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Plan for the future: Decisions about your medical treatment

Προγραμματίστε για το
μέλλον
Αποφάσεις που αφορούν την ιατρική θεραπεία σας
Αν δεν μπορείτε να πάρετε μια απόφαση ιατρικής θεραπείας επειδή αρρωστήσατε
βαριά, ο νόμος λέει ποιος μπορεί να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας. Για
παράδειγμα, μπορεί να έχετε χάσει τις αισθήσεις σας ή να είστε συγκεχυμένοι λόγω
της ασθένειάς σας.
Εάν δεν μπορείτε να πάρετε μια απόφαση για ιατρική θεραπεία, ο γιατρός σας θα
ρωτήσει, με την παρακάτω σειρά:
1.
2.
3.
4.
5.

τον/την σύζυγό ή σύντροφό σας
το φροντιστή σας (το άτομο που σας προσέχει), αλλά αυτό το άτομο δεν
μπορεί να είναι κάποιος που πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά
το ενήλικο παιδί σας (πρώτα το μεγαλύτερο παιδί)
το γονέα σας
την αδερφή ή αδερφό σας (πρώτα την μεγαλύτερη/ο)

Μπορεί να θέλετε κάποιο διαφορετικό άτομο να είναι αυτό που θα παίρνει
αποφάσεις για ιατρική θεραπεία για λογαριασμό σας.
Για παράδειγμα, ένας φίλος ή το μικρότερο ενήλικο παιδί σας.
Για να επιλέξετε κάποιο διαφορετικό άτομο:
•
συμπληρώστε το ειδικό έντυπο
•
ακολουθήστε τις οδηγίες στο έντυπο για το πώς να το
υπογράψετε.
Αν ακολουθήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, τότε συντάξατε ένα νομικό έγγραφο.
Πώς θα πρέπει το άτομο να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας;
Το άτομο που παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας πρέπει να πάρει την
απόφαση που πιστεύει ότι θα θέλατε εσείς. Για να το βοηθήσετε, θα πρέπει να του
μιλήσετε για ό,τι είναι σημαντικό για εσάς.
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Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ένα άλλο έντυπο στο οποίο μπορείτε να
γράψετε τα πράγματα που είναι σημαντικά για εσάς στη ζωή σας. Αυτό λέγεται
«advance care directive».
Σε αυτό το έντυπο μπορείτε επίσης να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Για
παράδειγμα, εάν έχετε μια σοβαρή ασθένεια, ίσως να γνωρίζετε ήδη ποια ιατρική
θεραπεία θέλετε ή δεν θέλετε στο μέλλον.
Τι γίνεται αν δεν έχετε οικογένεια;
Αν δεν έχετε οικογένεια, τότε μπορεί να ζητηθεί από τον Public Advocate
(Συνήγορος του Πολίτη Βικτώριας) να πάρει την απόφαση για ιατρική θεραπεία για
λογαριασμό σας, αν εσείς δεν μπορείτε.
Ο Public Advocate (Συνήγορος του Πολίτη) θα προσπαθήσει να πάρει την
απόφαση που θα θέλατε εσείς.
Πού μπορείτε να προμηθευτείτε τα έντυπα
Μπορείτε να βρείτε το έντυπο που χρειάζεστε στο φυλλάδιο του Office of the Public
Advocate (OPA) (Γραφείο Συνηγόρου του Πολίτη) που λέγεται «Take Control» στην
ιστοσελίδα ΟΡΑ.
www.publicadvocate.vic.gov.au
Τα έντυπα είναι δωρεάν.
Για να επιλέξετε το άτομο που θα παίρνει αποφάσεις για ιατρική
θεραπεία για λογαριασμό σας αν εσείς δεν μπορείτε, συμπληρώστε το
έντυπο:
•

«Appointment of medical treatment decision maker».

Για να γράψετε τι είναι σημαντικό για εσάς στη ζωή σας ή για να πάρετε
ιατρικές αποφάσεις τώρα για το μέλλον, συμπληρώστε το έντυπο:
•

«Advance care directive».

Ο νόμος λέει ότι μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα μόνο αν
καταλαβαίνετε τι κάνετε.
κανένας δεν πρέπει να σας υποχρεώσει να το κάνετε.
Είναι δική σας επιλογή.
Αν έχετε τυχόν απορίες
Εσείς ή ο συγγενής ή φίλος σας μπορείτε να καλέσετε το OPA για
συμβουλές στο 1300 309 337.
Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα μέσω τηλεφώνου.
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