
 
 
Jak zdecydować, kto będzie 
podejmował decyzje w sprawie 
twojego leczenia? 

 

Czym jest wczesne planowanie 
opieki 
 
Wczesne planowanie opieki wiąże się z 
planowaniem przyszłej opieki zdrowotnej.  
Zapewnia to, że twoi najbliżsi wiedzą: 
• co jest dla ciebie ważne  
• jakie masz preferencje odnośnie opieki 

medycznej 
• kto będzie mógł podejmować decyzje za ciebie, 

kiedy ty nie będziesz w stanie tego zrobić 

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat wczesnego planowania 
opieki, skontaktuj się z: 
MONASH HEALTH ADVANCE CARE 
PLANNING PROGRAM 
 

Telefon 03 9594 3475 
 
email: acp@monashhealth.org 

 
Formularze i poradniki dostępne 
są do ściągnięcia z: 

 
 
 

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

Po usługę tłumacza ustnego, 
proszę zadzwonić na numer: 131 
450 

 
 Ostania wersja  z 26/06/21       -Wersja zaakceptowana  przez klienta 

to jest twój decydent w 
sprawach opieki 
medycznej 

to jest twój decydent w 
sprawach opieki 
medycznej 

1. Ustanowiłeś decydenta w sprawach swojej 
opieki medycznej 

(Ustanowienia podjęte przed 12 marca 2018r są nadal 
ważne. Obejmują one stałe pełnomocnictwo 
medyczne, stałe pełnomocnictwo w sprawach 
osobistych oraz stałe pełnomocnictwo opiekuńcze 
wraz z uprawnieniami w kwestiach medycznych) 

NIE TAK 

2. Wyznaczony został opiekun do podejmowania 
decyzji w sprawie twojej opieki medycznej przez 
Sąd Cywilny i Administracyjny w Wiktorii, VCAT 
(Victorian Civil and Administrative Tribunal) 

NIE TAK 

Ustawa o Planowaniu i Decyzjach o Opiece 
Medycznej z 2016r (Medical Treatment Planning 
and Decisions Act 2016) określa, kto może podjąć 
za ciebie decyzje w sprawie leczenia w sytuacji gdy 
jesteś zbyt chory, aby samemu o tym zdecydować. 
Osoba ta nazywana jest decydentem. 
Pierwsza osoba, pełnoletnia, według listy poniżej 
może być twoim decydentem: 

3. Pierwsza dostępna osoba z poniższej listy, która 
jest w trwałej i bliskiej relacji z tobą, może być 
twoim decydentem: 

a) małżonek lub partner domowy 
b) główny opiekun (ale nie płatny pracownik opieki) 
c) twoje dorosłe dziecko 
d) twój rodzic 
e) twoje dorosłe rodzeństwo  

Jeśli masz dwoje lub więcej krewnych z tej listy, 
najstarszy z nich ma pierwszeństwo. 
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WCZESNE PLANOWANIE OPIEKI 
Planowanie z wyprzedzeniem dla twoich 
przyszłych potrzeb zdrowotnych. 

 

Advance Care Planning Brochure_Polish 



 

 

 

  

 

 

 

Co stanie się jak ciężko zachorujesz lub będziesz miała wypadek i nie będziesz w stanie 
rozmawiać z lekarzem o swoim leczeniu? 
KTO POMOŻE CI PODJĄĆ DECYZJE MEDYCZNE? 
SKĄD BĘDĄ WIEDZIEĆ CZEGO OCZEKUJESZ? 

WCZESNA 
Ustal osobę 

Decydent w sprawie leczenia 
Możesz ustanowić decydenta, korzystając z 
formularza „Ustalenie decydenta do spraw opieki 
medycznej”. (Appointment of medical treatment 
decision maker) 

Osoba, którą wybierzesz powinna wiedzieć, co 
jest dla ciebie ważne. Powinna też mieć twoje 
zaufanie w podejmowaniu decyzji, kiedy sam nie 
będziesz w stanie tego zrobić. 

 
Osoba wspierająca: 
Osoba wspierająca pomoże ci zrozumieć i 
skomunikować twoje opcje opieki medycznej, 
kiedy jesteś jeszcze w stanie podejmować 
decyzje. 

Proszę skorzystać z formularza “Ustalenia Osoby 
Wspierającej“ (Appointment of Support Person) w 
celu ustalenia takiej osoby. 

OPIEKA 
Porozmawiaj i wypowiedz się 

Przemyśl 
Zastanów się, co jest dla ciebie ważne i co 
znaczy dla ciebie dobre życie. Weź pod 
uwagę swoje przekonania religijne i kulturowe 
oraz stosunek do opieki medycznej. 

 
Porozmawiaj 
Porozmawiaj o tym z: 
• decydentem w sprawach opieki medycznej, 

osobą wspierającą, rodziną, przyjaciółmi lub 
opiekunem; 

• lekarzem lub 

• innymi osobami  świadczącymi usługi 
medyczne, zaangażowanymi w twoją opiekę, 
na przykład dentystą, pielęgniarką, 
pracownikiem opieki społecznej, fizjoterapeutą, 
terapeutą zajęciowym, aptekarzem czy 
psychologiem. 

PLANOWANA 
Ustal to na piśmie 
Zapisz swoje preferencje w dyspozycji o 
wczesnej opiece zdrowotnej lub w liście 
opisującym twoje preferencje opieki 
medycznej. Sprawi to, że twój decydent 
będzie wiedział o twoich wyborach oraz 
wartościach. Jeśli nie masz ustalonego 
decydenta w sprawach opieki medycznej, to 
twoja dyspozycja na ten temat pomoże 
pracownikom służby medycznej dowiedzieć 
się, co jest dla ciebie ważne. 

Podzielenie się twoim planem 
Daj swoje dokumenty związane z 
wczesnym planowaniem opieki medycznej 
swojemu decydentowi, lekarzowi 
pierwszego kontaktu, szpitalowi oraz innym 
osobom związanym z twoją opieką. 

WCZESNE PLANOWANIE OPIEKI 
Planowanie z wyprzedzeniem dla twoich przyszłych potrzeb zdrowotnych. 


