
 
 

Ποιος είναι ο λήπτης αποφάσεων 

για την ιατρική σας θεραπεία;  

Τι είναι ο έγκαιρος 
προγραμματισμός φροντίδας;  

Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας 
είναι μια διαδικασία προγραμματισμού για 
τη μελλοντική σας υγειονομική περίθαλψη. 
Αυτό διασφαλίζει ότι τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα γνωρίζουν τι είναι σημαντικό για 
εσάς, τι προτιμήσεις έχετε σχετικά με την 
ιατρική περίθαλψη και ποιο άτομο θέλετε να 
παίρνει αποφάσεις για σας όταν δεν 
μπορείτε να παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια  
για τον έγκαιρο προγραμματισμό  
φροντίδας επικοινωνήστε με:  

Πρόγραμμα Έγκαιρου Προγραμματισμού 
Φροντίδας Monash Health 

 
Τηλέφωνο 03 9594 3475 

 

@  acp@monashhealth.org 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε έντυπα και 
ενημερωτικούς οδηγούς στην ιστοσελίδα: 

www.monashhealth.org/page/ 
advance_care_planning 

 

 
Υπηρεσία Διερμηνέων 
Τηλέφωνο 131 450 
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1. Διορίσατε λήπτη αποφάσεων ιατρικής θεραπείας 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Έχει διοριστεί Κηδεμόνας από την Αστική και 
Διοικητική Επιτροπή Βικτώριας (VCAT) για να 
παίρνει αποφάσεις για την ιατρική σας θεραπεία. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Εάν δεν μπορείτε να παίρνετε τις δικές σας ιατρικές 
αποφάσεις, ο Νόμος Προγραμματισμού και Αποφάσεων 
Ιατρικής Θεραπείας Βικτώριας 2016 καθορίζει ποιο άτομο 
έχει τη νομική εξουσιοδότηση να παίρνει αποφάσεις 
ιατρικής θεραπείας για εσάς. Αυτό το άτομο λέγεται 
λήπτης αποφάσεων για ιατρική θεραπεία. 

Το πρώτο άτομο, ηλικίας 18 ετών ή άνω, στην 
παρακάτω λίστα, είναι ο λήπτης αποφάσεων για την 
ιατρική σας θεραπεία. 

3. Το πρώτο διαθέσιμο άτομο από την παρακάτω 

λίστα, που έχει μια στενή και συνεχή σχέση μαζί σας, 
θα είναι ο λήπτης αποφάσεων για την ιατρική σας 
θεραπεία: 

α) Ο/Η σύζυγός σας ή ο/η δια βίου σύντροφός σας 

β) Ο πρωτοβάθμιος φροντιστής σας (Όχι έμμισθος υπάλληλος 

φροντίδας) 
γ) Το ενήλικο παιδί σας  

δ) Ο γονέας σας  

ε) Ο ενήλικος αδερφός ή αδερφή σας  

Αν έχετε δύο ή περισσότερους συγγενείς που είναι 
πρώτοι στη λίστα, θα είναι ο/η μεγαλύτερος στην 
ηλικία. 1
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Τι θα συμβεί αν αρρωστήσετε βαριά ή πάθετε σοβαρό ατύχημα και δεν μπορείτε να μιλήσετε 

στο γιατρό σας σχετικά με τη θεραπεία σας;  

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΣ;  

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ; 

ΕΓΚΑΙΡΟΣ 
Ε. Διορίστε άλλο άτομο 

Λήπτης αποφάσεων για 
ιατρική θεραπεία: 

Μπορείτε να διορίσετε λήπτη αποφάσεων για την 

ιατρική σας θεραπεία χρησιμοποιώντας το έντυπο 

«Διορισμός λήπτη αποφάσεων ιατρικής 

θεραπείας».  

Το άτομο που επιλέξετε θα πρέπει να γνωρίζει τις αξίες 

και τις προτιμήσεις σας. Θα πρέπει να εμπιστεύεστε 

αυτό το άτομο να παίρνει αποφάσεις για σας όταν δεν 

μπορείτε να τις παίρνετε μόνοι σας.  

Άτομο Υποστήριξης: 

Μπορείτε επίσης να διορίσετε ένα άτομο υποστήριξης 

χρησιμοποιώντας το έντυπο «Διορισμός ατόμου 

υποστήριξης». Το άτομο υποστήριξης σας βοηθάει, ενώ 

μπορείτε ακόμη να παίρνετε τις αποφάσεις σας, να 

κατανοεί τις επιλογές υγειονομικής περίθαλψης και να 

ενημερώνει για τις αποφάσεις σας σχετικά με την 

ιατρική θεραπεία. 

ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Προγραμματίστε εκ των προτέρων για τη μελλοντική σας υγειονομική περίθαλψη 

 

 

  
Π. Κάντε το γραπτό 

Γράψτε τις προτιμήσεις σας σε μια έγκαιρη 

οδηγία φροντίδας ή σε μια επιστολή που 

περιγράφει τις προτιμήσεις σας για την 

υγειονομική σας περίθαλψη. Αυτό 

διασφαλίζει ότι οι προτιμήσεις και οι αξίες 

σας είναι γνωστές στον λήπτη αποφάσεων 

για την ιατρική σας θεραπεία. Εάν δεν έχετε 

λήπτη αποφάσεων για ιατρική θεραπεία, η 

έγκαιρη οδηγία για τη φροντίδα σας μπορεί 

να βοηθήσει τον επαγγελματία της υγείας 

σας να γνωρίζει τι είναι σημαντικό για εσάς. 

 

Δώστε ένα αντίγραφο των εγγράφων του 

έγκαιρου προγραμματισμού φροντίδας σας 

στον λήπτη αποφάσεων για την ιατρική σας 

θεραπεία, στον οικ. γιατρό και άλλους 

επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη 

φροντίδα σας.  

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Φ. Συζητήστε και ενημερώστε  

Σκεφτείτε  

Σκεφτείτε τις αξίες και τις προτιμήσεις σας και 

τι σημαίνει για σας να ζείτε καλά. Αυτό 

περιλαμβάνει τις θρησκευτικές, πνευματικές 

και πολιτιστικές πεποιθήσεις και προσεγγίσεις 

σας σχετικά με την ιατρική περίθαλψη. 

Μιλήστε  

Μιλήστε γι’ αυτά τα θέματα με: 

• τον λήπτη αποφάσεων για την ιατρική σας 
θεραπεία, το άτομο υποστήριξης, την 
οικογένεια και το φροντιστή σας  

• το γιατρό σας, ή  

• άλλους επαγγελματίες υγείας που 
ασχολούνται με τη φροντίδα σας, για 
παράδειγμα: Οδοντίατρος, Νοσηλευτής, 
Κοινωνικός Λειτουργός, Φυσικοθεραπευτής, 
Εργασιοθεραπευτής, Φαρμακοποιός, 
Ψυχολόγος. 


