Ако требате преведене брошуре,
молимо посетите Healthy WA на:
www.health.wa.gov.au
Служба тумача – молимо
затражите тумача ако требате
да с неком здравственом
службом причате на свом језику.
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Планирање својe здравственe негe
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Овај документ може на захтев бити
доступан и у удругим форматима за
особе с инвалидитетом.
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Aфриканерски
Арапски
Упрошћени кинески
Традиционални кинески
Хрватски
Холандски
Француски
Немачки
Грчки
Хинди
Индонезијски
Италијански
Македонски
Малајски
Пољски
Пуњаби
Српски
Шпански
Тагалошки (Филипински)
Вијетнамски

Serbian

Ова брошура је преведена на следеће
језике:

Ако тешко оболите или се озбиљно
повредите, ко ће вам помоћи да
доносите одлуке о својој нези?
боље здравље * боља нега * боља вредност

Планирање неге унапред
Шта је Планирање неге унапред?
Планирање неге унапред се односи на планирање вашe будућe здравственe негe. То је намењено за особе од 18 година и старије.
Овај поступак, који се састоји од три корака, ће вам помоћи да знате шта да питате, кога да питате и како да спроведете свој план у дело.

1. Питајте

2. Поразговарајте

3. Спроведите у
дело

Питајте:

Можете да поразговарате с:

Можете да:

о опцијама за вашу здравствену
негу
шта може да вам се деси у
будућности
гда да одете за више информација
с киме да поразговарате.

Упамтите
Можете да затражите тумача ако вам
је потребно.

Планирање
healthywa.wa.gov.au

партнером/ породицом/ пријатељима
лекаром
здравственим стручњацима
духовним вођом или саветником
друштвеном мрежом за подршку
Трајним старатељем*
(ако сте га именовали).
* Трајни старатељ је неко кога можете
да именујете да за вас доноси одлуке
личне природе као и оне у вези начина
живота и лечења, кад ви сами то више
не будете могли.

неге

другима кажете шта је вама важно
стално о томе причате
све то наведете написмено
• Директиве о будућој
здравственој нези
• Трајно старатељство
• План будуће неге.

унапред

