
 

 caritas-ms.de  

Măsuri preventive pentru toţi, 
legate de sănătate! 

 

 
 
 

 

- Română - 
 



 

 

Măsuri preventive pentru toţi, legate de sănătate 

 
 

 
 
 

Ce sunt măsurile preventive legate de sănătate? 
Măsurile preventive legate de sănătate înseamnă: 
Să fii pregătit în cazul în care te îmbolnăvești. 
Acest lucru este foarte important pentru toţi 
oamenii. 
 
Ce ai de făcut în cazul măsurilor preventive legate 
de sănătate? 
Câteodată nu mai ai posibilitatea de a hotărî 
singur. 
De exemplu 

 din cauza unei boli grave 

 din cauza unui accident 

 din cauza unui handicap 
Atunci ai nevoie de ajutorul altcuiva. 

 

Cine poate fi acea persoană? 
Poți hotărî singur cine va fi acea persoană. 
Dar: trebuie să fi împlinit vârsta de cel puțin 18 ani. 
Cel mai bine ar fi, dacă ai desemna o persoană 
înainte de a te îmbolnăvi. 
Această persoană poate fi: 

 un membru al familiei tale 

 un prieten foarte bun 
Important este: să ai încredere în persoana 
respectivă. 
Familia ta nu are voie să hotărască pentru tine. 

  



 

 

Ce obligații are persoana respectivă? 

 

Sănătate: 
Persoana respectivă discută cu medicii tăi. 
De asemenea, îţi poate organiza îngrijirea. 

 

Resurse financiare: 
Persoana respectivă poate merge la bancă pentru 
tine. 
Are grijă de banii tăi. 
Te ajută să primești bani de la stat. 
De exemplu: alocația pentru îngrijire. (Pflege-Geld) 

 

Locuință: 
Poate ai nevoie de o nouă locuință. 
Persoana respectivă te ajută 

 în menaj la domiciliu 

 în căutarea unei locuințe noi 

 în cazul rezilierii contractului de închiriere 

 în cazul unei schimbări de locuință 

Cum poți alege persoana potrivită? 

 

Cel mai bine e să alegi o persoană înainte de a te 
îmbolnăvi. 
Printr-un contract poți decide ce poate face 
persoana respectivă în numele tău. 
Există trei feluri de contracte: 

 Procură preventivă pentru măsurile legate de 
sănătate (Vorsorge-Vollmacht) 

 Decizie legată de măsurile de îngrijire 
(Betreuungs-Verfügung) 

 Decizie de pacient(ă) (Patienten-Verfügung) 
  



 

 

Procură preventivă pentru măsurile legate de sănătate 
(Vorsorge-Vollmacht) 

 

Ce este procura preventivă pentru măsurile legate 
de sănătate? 
O procură este un contract. 
Acest contract se încheie, înainte de a te îmbolnăvi. 
Acest lucru înseamnă: prevenție. (Vorsorge) 
Prin contractul respectiv împuternicești o anumită 
persoană. 
Prin acest contract împuternicești acea persoană 
să ia hotarâri importante în numele tău. 
Acest lucru înseamnă: procură. (Vollmacht) 
Prin procură decizi: 

• ce poate face persoana respectivă pentru tine 
• în ce mod se va întâmpla asta 

Poți împuternici chiar și 2 persoane sau mai multe. 
Aceste persoane au apoi sarcini diferite. 
Sarcinile le hotarăști tu prin împuternicire. 
Important este: să ai încredere în persoanele respective. 
În cazul în care te hotărăști pentru o procură preventivă pentru măsurile 
legate de sănătate, atunci: 
Tu decizi cine e persoana respectivă. 
Instanța nu decide cine e persoana respectivă. 

 

Un profesionist ar trebui să verifice procura. 
Acest profesionist se numește: notar.  
El va verifica, dacă semnătura este validă . 
Apoi va pune o ștampilă. 
Acest lucru înseamnă: autentificare. (Beglaubigung) 
Autentificarea va trebui plătită.  
 
Ai posibilitatea de a merge și la centrul de 
asistenţă din Münster. (Betreuungsstelle) 
Acolo nu va trebui plătit nimic pentru această 
autentificare. 



 

 

Decizia legată de măsurile de îngrijire (Betreuungs-Verfügung) 

 

Ce este decizia legată de măsurile de îngrijire? 
Decizia legată de măsurile de îngrijire poate fi și o 
parte a procurii. 
Printr-o decizie legată de măsurile de îngrijire 
hotărăști cine va fi tutorele tău legal. (Rechtlicher 
Betreuuer) 
El are dreptul de a lua hotărâri importante pentru 
tine. 
De exemplu, are dreptul de a semna contracte în 
numele tău. 
Dar: poate hotarî doar dacă ești tu de acord. 
Instanța va verifica acest lucru. 

  



 

 

Suport legal (Rechtliche Betreuung) 

 

Te-ai îmbolnăvit și nu ai hotărât cine va fi tutorele 
tău legal? 
Atunci va hotărî instanța pentru tine. 
Acest lucru înseamnă: suport legal. (Rechtliche 
Betreuung) 

Când vei primi un suport legal? 
Primești un suport legal în cazul în care: 

• nu ai o procură preventivă pentru măsurile legate de sănătate 
• nu mai reușești să te descuri singur 

Suportul legal îl poți solicita singur(ă). 
Se poate solicita și de către o altă persoană. 
De exemplu, de către un membru al familiei. 

 

Cine poate fi suportul legal pentru tine? 

 un membru al familiei sau un prieten(ă) 

 un(o) vecin(ă) 

 o persoană, în care ai încredere 
 

Dacă nu poate nimeni să fie suportul tău legal? 
Atunci te poate ajuta un profesionist. 
Acest profesionist se numește: tutore legal. 
(Rechtlicher Betreuer) 

 
 

 

Cu ce se ocupă tutorele legal? 
Tutorele legal are anumite sarcini. 
Instanța stabilește aceste sarcini. 
Aceste sarcini sunt sarcinile în care ai nevoie de 
ajutor. 
Dar: tu decizi singur(ă) 

• ce are voie tutorele legal 
• ce nu are voie tutorele legal 

 

Tutorele legal te ajută numai în cazul în care ai 
nevoie. 
Instanța va verifica acest lucru. 



 

 

Decizia de pacient (ă) (Patienten-Verfügung) 

 

Ce este decizia de pacient(ă)? 
Poate te vei îmbolnăvi grav. 
Te afli în spital și nu mai poți vorbi. 
în acest caz te ajută decizia de pacient(ă).  
În decizia de pacient(ă) ai decis înainte 

• ce se întâmplă în cazul în care te vei 
îmbolnăvi 

• cine te va îngriji 
• ce are voie medicul să facă 
• ce nu are voie medicul să facă 

Tu trebuie să scrii în decizia de pacient(ă) exact 
• ce dorești 
• ce nu dorești 

Trebuie să fii sigur de asta. 
 

Unde găseşti consiliere? 

Medicul de familie îți poate oferi consiliere legată de întocmirea unei 
decizii de pacient(ă). 
El te poate ajuta și la completarea formularului. 
 

Consiliere și informare 

 
Noi îți oferim consiliere pentru 

• procura preventivă pentru măsurile legate de 
sănătate (Vorsorge-Vollmacht) 

• decizia legată de măsurile de îngrijire 
(Betreuungs-Verfügung) 

• suportul legal (Rechtliche Betreuung) 
  



 

 

Unde poţi obţine consiliere? 

Betreuungsstelle Münster (Centrul de asistenţă) 
Von-Steuben-Straße 5 
48143 Münster 
 
Aici îl poți întreba pe Jörg Espei. 
Telefon: 0251 49 25 937 
 
Semnătura de pe procura preventivă pentru măsurile legate de sănătate 
sau de pe decizia legată de măsurile de îngrijire se poate legaliza la 
centrul de asistență. 
Aici nu trebuie plătit. 
Caritas Münster  
Josefstraße 2 
48151 Münster 
 

Telefon: 0251 530 09 430 
E-Mail: betreuungsverein@caritas-ms.de  
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