
 

Kako odlučiti tko će biti vaš 
donositelj odluke o liječenju 

 

Što je planiranje skrbi unaprijed? 

Planiranje skrbi unaprijed je proces planiranja vaše 

buduće zdravstvene skrbi. To osigurava da vama 

bliske osobe znaju: 

 što vam je važno 

 koje preferencije imate u pogledu 

medicinske skrbi 

 koga vi želite da donosi odluke umjesto vas 

kada to ne budete u mogućnosti učiniti 

sami 

Za više informacija ili pomoć za planiranje 

skrbi unaprijed kontaktirajte: 

Monash Health Program za Planiranje 

skrbi unaprijed 

 
Telefon 03 9594 3475 

 
email: acp@monashhealth.org 

 

Obrasci i vodiči  dostupni su za  
preuzimanje sa: 

 
 
 

https://monashhealth.org/services/-advance-

care-planning/ 

 

 
      Za službu tumača nazovite 
      131 450 
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Donositelj 

odluka o liječenju 

 

1.Vi ste imenovali Donositelja odluke o liječenju

 

  

2.     
 

 

  

     Ako ne možete sami donositi medicinske odluke, jer ste 
previše bolesni, postoji zakon koji određuje tko to može 
učiniti umjesto vas a zove se Zakon o planiranju i 
odlukama o medicinskom liječenju 2016. Ta osoba se 
zove vaš Donositelj odluka o liječenju. 

Prva osoba od 18 godina ili starija, na popisu u nastavku 
je vaš Donositelj odluke o liječenju. 

3. Prva dostupna osoba na popisu u nastavku, 
koja je u bliskoj i kontinuiranoj vezi s vama, bit 
će vaš Donositelj odluke o liječenju: 

a) Vaš supružnik ili partner 

b) Vaš primarni skrbnik (nije pružatelj plaćenih usluga) 

c) Vaše odraslo dijete 

d) Vaš roditelj 

e) Vaš odrasli brat/sestra 

Ako imate dvoje ili više rođaka koji su prvi na 
popisu, onda je to najstariji. 
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Croatian 
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Što bi se dogodilo ako biste se jako razboljeli ili doživjeli ozbiljnu nesrećui ne biste mogli  razgovarati sa svojim liječnikom o svom 

liječenju? 

TKO ĆE VAM POMOĆI U DONOŠENJU ODLUKA O LIJEČENJU? 

 KAKO ĆE ONI ZNATI ŠTO BISTE VI HTJELI? 

UNAPRIJED 

A. Imenovati nekog drugog 

Donositelj odluke o 
liječenju: 

Donositelja odluke o liječenju možete 

imenovati pomoću obrasca „Imenovanje 

Donositelja odluke o liječenju”. 

Osoba koju odaberete trebala bi znati što vam 

je važno. Trebali biste im vjerovati da donose 

odluke umjesto vas kada to sami ne možete 

učiniti. 
 

Osoba za potporu: 

Osoba za potporu vam pomaže, dok još 

uvijek možete donositi odluke, razumjeti svoje 

opcije zdravstvene skrbi i priopćiti svoje 

odluke o liječenju. 

Osobu za potporu možete imenovati pomoću 

obrasca 'Imenovanje osobe za potporu'. 

SKRB 

C. Razgovor i komunikacija 

Razmisliti 

Razmišljajte što vam je važno i što za vas 

znači dobar život. To uključuje vaša vjerska, 

duhovna i kulturna uvjerenja i stavove o 

medicinskoj skrbi. 
 

Razgovarati 

Razgovarajte o ovome sa vašim: 

• Donositeljem odluke  o liječenju, osobom 

za potporu, obitelji, prijateljima, skrbnikom 

• Liječnikom, ili 

• Drugim zdravstvenim djelatnicima 

uključenim u vašu skrb, na primjer: zubar, 

medicinska sestra, socijalni radnik,  

fizioterapeut, radni terapeut, farmaceut, , 

psiholog. 

PLANIRANJE 

P. Staviti na papir 

Zapišite svoje preferencije u direktivi o skrbi 

unaprijed ili u pismu u kojem ćete opisati 

svoje preferencije zdravstvene skrbi. 

 

 

 

  


