
 

 

 

 

 

 

 

 

omΈγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας 
 
Αν ξαφνικά τραυματιστείτε ή αρρωστήσετε σοβαρά, ποιος θα γνωρίζει τις επιλογές σας ιατρικής 
περίθαλψης; 
 
Σκεφτείτε τώρα. Προγραμματίστε νωρίτερα. Θα έχετε γαλήνη και σιγουριά αργότερα. 
 
Τι είναι έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας; 
 
Γεράματα, ασθένειες ή ατυχήματα μπορούν κάποια στιγμή να σας δυσκολέψουν να παίρνετε αποφάσεις 
για την περίθαλψή σας.  
 
Έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας σημαίνει να σκεφτείτε και να κάνετε τις επιλογές σας τώρα για να 
καθοδηγήσουν την μελλοντική σας ιατρική περίθαλψη. 
 
Έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας μπορεί να σημαίνει: 

• να συζητήσετε για τις επιλογές σας σχετικά με την περίθαλψη και την ποιότητα της ζωής σας με 
τα κοντινά σας πρόσωπα και τα άτομα που εμπιστεύεστε 

• να γράψετε τις επιλογές σας σε μια Αναφορά Επιλογών 
• να επιλέξετε και να διορίσετε Διαρκές Πληρεξούσιο ή και 
• να συμπληρώσετε το έγγραφο Έγκαιρες Οδηγίες Υγείας. 

 

Γιατί θα πρέπει να προγραμματίσω έγκαιρα;  
 
Για να διασφαλίσετε ότι:  

• η θεραπεία και η φροντίδα που θα λαβαίνετε στο μέλλον ταιριάζει με τις επιθυμίες σας 
• τα αγαπημένα σας πρόσωπα δεν θα υποχρεωθούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις εκ μέρους 

σας χωρίς να γνωρίζουν τι θα θέλατε εσείς 

Greek 



• οι αποφάσεις για την περίθαλψη που λαμβάνονται για εσάς δεν συμβαίνουν μόνο σε κρίσιμες 
καταστάσεις.  

 
Αν έχετε ισχυρές πεποιθήσεις για το τι θα θέλατε να συμβεί στο μέλλον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
γνωστοποιήσετε τώρα στους άλλους τα σχέδια και τις επιθυμίες σας.  
 

Πώς ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας μπορεί να κάνει μια διαφορά;  
 

• Θα βοηθήσει δίνοντάς σας την ευκαιρία να συζητήσετε τις αξίες, πεποιθήσεις και προτιμήσεις σας 
για την ιατρική σας περίθαλψη με την οικογένειά σας, φίλους και πάροχους υγειονομικών 
υπηρεσιών.  

 
• Θα βοηθήσει την οικογένειά σας και τους πάροχους υγειονομικών υπηρεσιών να κάνουν τις 

επιλογές θεραπείας και περίθαλψης εκ μέρους σας.  
 

• Θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τις επιθυμίες σας για την μελλοντική υγεία και προσωπική 
φροντίδα σας, ειδικά για την περίθαλψη στο τέλος της ζωής σας και θα βοηθήσει να γίνουν 
σεβαστές οι επιθυμίες σας.  

 
• Μπορεί να προσφέρει γαλήνη και σιγουριά στην οικογένεια και στους φίλους σας – και σε σας. 

 

Ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας ισχύει για όλες τις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης  
 
Μπορείτε να πάρετε τα έγγραφα του έγκαιρου προγραμματισμού φροντίδας μαζί σας σε όλες τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για να βεβαιωθείτε ότι οι επιθυμίες σας γίνονται γνωστές και 
λαμβάνονται υπόψη.  
 
Αυτό περιλαμβάνει τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τον οικογενειακό σας γιατρό και οποιεσδήποτε 
άλλες υπηρεσίες υγείας που ίσως λαβαίνετε.  
 

Ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας σας  
 
Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς να προγραμματίσετε για την μελλοντική σας περίθαλψη. Ως μέρος του 
έγκαιρου προγραμματισμού φροντίδας σας, μπορείτε να κάνετε ένα απ’ τα παρακάτω:  
 
Αναφορά Επιλογών 
Η αναφορά αυτή δίνει προσοχή στις επιθυμίες, αξίες και πεποιθήσεις σας. Βοηθάει τα κοντινά σας άτομα 
να παίρνουν αποφάσεις για την ιατρική σας περίθαλψη εκ μέρους σας αν εσείς δεν μπορείτε να παίρνετε 
μόνοι σας αυτές τις αποφάσεις. Παρέχει ανακούφιση σε εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για να 
συμπληρώσετε την Αναφορά των Επιλογών σας: μιλήστε με τον οικογενειακό σας γιατρό, επικοινωνήστε 
με το Γραφείο Έγκαιρου Προγραμματισμού Φροντίδας Metro South Health (Metro South Health’s Office 
of Advance Care Planning) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mycaremychoices.com.au 
 
Διαρκές Πληρεξούσιο 
Αυτό είναι ένα νομικό έγγραφο στο οποίο ορίζετε ένα μέλος της οικογένειας ή φίλο (μπορείτε να ορίσετε 
πάνω από ένα άτομο) για να παίρνει αποφάσεις εκ μέρους σας όταν δεν μπορείτε να τις παίρνετε μόνοι 
σας. Έντυπα διατίθενται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.justice.qld.gov.au ή μιλήστε με το δικηγόρο 
σας ή Δημόσιο Επιμελητή (Public Trustee).  

http://www.mycaremychoices.com.au/
http://www.justice.qld.gov.au/


 
Έγκαιρες Οδηγίες Υγείας 
Αυτό είναι ένα νομικό έγγραφο όπου καταγράφονται οι αποφάσεις σας για την μελλοντική σας 
περίθαλψη σε συγκεκριμένες καταστάσεις για μια περίοδο που ίσως δεν μπορείτε να επικοινωνείτε. 
Πρέπει να υπογραφεί από το γιατρό σας. Έντυπα διατίθενται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.justice.qld.gov.au 
 

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;  
 

� Σκεφτείτε για τις μελλοντικές προτιμήσεις σας περίθαλψης και ποιο άτομο θα μπορούσε να 
παίρνει αποφάσεις εκ μέρους σας.  

� Συζητήστε πιθανές μελλοντικές καταστάσεις υγείας με το γιατρό σας. 
� Μιλήστε για τις μελλοντικές προτιμήσεις σας περίθαλψης με την οικογένεια και τους φίλους σας.  
� Αποφασίστε για τις μελλοντικές προτιμήσεις σας περίθαλψης και ενημερώσετε την οικογένεια και 

τους φίλους σας. 
� Ορίσετε κάποιον που εμπιστεύεστε για να σας εκπροσωπεί αν δεν μπορείτε να μιλήσετε μόνοι 

σας.  
 
Τα παρακάτω βήματα είναι προαιρετικά:  

� Καταγράψτε τις αποφάσεις σας συμπληρώνοντας τα έντυπα Αναφορά Επιλογών, Διαρκές 
Πληρεξούσιο ή και Έγκαιρες Οδηγίες Υγείας. 

� Δώστε αντίτυπα αυτών των εγγράφων σε άτομα που εμπιστεύεστε (π.χ. μέλη της οικογένειας, 
στενοί φίλοι), στο γιατρό σας και στο τοπικό σας νοσοκομείο.  

� Να επανεξετάζετε τακτικά τα έγγραφα έγκαιρου προγραμματισμού φροντίδας σας. 
� Ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας είναι εντελώς εθελοντικός. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη 

και σχέδια (και τα νομικά έγραφα) οποιαδήποτε στιγμή ενώ έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 
Καταγράψτε τις επιθυμίες σας. Συμπληρώστε σήμερα την Αναφορά Επιλογών σας.  

Γνωστοποιήστε τις επιθυμίες σας στο γιατρό, οικογένεια και φίλους σας και 
στα κοντινά σας πρόσωπα 
 
Μπορεί να είναι δύσκολο να μιλήσετε για το τι μπορεί να γίνει αν αρρωστήσετε, αλλά μπορεί να 
προσφέρει σε σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα γαλήνη και σιγουριά γνωρίζοντας ότι κάνατε ότι 
μπορούσατε για να βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές σας θα γίνουν σεβαστές.  
 
Το Δίκτυο Υγείας Metro South Health είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Μπορούμε: 

• να σας ταχυδρομήσουμε πληροφορίες  
• να σας δώσουμε συμβουλές και να απαντήσουμε στις απορίες σας απ’ το τηλέφωνο στα αγγλικά  
• να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε την Αναφορά Επιλογών σας 
• να σας βοηθήσουμε να κανονίσουμε για διερμηνέα για εσάς.  

 
Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός φροντίδας είναι ευκολότερος απ’ ότι 
νόμιζαν ότι θα ήταν. Τους προσφέρει γαλήνη και σιγουριά. 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας  
Office of Advance Care Planning 
Metro South Health  
Τηλέφωνο:  (07) 3710 2290 
Φαξ:   (07) 3710 2291 

http://www.justice.qld.gov.au/


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  acp@health.qld.gov.au 
Δικτυακός τόπος:   www.mycaremychoices.com.au 
 
 
Το Δίκτυο Υγείας Metro South Health είναι ένας σημαντικός πάροχος δημόσιων υπηρεσιών υγείας και 
υγειονομικής εκπαίδευσης και έρευνας στη νότια περιοχή της Βρισβάνης και στις περιοχές Logan, 
Redlands και Scenic Rim. 

http://www.mycaremychoices.com.au/
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