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HAKKINIZDA TIBBİ 
KARARLARI 
VERMEK İÇİN KİM 
YARDIMCI OLACAK? 

İlerisi için Bakım Planı - 

Gelecekdeki sağlık bakımınız için 
şimdiden plan yapmak 

Advance Care Planning 
Planning ahead for 

future healthcare

Who will help make medical 
decisions for you?  

Advance Care Planning 
Monash Medical Centre 
246 Clayton Rd 
Clayton 3168

Phone: 9594 3475

Fax: 9594 6302

acp@monashhealth.org

monashhealth.org/ .....

What is Advance Care 
Planning?

Advance Care Planning is about 
planning ahead for your future 
healthcare, in case you are ever too 
sick to speak for yourself.

For more information or 
assistance with Advance 
Care Planning

Speak to a staff member 
or phone the Monash Health 
AdAdvance Care Planning Program
9594 3475

Monash Health Advance 
Care Planning Program 

Interpreter Service 
Please call 131 450 
(Free Service)

You can speak your 
own language, and ask then to 
phone 9594 3475 for more 
information on Advance Care 
Planning 
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Tedavinizi doktorunuzla konuşamayacak kadar hasta olursanız veya ciddi bir kaza geçirirseniz, 

 ne olabilir? 
TEDAVİNİZLE İLGİLİ KARARLARI VERİRKEN KİM YARDIMCI OLACAK? ve SİZİN NE İSTEDİĞİNİZİ 

NASIL BİLECEKLER?  

İLERİSİ İÇİN BAKIM PLANI – Gelecekteki sağlık bakımınız için şimdiden plan yapmak

ADVANCE (İLERİSİ İÇİN) 

A. Appoint an Agent

(Bir kişiyi belirleyin)

Hakkınızdaki TIBBİ KARARLARI kendiniz 

veremeyecek kadar hastalanırsanız, bu 

kararların kimin tarafından verilmesini istediğinizi 

yasal bir form imzalayarak şimdiden açıkça 

belirtebilirsiniz.    

Bu form ‘Medical Enduring Power of Attorney’ 

(Tıbbi Sürekli Vekillik)’dir. 

CARE (BAKIM) 

C. Chat & Communicate

(Konuşun ve Anlaşın)

Kişisel inanç ve değerlerinize göre sağlığınızla 

ilgili tercihlerinizi ailenizle, arkadaşlarınızla ve 

doktorlarınızla görüşün. Sizin için önemli olanları 

kendilerine belirtin.   

Aynı zamanda, doktorlarınız veya diğer sağlık 

görevlileri ile ileride neler olabileceğini öğrenmek 

için  konuşun.  

PLANNING (PLANI) 

P. Put it on Paper

Eger çok önemsediğiniz bir şey varsa, yazılı bir 

plan veya talimat şeklinde, veya sağlık bakım 

tercihlerinizi belirten bir mektup ile sunabilirsiniz. 

Eğer sizi temsil edecek bir kişi yoksa yine bu 

yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.  




