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Ο μάρτυράς σας θα σας ζητήσει να 
διαβάσετε αυτήν την Ενημερωτική 
Δήλωση, και μετά θα σας κάνει μερικές 
ερωτήσεις για να βεβαιωθεί ότι 
καταλαμβάνετε τι κάνετε κάνοντας Εκ των 
Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα. 

Τι είναι Εκ των Προτέρων 
Οδηγία για Φροντίδα; 
Η Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα 
είναι ένα νομικό έντυπο που επιτρέπει σε 
άτομα άνω των 18 ετών να: 

• καταγράψουν τις επιθυμίες, προτιμήσεις 
και οδηγίες τους για μελλοντική ιατρική 
φροντίδα, τέλος της ζωής, διευθετήσεις 
διαβίωσης και προσωπικά θέματα και/ή 

• διορίσουν έναν ή περισσότερους 
Αναπληρωτές Λήψης Αποφάσεων για να 
αποφασίζουν για αυτούς όταν δεν είναι 
ικανοί να το κάνουν οι ίδιοι. 

 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη 
οικονομικών αποφάσεων. 

Αν έχετε καταγράψει μια άρνηση για 
φροντίδα υγείας, πρέπει να ακολουθηθεί αν 
σχετίζεται με τις παρούσες περιστάσεις. 
Όλες οι άλλες πληροφορίες καταγραμμένες 
στην Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα 
είναι συμβουλευτικές και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τη λήψη 
αποφάσεων από τον/τους Αναπληρωτή/ές 
Λήψης Αποφάσεων σας, τους θεραπευτές 
σας ή οποιονδήποτε άλλον που λαμβάνει 
αποφάσεις εκ μέρους σας. 

Είναι δική σας επιλογή αν θέλετε ή αν δεν 
θέλετε να έχετε Εκ των Προτέρων Οδηγία 

για Φροντίδα.  Κανείς δεν μπορεί να σας 
υποχρεώσει να έχετε μια τέτοια Οδηγία ή να 
καταγράψετε πράγματα που δεν θέλετε. Με 
βάση τον νόμο αυτά είναι ποινικά 
παραπτώματα. 

Μπορείτε να αλλάξετε την Εκ των Προτέρων 
Οδηγία σας για Φροντίδα οποτεδήποτε 
ενόσω έχετε ακόμη την ικανότητα 
συμπληρώνοντας ένα νέο έντυπο για Εκ 
των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα. 

Η νέα σας Εκ των Προτέρων Οδηγία για 
Φροντίδα θα αντικαταστήσει όλα τα άλλα 
έγγραφα που μπορεί να συμπληρώσατε 
προηγουμένως, για παράδειγμα, Συνεχές 
Πληρεξούσιο Κηδεμόνα, Ιατρικό 
Πληρεξούσιο ή Προβλεπτική Οδηγία. 

Πότε θα χρησιμοποιηθεί; 
Η Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα 
σας μπορεί μόνο να εφαρμοστεί (μπορεί 
μόνο να χρησιμοποιηθεί) αν δεν είστε ικανοί 
να πάρετε δικές σας αποφάσεις, προσωρινά 
ή μόνιμα.  

Αν δεν μπορείτε να: 

• καταλάβετε πληροφορίες σχετικές με την 
απόφασή σας 

• καταλάβετε και εκτιμήσετε τους κινδύνους 
και τα οφέλη των επιλογών 

• θυμάστε τις πληροφορίες για μικρό 
χρονικό διάστημα, και να 

• πείτε σε κάποιον τι είναι η απόφαση και 
γιατί την πήρατε. 

Σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε την 
απόφαση (μερικές φορές αυτό ονομάζεται 
εξασθενισμένη ικανότητα για απόφαση) και 
κάποιος άλλος θα πρέπει να αποφασίσει για σας. 
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Ποιος θα αποφασίσει για σας 
όταν εσείς δεν μπορείτε; 
Είναι δική σας επιλογή αν θα διορίσετε ένα 
ή περισσότερους Αναπληρωτές Λήψης 
Αποφάσεων. Αν έχετε διορίσει ένα ή 
περισσότερους Αναπληρωτές Λήψης 
Αποφάσεων, θα μπορούν νόμιμα να 
πάρουν αποφάσεις για σας σχετικές με την 
υγεία σας, διευθετήσεις διαβίωσης, και 
προσωπικά ζητήματα όταν εσείς δεν είστε 
ικανός να το κάνετε. Μπορείτε να 
καθορίσετε τους τύπους αποφάσεων που 
τους θέλετε να πάρουν στους Όρους 
Διορισμού Μέρος 2β στην Εκ των 
Προτέρων Οδηγία σας για Φροντίδα.  

Αν δεν διορίσετε Αναπληρωτές Λήψης 
Αποφάσεων μπορεί να ζητηθεί από άλλα 
άτομα που είναι στενά συνδεδεμένα μαζί 
σας να αποφασίσουν για σας αν εσείς δεν 
είστε ικανοί (Υπεύθυνο Άτομο). 

Πρέπει να ακολουθήσουν οποιεσδήποτε 
σχετικές επιθυμίες ή οδηγίες έχετε 
καταγράψει στην Εκ των Προτέρων Οδηγία 
σας για Φροντίδα. 

Οποιοσδήποτε αποφασίσει για σας θα 
πρέπει να πάρει μια απόφαση που νομίζει 
θα παίρνατε και εσείς στις ίδιες 
περιστάσεις. 

Άρνηση για Φροντίδα Υγείας 
Μπορεί να έχετε καταγράψει στην Εκ των 
Προτέρων Οδηγία σας για Φροντίδα ότι 
δεν θέλετε ορισμένους τύπους φροντίδας 
υγείας, επίσης γνωστή ως άρνηση για 
φροντίδα υγείας. Είναι σημαντικό να 
βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει πότε ή 
κάτω από ποιες περιστάσεις ποιες 

αρνήσεις φροντίδας υγείας θα ισχύουν. 

Αν έχετε αρνηθεί μια συγκεκριμένη 
φροντίδα υγείας στην Εκ των Προτέρων 
Οδηγία σας για Φροντίδα, ο/οι 
Αναπληρωτής/ές Λήψης Αποφάσεων 
(Υπεύθυνο Άτομο) και ο θεραπευτής σας 
πρέπει να ακολουθήσουν αυτήν την 
άρνηση αν σχετίζεται με τις περιστάσεις 
του παρόντος.  

Αυτό σημαίνει ότι ο θεραπευτής σας δεν 
μπορεί να σας παράσχει θεραπεία ιατρικής 
φροντίδας την οποίαν έχετε αρνηθεί.  

Αν αρνηθείτε φροντίδα υγείας αλλά δεν 
καταγράψετε πότε θα εφαρμόζετε η 
άρνηση, θα εφαρμόζεται πάντα. 

Ένας θεραπευτής μπορεί να αγνοήσει μιαν 
άρνηση για φροντίδα υγείας αν υπάρχει 
μαρτυρία που εισηγείται ότι αλλάξατε 
γνώμη αλλά δεν εκσυγχρονίσατε την Εκ 
των Προτέρων Οδηγία σας για Φροντίδα, ή 
αν ο θεραπευτής πιστεύει ότι δεν 
εννοούσατε την άρνηση για ιατρική 
φροντίδα να εφαρμοστεί στις παρούσες 
περιστάσεις.  

Αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν συναίνεση 
από τους Αναπληρωτές Λήψης 
Αποφάσεων σας, αν έχετε ή από ένα 
Υπεύθυνο Άτομο, για να παράσχουν 
ιατρική φροντίδα. 

Περισσότερες Πληροφορίες 
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε τον οδηγό για Εκ των Προτέρων 
Οδηγία για Φροντίδα που παρέχεται με 
αυτό το έντυπο ή επί γραμμής στο 
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
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