
 

Како одлучујете ко ће бити ваш 

доносилац одлуке о лечењу 

 

 

Шта је планирање неге 

унапред? 

Планирање неге унапред је процес планирања 

ваше будуће здравствене неге. Ово осигурава 

да људи који су вам блиски знају: 

• шта вам је важно 

• које су ваше медицинске преференције 

• ко желите да доноси одлуке уместо вас када 

то сами нисте у могућности. 

За више информација или помоћ 

око планирања неге унапред, 

контактирајте: 

Monash Health програм за 

планирање неге унапред 

 
Телефон 03 9594 3475 

 
email: acp@monashhealth.org 

 

Формулари и упутства су доступни за 
преузимање са: 

 
 
 

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

care-planning/ 

 
      За преводилачку 
      Службу назовите 131 450 
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Донослилац 

одлука о лечењу 

Донослилац 

одлука о лечењу 

 

1. Ви сте   
о лечењу 

 

  

2. 

 

  

I    Ако не можете сами да доносите медицинске 
одлуке јер сте превише болесни, постоји закон 
који одређује ко то може да уради уместо вас и 
зове се Закон о планирању и доношењу одлука 
о медицинском лечењу из 2016. Та особа се 
зове ваш доносилац одлука о лечењу. 

Прва особа која има 18 година или више, 
наведена у наставку, је ваш доносилац одлуке 
о лечењу 

 

3. Прва доступна особа на листи испод, 
која је у блиској и континуираној вези са 
вама, биће ваш доносилац одлуке о 
лечењу: 

a) Ваш супружник или партнер 

b)  Ваш примарни неговатељ (није плаћени пружалац услуга) 

c) Ваше одрасло дете 

d) Ваш родитељ 

e)  Ваш одрасли брат или сестра 

Ако имате два или више рођака који су први на листи, онда је ово 
најстарији. 
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Шта би се десило ако бисте се тешко разболели или имали озбиљну несрећу и не бисте могли да 

разговарате са својим лекаром о свом лечењу? 

КО ЋЕ ВАМ ПОМОЋИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА О ЛЕЧЕЊУ? 

КАКО ЋЕ ОНИ ЗНАТИ ШТА БИСТЕ ВИ ЖЕЛЕЛИ? 

УНАПРЕД 

A. Именовати неког другог 

Доносилац одлуке о лечењу: 

Можете именовати доносиоца одлуке о 

лечењу користећи формулар 

„Именовање доносиоца одлуке о 

лечењу“. 

Особа коју изаберете треба да зна шта 

вам је важно. Требало би да им 

верујете да доносе одлуке уместо вас 

када то не можете сами да урадите. 

Особа за подршку: 

Особа за подршку вам помаже док још увек 

можете да доносите одлуке, разумете 

своје могућности здравствене заштите и 

саопштавате своје одлуке о лечењу. 

Можете именовати особу за подршку 

користећи формулар „Именовање особе за 

подршку“. 

НЕГА 

C. Разговор и комуникација 

Размисли 

Размислите шта вам је важно и шта за вас 

значи добар живот. Ово укључује ваша 

верска, духовна и културна уверења и 

ставове о медицинској нези. 

 

Разговарати 

Разговарајте о овоме са својим: 

 Доносилац одлуке о лечењу, особа за    
подршку,породица, пријатељи, неговатељ 

 Лекар, или 

 Други здравствени радници укључени у вашу 
негу, на пример: зубар, медицинска сестра, 

социјални радник, физиотерапеут, радни 

терапеут, фармацеут, психолог.. 

ПЛАНИРАЊЕ 

P. Ставити на папир 

Запишите своје преференције у директиви о 

нези унапред или у писму које описује ваше 

преференције у вези са здравственом негом. 

Ово ће осигурати да ваше преференције и 

вредности буду познате вашем доносиоцу 

одлуке о лечењу. Ако немате доносиоца 

одлуке о лечењу, ваша директива о нези 

унапред може помоћи вашем лекару да зна 

шта вам је важно.  
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