
Где могу да добијем 
формулар и информациони 
пакет  у вези издавања 
Упутстава о будућој 
здравственој нези?
Формулар и информације у вези издавања 
Упутстава о будућој здравственој нези можете да 
преузмете са интернета бесплатно на 
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 

Такође можете да испуните интерактивну верзију 
формулара на интернету која ће вас спровести, 
корак по корак, кроз тај процес.

Формулар и пакет са информацијама у вези 
издавања Упутстава о будућој здравственој нези 
можете да наручите на наведеној веб страници 
или телефонирајте Service SA на број 13 23 24  
у радно време да вам их доставе.

Додатне информације
Веб страница у вези издавања Упутстава о 
будућој  здравственој нези има додатне 
информације, информационе странице, изворе 
информација и линкове који вам могу помоћи да 
испуните формулар.

Посетите страницу  
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 
и искажите свој избор у вези будуће  
здравствене неге.

Комисија за правне савете (Legal Services 
Commission) може да вам пружи савет  
и сведочи док испуњавате формулар.

Назовите број
1300 366 424

Посетите 
www.lsc.sa.gov.au

Јасно искажите своје 
жеље у вези будуће 
здравствене неге 
данас, у случају да не 
будете могли сутра.
Ваша Упутства о будућој здравственој нези 
ће помоћи онима који буду бринули о вама 
да боље разумеју ваше потребе и жеље у 
колико ви изгубите способност да их сами 
искажете.

Ваше жеље за будућу 
здравствену негу

Advance Care Directive

Serbian



Можда дође време кад нећете 
моћи да доносите одлуке или 
да правилно изразите своје 
жеље о томе какву негу или 
терапију желите у будућности. 

То може да проузрокује низ разлога као:

• удес или епизода менталне блокаде

• деменција или слично стање

• изненадни озбиљни мождани удар

• падање у несвест или кому.

Ово може да се догоди у било којој животној 
фази или старосном добу. У случају да се догоди, 
како бисте желели да се доносе одлуке у вези 
ваше здравствене неге, начина живота  и других 
личних проблема? И ко бисте желели да доноси 
те одлуке уместо вас?

Шта садржи  
информациони пакет?
Информациони пакет садржи формулар  где 
можете написати Упутства о будућој здравственој 
нези и водич који ће вам помоћи да испуните 
формулар корак по корак.

Ово укључује примере изјава, информације за 
Заменике за доношење одлука, сведоке и 
преводиоце, информационе странице, остале 
изворе информација и линкове.

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

Упутства о будућој 
здравственој нези 
Нови начин издавања Упутстава о будућој  
нези је важан корак напред  у планирању  
ваше здравствене неге.

Нови начин издавања Упутстава о здравственој 
нези ће да замени постојеће Овлаштење о 
старатељству, Лекарско овлаштење и Унапред 
издата упутства са само једним формуларом о 
Упутствима о будућој здравственој нези.

Шта ће ми ово  
омогућити да урадим?
Нова Упутства о будућој здравственој нези  
ће вам омогућити:

• да напишете своје жеље, преференце и 
инструкције  у вези ваше будуће здравствене 
неге, завршетка живота, начина живота и 
личних проблема и/ или

• да именујете једног или више Заменика за 
доношење одлука да у ваше име доносе 
одлуке ако ви то не будете могли.

Зашто да издајем упутства?
Биће вам лакше ако знате да ће они који буду 
бринули о вама знати шта ви желите ако не 
будете могли да доносите одлуке или да 
искажете жеље.


