
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Моја нега, мој избор 
 
Ако се изненада повредите или озбиљно разболите, да ли неко зна какву здравствену негу би 
желели?   
 
Размислите сада. Планирајте што пре. Бићете спокојни касније.  

Шта је планирање будуће неге? 
Старост, болест или несрећа би могли да учине да вам у неком тренутку буде тешко да доносите  
одлуке о вашој здравственој нези. 
 
Планирање будуће неге (Advance Care Planning) значи размишљање и прављење избора сада 
ради усмеравања ваше здравствене неге у будућности.   
 
Планирање унапред може да значи: 

• разговор о вашој здравственој нези и о избору квалитета живота са особама које су вам 
најближе и у које имате поверења      

• састављање Изјаве о избору (Statement of Choices) 
• избор овлашћеног или овлашћених лица и састављање Трајног овлашћења (Enduring Power 

of Attorney), и/или 
• попуњавање вашег Налога за здравствену негу у будућности (Advance Health Directive). 

Зашто треба да планирате унапред? 
Да би обезбедили да: 

• су третман и нега које ћете добити у будућности у сагласности са вашим жељама  
• ваши блиски неће морати да доносе тешке одлуке уместо вас, не знајући шта бисте ви 

желели   
• се одлуке о вашој здравственој нези не доносе само у кризним ситуацијама. 

 



 

Ако имате чврсте ставове о томе шта бисте желели да се деси у будућности, од изузетне важности 
је да ваше планове и жеље саопштите сада.  

Како планирање будуће неге може да направи разлику  
 

• То ће вам омогућити да о вашим вредностима, уверењима и жељама у вези третмана 
разговарате са вашом породицом, пријатељима и даваоцима здравствених услуга.  
 

• То помаже вашој породици и даваоцима здравствених услуга да одаберу опције вашег 
третмана и неге.  
 

• То ће вам помоћи да документујете ваше жеље у вези будуће здравствене и личне неге, 
посебно неге при крају живота, и помаже да се обезбеди да ће се ваше жеље поштовати.  
 

• То може пружити спокојство вашој породици и пријатељима - и вама.   

Планирање будуће неге широм здравствених служби  
 
Ваша документа у вези планирања будуће неге можете носити са собом када посећујете било коју 
здравствену службу, да би обезбедили да су ваше жеље познате и узете у обзир.      
 
У то су укључене јавне и приватне болнице, ваш породични лекар и све друге здравствене службе. 

Ваш план будуће неге 
 
Чак и ако сте у доброј физичкој кондицији и здрави, никада није превише рано да планирате вашу 
будућу здравствену негу. Као део вашег плана будуће неге можете попунити следеће: 
 
Изјаву о избору (Statement of Choices) 
Изјава је фокусирана на ваше жеље, вредности и уверења. Она помаже особама које су вам 
блиске да доносе одлуке о вама, ако не можете сами да донесете те одлуке. То пружа утеху вама и 
особама које волите. Да бисте попунили Изјаву о избору: разговарајте са вашим породичним 
доктором, јавите се Канцеларији за планирање будуће неге, Metro South Health, или посетите 
интернет страницу www.mycaremychoices.com.au 
 
Трајно овлашћење (Enduring Power of Attorney)  
То је правни документ којим овлашћујете члана породице или пријатеља (можете да наименујете 
више од једне особе) да доноси важне одлуке о вама када ви нисте у стању да то чините. Обрасци 
се могу преузети са интернет странице www.justice.qld.gov.au или можете да разговарате са вашим 
адвокатом или са јавним заступником (Public Trustee). 
 
Налог за здравствену негу у будућности (Advance Health Directive) 
То је правни документ у којем су наведене ваше одлуке и упутства о вашој будућој здравственој 
нези у конкретним ситуацијама када можда нећете бити способни да комуницирате. Обрасци се 
могу преузети са интернет странице www.justice.qld.gov.au  

Спремни да почнете? 
 

� Размислите какву здравствену негу бисте желели у будућности и ко би могао да доноси 
одлуке о вама уместо вас.  

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


 

� Разговарајте са вашим доктором о могућим ситуацијама у вези здравствене неге у 
будућности.  

� Разговарајте са вашом породицом и пријатељима о томе какву здравствену негу бисте 
желели у будућности. 

� Одлучите какву здравствену негу бисте желели у будућности и то саопштите вашој 
породици и пријатељима.  

� Наименујте неког у ког имате поверење да вас представља, ако не можете сами да 
говорите. 

 
Следећи кораци су по личном избору: 

� Документирајте ваше одлуке тако што ћете попунити Изјаву о избору, Трајно овлашћење 
и/или Налог за здравствену негу у будућности.  

� Копије тих докумената дајте особама у које имате поверења (на пример, рођацима, 
пријатељима), вашем породичном лекару и вашој болници.  

� Копију ваше Изјаве о избору дајте Канцеларији планирања будуће неге, да би је укључили у 
вашу болничку медицинску документацију. 

� Редовно прегледајте вашу документацију у вези будућег планирања неге.  
 
Будуће планирање неге је комплетно на добровољној основи. Ви можете да промените мишљење 
и планове (и правне документе) у свако доба, све док сте способни.   
 
Документирајте ваше жеље. Попуните вашу Изјаву о избору још данас.  

Ваше жеље саопштите вашем доктору, породици, пријатељима и 
најближима.  
 
Може бити тешко да се говори о томе шта би се могло десити ако се разболите, али ће то вама и 
вашим вољеним особама пружити спокојство, јер ћете знати да ће ваше жеље бити поштоване.   
 
Metro South Health је ту да вам помогне. Ми можемо: 

• да вам пошаљемо поштом информативни комплет 
• да вам дамо савете и одговоримо на ваша питања преко телефона  
• да закажемо сусрет са вама у клиници, да бисмо разговарали које су ваше жеље у погледу 

здравствене неге и да вам помогнемо да попуните ваш план будуће неге, укључујући вашу 
Изјаву о избору.  

 
За многе људе планирање будуће неге је лакше него што су очекивали. То им пружа спокојство.  
 

Јавите нам се 
Канцеларија планирања будуће неге 
Metro South Health  
Телефон:   (07) 3710 2290 
Факс:    (07) 3710 2291 
Имејл:   acp@health.qld.gov.au 
Веб страница: www.mycaremychoices.com.au 
 
 
Metro South Health је главни даваоц јавних здравствених услуга, и здравственог образовања и 
истраживања у јужним деловима Бризбејна и регионима Logan, Redlands и Scenic Rim. 

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