
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 
ШТО Е ОДНАПРЕД 
ПЛАНИРАНА ГРИЖА? 
(ADVANCE CARE PLANNING) 
 

Однапред планирана грижа 
е планирање однапред за 
Вашата здравствена грижа  
во иднина , во случај да сте 
многу болни да не можете да 
зборувате за себе. 
Ова ќе им помогне на 
другите да знаат што ќе 
биде важно за Вас. 
Здравствените работници 
може да Ве прашат дали сте 
направиле однапред 
планирање за грижа и за 
Вашиот Одлучувач за 
Медицинско Лечење. 
 

КОЈ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА 
НАПРАВИТЕ 

МЕДИЦИНСКИ  
(ЗДРАВСТВЕНИ)  

ОДЛУКИ ЗА ВАС? 

Преведувачка служба 
 
Ве молиме јавете се на  131 450 

(бесплатна услуга) ОДНАПРЕД ПЛАНИРАНА ГРИЖА –  
 
ПЛАНИРАЊЕ  ОДНАПРЕД ЗА ИДНА 

ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА 

MACEDONIAN 

Можете да го зборувате Вашиот јазик и 
замолете ги да се јават на 9495 3235 за 
повеќе информации за Однапред 
Планирана Грижа 

 

 

 
 
 

За да научите повеќе за 
Однапред Планирана Грижа 
контактирајте го нашиот тим 

 

 

James Watt  9495 3235 
Karen Overall 9495 3140 

 

  @    acp@nh.org.au 

 
           Bundoora Centre  
           1231 Plenty Road  
           Bundoora 3083 
 
Форми  и водичи се 
достапни за преземање од: 
 

www.nh.org.au/service/ 
advance-care-planning 
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ОДНАПРЕД 
 
И. ИМЕНУВАЈТЕ  ДРУГ 

 

Вие можете да потпишете законска 
форма со што ќе појасните КОЈ  вие 
сакате да направи МЕДИЦИНСКА 
(здравствена) ОДЛУКА за вас ако сте 
многу болни тоа сами да го направите. 
Оваа личност е позната како Одлучувач 
за Медицинско Лечење. 

ГРИЖА 
 
Р. РАЗГОВАРАЈТЕ И 
КОМУНИЦИРАЈТЕ   
 
Разговарајте со Вашиот Одлучувач за 
медицинско лечење, фамилија, пријатели и 
доктори за Вашите вредности,верувања и 
здравствени избори.. 
 
 Кажете им што е важно за Вас. 
 
Исто така, разговарајте со Вашиот доктор 
или други здравствени работници да се 
информирате повеќе за тоа што може да се 
случи во иднина.           

ПЛАНИРАЊЕ 
       
 З. ЗАПИШЕТЕ ГО НА 
ХАРТИЈА 
 
Ако има нешто за кое Вие чувствувате 
дека е многу важно, запишете го како 
“Директива за Грижа однапред”, 
опишувајќи ги Вашите избори и вредности, 
или инструкции  за одлуки за идно 
медицинско лечење  
Вие може исто така да го направите ова 
ако немате никој кој би го овластиле  како 
Ваш преставник. 
Дајте им копии од овие документи на 
Вашиот Одлучувач за Медицинско Лечење, 
на Вашиот доктор, на болницата и на 
другите вклучени во Вашата грижа. 

Што ќе се случи ако постанете многу болни, или имате сериозна сообраќајна незгода  и не 
можете да разговарате со Вашиот доктор за Вашето сопствено лекување? 
 

 КОЈ ЌЕ ПОМОГНЕ ДА СЕ НАПРАВАТ МЕДИЦИНСКИ (ЗДРАВСТВЕНИ) ОДЛУКИ ЗА ВАС?  

 КАКО ЌЕ ЗНААТ ТИЕ ШТО ВИЕ САКАТЕ? 

ОДНАПРЕД ПЛАНИРАНА ГРИЖА – Планирање однапред за Ваша идна здравствена грижа 


