθυνο Άτομο 
Λήψης Αποφάσεων Ιατρικής Περίθαλψης 
(Medical Treatment Decision Maker). 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΙ       
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

 

Συζητήστε με Το Υπεύθυνο Άτομο Λήψης 
Αποφάσεων Ιατρικής Περίθαλψης, την 
οικογένεια,τους φίλους και τους γιατρούς σας, 
για τα προσωπικά πιστεύω,τις αξίες  και  τις 
προτιμήσεις  ιατρικής  περίθαλψής σας. 
 
Πείτε τους τι είναι σημαντικό για σας. 

 
Επίσης, μιλήστε με τους γιατρούς σας ή 
άλλους επαγγελματίες υγείας για να μάθετε 
περισσότερα για το τι μπορεί να συμβεί στο 
μέλλον. 
 

       ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

            ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ     
             (ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ) 
 
Εάν υπάρχει κάτι που σας απασχολεί, μπορείτε 
να το  αναφέρετε στο έντυπο   ‘Εγκαιρες Οδηγίες 
Υγείας (Advance Care Directive), περιγράφοντας 
τις προτιμήσεις υγειονομικής περίθαλψής σας  ή 
δίνοντας οδηγίες για μελλοντικές αποφάσεις 
ιατρικής περίθαλψης. 
 

Μπορείτε επίσης να το κάνετε αυτό, αν δεν έχετε 
να διορίσετε κάποιο άτομο. 
 

Δώστε αντίγραφα των εγγράφων στον Υπεύθυνο 
Άτομο Λήψης Αποφάσεων για την ιατρική 
περίθαλψή σας, στους γιατρούς, στο νοσοκομείο 
και σε άλλους που εμπλέκονται στη φροντίδα 
σας. 
 

ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ -Προγραμματισμός για τη μελλοντική ιατροφαρμακευτική  περίθαλψή σας 

 

 

 
 

 ΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ; 

 ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ; 


