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Veselības profilakse visiem
Ko nozīmē veselības profilakse?
Veselības profilakse ir:
Tu esi sagatavojies priekšlaicīgi jau pirms slimības .
Tas ir svarīgi katram cilvēkam.
Kad tev ir nepieciešama veselības profilakse?
Tad kad tu vairs nespēsi izlemt svarīgas lietas pats.
Piemēram:
• ja tu esi smagi saslimis
• ja tu esi nokļuvis nelaimes gadījumā
• ja tu esi persona ar invaliditāti
Tad tev ir nepieciešama palīdzība no citas
personas.
Kas var būt šī persona?
Tu vari pats izvēlēties šo personu.
Bet: Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam vai vecākam.
Vislabāk izvēlies šo personu pirms tavas slimības.
Šī persona var būt
• kāds no tavas ģimenes
• tavs labs draugs
Svarīgi ir: Tev tai personai ir jāuzticas.
Tava ģimene nedrīkst to tavā vietā izlemt.

Kādi pienākumi ir šai personai?

Veselība:
Šī persona runā ar taviem ārstiem.
Viņa var rūpēties arī par tavu aprūpi.

Nauda:
Šī persona var tavā vietā iet uz banku.
Viņa pārvalda tavu naudu.
Viņa tev palīdz no valsts saņemt naudu.
Piemēram: aprūpes izmaksas. (Pflege-Geld)
Dzīvoklis:
Ja tev ir nepieciešams jauns dzīvoklis.
Šī persona tev palīdz
• apsaimniekot dzīvokli
• atrast jaunu dzīvokli
• uzteikt dzīvokli
• pārcelties

Kā tu vari noteikt šo personu?
Vislabāk tu nosaki šo personu pirms slimības.
Ar līgumu tu nosaki, ko tu atļauj šai personai darīt.
Ir 3 dažādi līgumi:
• pilnvara slimības gadījumam
(Vorsorge-Vollmacht)
• aprūpes pilnvarojums
(Betreuungs-Verfügung)
• pacienta pilnvarojums
(Patienten-Verfügung)

Pilnvara slimības gadījumam (Vorsorge-Vollmacht)
Kas ir pilnvara slimības gadījumam?
Pilnvara slimības gadījumam ir līgums.
Tu noslēdz šo līgumu pirms slimības.
Tas nozīmē: tu domā par nākotni.
Šajā līgumā tu nosaki vienu personu.
Tu atļauj tai personai izlemt pat tev svarīgām
lietām.
To sauc par: pilnvaru.
Pilnvarā ir rakstīts:
• kas tai personai ir jādara
• kā tai personai tas ir jādara
Tu vari noteikt arī divas vai vairākas personas.
Tad tām personām ir dažādi pienākumi.
To tu ieraksti pilnvarā.
Svarīgi ir: Tev tai personai ir jāuzticas.
Ja tu raksti pilnvaru slimības gadījumam:
Tad pats nosaki vienu personu.
Tiesa nenosaka to personu.
Pilnvaru slimības gadījumam jāpārbauda
speciālistam šajā jomā.
Šis speciālists ir: notārs . (Notar)
Viņš pārbauda, vai paraksts nav viltots.
Tad tu saņemsi zīmogu.
Tas ir: apstiprinājums. (Beglaubigung)
Apstiprinājums maksā naudu.
Tu Minsterē vari arī griezties pie
,,Betreuungsstelle”.
Tur tev par apstiprinājumu nebūs jāmaksā.

Aprūpes pilnvarojums (Betreuungs-Verfügung)
Kas ir aprūpes pilnvarojums?
Aprūpes pilnvarojums var būt arī daļa no pilnvaras
slimības gadījumam.
Ar aprūpes pilnvarojumu tu nosaki juridisko
aizbildni. (Rechtlicher Betreuer)
Viņš drīkst tavā vietā izlemt svarīgas lietas.
Piemēram viņš drīkst tavā vietā slēgt līgumus.
Bet: Aizbildnis drīkst izlemt lietas tikai tad , ja tu to
vēlies.
Tiesa to pārbauda.

Juridiskā aizbildnība (Rechtliche Betreuung)
Tu esi saslimis un vēl neesi noteicis juridisko
aizbildni?
Tad tev tiesa piešķirs aizbildni.
Tad to sauc par: juridisko aizbildnību. (Rechtliche
Betreuung)
Kad tev tiks piešķirta juridiskā aizbildnība?
Tu saņemsi juridisko aizbildnību:
• ja tev nav pilnvaras slimības gadījumam
• ja tu vairāk nespēj daudzko pats paveikt
Tu vari pats pieteikt juridisko aizbildnību.
To var pieteikt arī cita persona tavā vietā.
Piemēram kāds no tavas ģimenes.
Kas var būt juridiskais aizbildnis?
• kāds no tavas ģimenes vai kāds draugs
• tavs kaimiņš
• kāds, kam tu uzticies
Neviens nevar uzņemties būt par juridisko
aizbildni?
Tad tev var palīdzēt speciālists.
Speciālistu Vācijā sauc par: ,,Rechtlicher Betreuer”
(juridiskais aizbildnis)
Ko dara “Rechtlicher Betreuer”?
Viņam ir noteikti pienākumi.
Tos pienākumus nosaka tiesa.
Viņa pienākums ir tev palīdzēt, tur kur tev
nepieciešama palīdzība.
Bet: Tu nosaki pats to
• kas ir juridiskam aizbildnim atļauts
• ko juridiskais aizbildnis nedrīkst darīt
Juridiskais aizbildnis palīdz tev tikai tad, ja tev
palīdzība ir nepieciešama.
Tiesa to pārbauda.

Pacienta pilnvarojums (Patienten-Verfügung)
Kas ir pacienta pilnvarojums?
Iespējams, ka tu ļoti smagi saslimsi.
Tu esi slimnīcā un nespēj vairāk runāt.
Tad tev noder pacienta pilnvarojums.
Pacienta pilnvarojumā tu jau iepriekš esi noteicis
• kas ir jānotiek, ja tu saslimsi
• kurš par tevi rūpēsies
• ko ārsts drīkst darīt
• ko ārsts nedrīkst darīt
Tev ir ļoti konkrēti jāieraksta pacienta pilnvarojumā
• ko tu vēlies
• ko tu nevēlies
Tev ir par to jābūt ļoti pārliecinātam.

Kur tu vari saņem konsultāciju?
Tavs ģimenes ārsts var tevi konsultēt saistībā ar pacienta pilnvarojumu.
Viņš tev palīdzēs to aizpildīt.

Konsultācija un informācija
Mēs tevi konsultēsim par
• pilnvaru slimības gadījumam
(Vorsorge-Vollmacht)
• aprūpes pilnvarojumu
(Betreuungs-Verfügung)
• juridisko aizbildnību
(Rechtliche Betreuung)

Kur ir iespējams saņemt konsultāciju?
Betreuungsstelle Münster
Von-Steuben-Straße 5
48143 Münster
Šeit tu vari uzdot jautājumus Jörg Espei.
Telefons: 0251 49 25 937
"Betreuungsstelle" tu vari apstiprināt savu parakstu uz pilnvaras
slimības gadījumam vai uz aprūpes pilnvarojuma.
Tev par to nav jāmaksā.
Caritas Münster
Josefstraße 2
48151 Münster
Telefons: 0251 530 09 430
E-pasts: betreuungsverein@caritas-ms.de
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