
Από πού μπορώ να πάρω  
ένα Έντυπο Εκ των Προτέρων 
Οδηγία για Φροντίδα  
και Πακέτο;
Το Έντυπο Εκ των Προτέρων Οδηγία για  
Φροντίδα και το Πακέτο μπορούν να  
κατεβαστούν επί γραμμής στο: 
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε μια 
αλληλεπιδρούσα εκδοχή του Έντυπου επί γραμμής 
που θα σας καθοδηγήσει διαμέσου της διαδικασίας. 

Μπορείτε να παραγγείλετε σκληρό αντίγραφο του 
Έντυπου και του Πακέτου από την ιστοσελίδα της 
Έντυπο Εκ των Προτέρων Οδηγίας για Φροντίδα  
ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη Service SA στο 
13 23 24 κατά τις ώρες γραφείου για να σας  
σταλεί ένα.

Για περισσότερες 
πληροφορίες
Η ιστοσελίδα Εκ των Προτέρων Οδηγία για 
Φροντίδα περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες, 
φύλλα δεδομένων, πόρους και συνδέσεις για να 
σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε το Έντυπο σας 
για Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα.

Επισκεφτείτε  
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
και κάντε τις μελλοντικές επιλογές σας για υγεία  
και ζωή γνωστές.

Η Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών μπορεί να σας 
συμβουλέψει και να μαρτυρήσει την Εκ των 
Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα σας.

Τηλέφωνο
1300 366 424

Ιστοσελίδα 
www.lsc.sa.gov.au

Κάντε σαφείς τις 
επιθυμίες σας για 
φροντίδα σήμερα, σε 
περίπτωση που δεν 
θα μπορείτε αύριο.
Μια Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα 
δίνει σε αυτούς που σας φροντίζουν μια σαφή 
αντίληψη των αναγκών και επιθυμιών σας αν 
χάσετε την ικανότητα να τις κοινοποιήσετε οι 
ίδιοι.

Οι επιθυμίες για μελλοντική φροντίδα
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Μπορεί να έρθει μια ώρα όταν  
δεν θα είστε ικανοί να πάρετε  
μιαν απόφαση ή να κοινοποιήσετε 
κανονικά τις επιθυμίες σας για το 
πώς θα θέλατε να σας φροντίζουν 
ή να σας θεραπεύουν. 

Μπορεί να είναι ένας αριθμός λόγων 
περιλαμβανομένου:

• ατυχήματος ή επεισοδίου ψυχιατρικής υγείας

• άνοια ή παρόμοια πάθηση

• ξαφνικό σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή

• επειδή είστε αναίσθητος ή σε κώμα.

Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία ή 
στάδιο της ζωής. Αν συμβεί, πώς θα θέλατε να 
ληφθούν αποφάσεις για σας σχετικά με την συνεχή 
φροντίδα της υγείας σας, διευθετήσεις διαβίωσης 
και άλλα προσωπικά ζητήματα; Και, ποιον θα 
θέλατε να πάρει αυτές τις αποφάσεις για σας; Τι περιέχει το Πακέτο;

Το Πακέτο περιέχει το Έντυπο Εκ των Προτέρων 
Οδηγία για Φροντίδα και βήμα προς βήμα οδηγό 
που σας δίδει ότι χρειάζεστε για να συμπληρώσετε 
το Έντυπο σας για Εκ των Προτέρων Οδηγία για 
Φροντίδα.

Αυτό περιλαμβάνει: παραδείγματα δηλώσεων, 
πληροφορίες για τους Αναπληρωτές Λήψης 
Αποφάσεων, μάρτυρες, διερμηνείς, φύλλο 
δεδομένων και άλλους πόρους και συνδέσεις.

Advance Care Directive Form

Part 1: Personal details
Name: ______________________________________________________  

(Full name of person giving Advance Care Directive)Date of birth: ____/ ___ / _____
Part 2a: Appointing Substitute Decision-MakersI appoint: ___________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)Ph: _________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____I, __________________________________________________________
(Name of appointed Substitute Decision-Maker)am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 

responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 
Substitute Decision-Maker Guidelines.
Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____
 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)AND

I appoint: ___________________________________________________
(Name of appointed Substitute Decision-Maker)Ph:  ________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____I, __________________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 
responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 
Substitute Decision-Maker Guidelines.
Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____

 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)

Your initial Witness initial
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Part 2a  (continued over page)

By completing this Advance Care Directive you can choose to:
1. Appoint one or more Substitute Decision-Makers and/or
2.  Write down your values and wishes to guide decisions about your future 

health care, living arrangements and other personal matters and/or
3.  Write down healthcare you do not want in particular circumstances.

Part 1
You must fill in  
this Part.

Part 2a
Only fill in this Part if you want  
to appoint one or more Substitute Decision-Makers.

Your Substitute Decision-Maker fills in this 
section. g

Your Substitute Decision-Maker fills in this 
section. g

If you did not fill in any of this Part please draw a line diagonally across it.

Advance Care Directive DIY Kit

Make your future health 

and life choices known.

This do-it-yourself Kit contains: 

• Advance Care Directive Form 

• Step-by-Step Guide 

• General Information

H Εκ των Προτέρων Οδηγία 
για Φροντίδα 

Η νέα Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα είναι 
ένα σημαντικό βήμα μπροστά στο σχεδιασμό για τη 
φροντίδα της υγείας σας. 

Η νέα Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα 
αντικαθιστά το υφιστάμενο Συνεχές Πληρεξούσιο 
Κηδεμονίας, το Ιατρικό Πληρεξούσιο και το 
Προβλεπτικό Πληρεξούσιο με ένα Έντυπο για Εκ 
των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα.

Τι θα μου επιτρέπει να κάνω;

Η νέα Εκ των Προτέρων Οδηγία για Φροντίδα σας 
επιτρέπει να:

• καταγράψετε τις επιθυμίες, προτιμήσεις και 
οδηγίες σας για την μελλοντική φροντίδα της 
υγείας σας, το τέλος ζωής, διευθετήσεις διαβίωσης 
και προσωπικά ζητήματα, και/ή

• διορίσετε έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές 
Λήψης Αποφάσεων για να αποφασίζουν εκ 
μέρους σας, αν εσείς δεν είστε ικανός να το  
κάνετε ο ίδιος.

Γιατί θα πρέπει να έχω μια;

Θα είστε ήσυχος ότι αυτοί που σας φροντίζουν θα 
γνωρίζουν τι θέλετε, όταν δεν μπορείτε να πάρετε 
τις δικές σας αποφάσεις ή να επικοινωνήσετε τις 
επιθυμίες και αξίες σας.


