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αναπηρία, κατόπιν αιτήματος.

καλύτερη υγεία * καλύτερη φροντίδα * καλύτερη αξίαhealthywa.wa.gov.au

acp@health.wa.gov.au 
www.health.wa.gov.au/advancecareplanning

Πληροφορίες * συμβουλές * πόροι * eLearning

Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας
Τηλεφωνική βοήθεια

9222 2300

Υπηρεσία διερμηνείας – 
παρακαλούμε ζητήστε έναν 
διερμηνέα εάν χρειάζεστε βοήθεια 
για να μιλήσετε σε μια υγειονομική 
υπηρεσία στη γλώσσα σας.

Εάν είστε πολύ άρρωστος ή 
τραυματιστήκατε σοβαρά,  ποιος θα σας 
βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις για τη 
φροντίδα σας;
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Προγραμματισμός για την 
υγειονομική σας περίθαλψη
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Το φυλλάδιο αυτό έχει μεταφραστεί στις 
ακόλουθες γλώσσες:

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το  
Healthy WA ή κατεβάστε μεταφρασμένα 
φυλλάδια από το: www.health.wa.gov.au



healthywa.wa.gov.au

Έγκαιρος Προγραμματισμός φροντίδας 
Τι είναι ο Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας;
O Έγκαιρος Προγραμματισμός Φροντίδας είναι ένας προγραμματισμός για τη μελλοντική σας υγειονομική περίθαλψη. Είναι για άτομα 
ηλικίας 18 ετών και άνω. Η ακόλουθη διαδικασία των τριών βημάτων θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι να ρωτήσετε, ποιον να ρωτήσετε 
και πώς να εφαρμόσετε το σχέδιό σας.

1. Ρωτήστε

Ρωτήστε για:

 τις επιλογές περίθαλψης
 τι μπορεί να σας συμβεί στο μέλλον
 πού μπορείτε να πάτε για 

περισσότερες πληροφορίες 
 με ποιους να μιλήσετε.

Να θυμάστε 
Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα,  
αν χρειαστεί.

2. Συνομιλία

Μπορείτε να μιλήσετε με τους:
 σύντροφο/ οικογένεια / φίλους 
 γιατρό
 επαγγελματίες υγείας
 πνευματικό σας ή σύμβουλο
 δίκτυο κοινοτικής στήριξης
 Μόνιμο Κηδεμόνα* 

(αν έχετε διορίσει έναν).
* Enduring Guardian είναι κάποιο 
άτομο που μπορείτε να διορίσετε για να 
παίρνει για σας προσωπικές αποφάσεις, 
τρόπου ζωής και θεραπείας  όταν πια 
δεν θα μπορείτε εσείς.

3. Ενεργοποίηση

Μπορείτε να:

 ενημερώσετε τους άλλους για το  
τι είναι σημαντικό για σας

 να συνεχίζετε τις συνομιλίες
 να γράψετε τι θέλετε 

• Οδηγία Μελλοντικής Περίθαλψης
• Διαρκές Πληρεξούσιο Κηδεμονίας
• Έγκαιρο Σχέδιο Φροντίδας.
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