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Преведувачка служба – ве 
молиме побарајте преведувач 
ако ви треба помош за да 
зборувате со здравствената 
служба на вашиот јазик.

Ако многу се разболите или тешко 
се повредите, кој ќе помогне во 
донесувањето одлуки за вашата нега?
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Оваа книшка е преведена на следните 
јазици:

Ве молиме посетете го Healthy WA  
за да ги симнете преведените книшки: 
www.health.wa.gov.au
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Однапред планирана нега
Што е тоа однапред планирана нега?
Однапред планираната нега се однесува на планирањето за вашата идна здравствена нега. Наменета е за луѓе на возраст од 18 и 
повеќе години. Оваа постапка од три чекори ќе ви помогне да одлучите што да прашате, кого да прашате и како да гo ставите вашиот 
план во дејство.

1. Прашајте

Прашајте за:

 вашите можности за здравствена 
нега

 што може да ви се случи во иднина
 каде може да појдете за повеќе 

информации
 со кого може да разговарате.

Запомнете
Ако ви треба преведувач, може да го 
побарате.

2. Разговарајте

Може да разговарате со:

 партнерот/семејството/пријателите
 лекар
 здравствени работници
 духовен водач или советник
 мрежа за поддршка во заедницата
 трајно назначениот старател* 

(ако го имате).
* Трајно назначен старател (Enduring 
Guardian) е лице што може да го 
назначите да донесува лични одлуки, 
одлуки во врска со начинот на живот и 
со лекувањето место вас кога вие веќе 
не можете да го правите тоа.

3. Ставете во 
дејство

Можете:

 да им кажете на другите што ви е 
важно вам

 да разговарате постојано
 да го ставите во писмена форма

• Однапред дадено напатствие 
за здравјето (Advance Health 
Directive)

• Трајно овластување за 
старателство (Enduring Power of 
Guardianship)

• Однапред направен план за нега.
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