
 
 

Tıbbi tedavileriniz için kararları 
kimin vereceği nasıl belirlenir? 

 

İleriye dönük bakım planlaması nedir 
 
Advance Care Planning, gelecekteki sağlık 
hizmetleri için bir planlama işlemidir. Bu, 
yakınlarınızın aşağıdakileri bilmelerini sağlar: 
• sizin için nelerin önemli olduğunu 
• tıbbi bakımla ilgili tercihlerinizi 
• kendi başınıza karar veremeyecek durumda 

olduğunuzda, sizin adınıza karar vermesini 
istediğiniz kişiyi. 

Daha fazla bilgi için veya ileriye dönük 
bakım planlamasıyla ilgili yardım için 
iletişim: 
Monash Health İleriye Dönük Bakım Planlama 
Programı 
 

Telefon 03 9594 3475 
 
e-posta: acp@monashhealth.org 

 
Mevcut formları ve kılavuzları  buradan 
indirin: 

 
 
 

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

Tercümanlık Hizmetleri için  
telefon 131 450 

 
 

 
Son 26/06/2021 tarihinde gözden geçirilmiştir         Kullanıcı Tarafından İncelenmiştir 

Çok hasta olduğunuz için kendi tıbbi 
kararlarınızı veremiyorsanız, bunu sizin için 
kimin yapabileceğini belirleyen, Tıbbi Tedavi 
Planlaması ve Kararları Yasası 2016 isimli bir 
yasa vardır.  Bu kişiye, tıbbi tedavi kararlarınızı 
veren kişi denir. 
Aşağıdaki listede 18 yaşında veya üstü olan ilk 
kişi, tıbbi tedavinize karar verecek olan kişidir. 

Bu kişi, tıbbi tedavi 
kararlarınızı verecek 
olan kişidir 

Bu kişi, tıbbi tedavi 
kararlarınızı verecek 
olan kişidir 

1. Tıbbi tedavi kararlarınızı verecek kişiyi 
atadınız 

(12 Mart 2018 tarihinden önce yapılan atamalar hala 
geçerlidir. Bunlar arasında; kalıcı bir tıbbi 
vekaletname, kişisel konular için kalıcı bir 
vekaletname, sağlıkla ilgili yetkilere sahip kalıcı bir 
vesayet yetkisi vardır). 

  

2. Victoria Kamu ve İdari Mahkemesi (VCAT) 
tarafından tıbbi tedavinizle ilgili kararlar 
almak üzere bir Vasi atanmıştır. 

  

3. Aşağıdaki listede, sizinle yakın ve devam 
eden bir ilişki içerisinde olan ilk uygun kişi, 
tıbbi tedaviniz için karar veren kişi olacaktır: 

a) Eşiniz veya hayat arkadaşınız 
b) Birincil bakıcınız (Ücretli bir hizmet sağlayıcı 

haricinde) 
c) Yetişkin çocuğunuz 
d) Ebeveyniniz 
e) Yetişkin kardeşiniz 
Listede iki veya daha fazla akrabanız ilk sırada 
yer alıyor ise, yaşça en büyük olan. 
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Çok hastalandığınız veya ciddi bir kaza geçirdiğiniz ve tedaviniz hakkında doktorunuzla 
konuşamadığınız takdirde ne olur? 
SİZİN ADINIZA TIBBİ KARARLAR VERMEYE KİM YARDIMCI OLACAK? 
NE İSTEDİĞİNİZİ NASIL BİLECEKLER? 

İLERİYE DÖNÜK 
A. Tıbbi tedavinize karar verecek 

Başka Birini Atayın: 
Tıbbi tedavinize karar verecek kişiyi, "Tıbbi 
tedaviye karar verecek kişinin atanması" formunu 
kullanarak belirleyebilirsiniz. 

Seçtiğiniz kişi, sizin için nelerin önemli olduğunu 
bilmesi gerekir. Kendi başınıza karar 
veremediğinizde, sizin adınıza karar vermeleri için 
onlara güvenmelisiniz. 
 
Yardımcı Kişi: 
Yardımcı kişi, siz hala kendi kararlarınızı 
verebilirken, sağlık hizmeti seçeneklerinizi 
anlamanızda ve tıbbi tedavi kararlarınızı 
almanızda size yardımcı olacaktır. 

"Yardımcı kişi atanması" formunu kullanarak bir 
yardımcı kişi belirleyebilirsiniz. 

BAKIM 
C. Sohbet edin ve iletişim kurun 

Düşünün 
Sizin için neyin önemli olduğunu ve iyi 
yaşamanın ne anlama geldiğini düşünün. Bu, 
tıbbi bakıma karşı tutumlarınızı ve dini, manevi 
ve kültürel inançlarınızı kapsar. 

 
Konuşun 
Bunlar hakkında aşağıdaki kişilerle konuşun: 

• Tıbbi tedavi kararınızı verecek olan kişi, 
yardımcı kişi, aileniz, arkadaşlarınız, 
bakıcınız 

• Doktor veya 

• Bakımınızla ilgilenen diğer sağlık 
pratisyenleri, örneğin: Diş Hekimi, Hemşire, 
Sosyal Hizmet Görevlisi, Fizyoterapist, 
Meslek Hastalıkları Uzmanı, Eczacı, 
Psikolog. 

PLANLAMA 
P. Yazıya dökün 
Tercihlerinizi bir ileriye yönelik bakım 
talimatına veya sağlık tercihlerinizi açıklayan 
bir mektuba yazın. Bu, tercihlerinizin ve 
değerlerinizin tıbbi tedavi kararı verecek kişi 
tarafından bilinmesini temin eder. İleriye dönük 
bakım talimatınız, tıbbi tedavi kararı verecek 
bir kişinizin olmadığı durumda, sizin için 
nelerin önemli olduğunu sağlık uzmanınızın 
bilmesine yardımcı olabilir. 

Planınızı paylaşın: 
İleriye dönük bakım planlama belgelerinizin 
bir kopyasını; tıbbi tedavi kararınızı verecek 
kişiye, aile hekiminize, Hastaneye ve 
bakımınızla ilgilenen diğer sağlık personeline 
verin. 

 
 


