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A korai tervezés könnyebbé teszi a demens egyén, a családja és a gondozói
számára az anyagi és jogi ügyek intézését. Ez a tájékoztató lap megtárgyalja,
hogy hogy kell előre tervezni és megadja, hogy kik azok a személyek és
szervezetek, akik segíteni tudnak.

A demencia különböző egyénekre különféleképpen hat.
Van olyan egyén, aki a korai stádiumban elveszti a
pénzügyi vagy üzleti készségét, de mások lehet hogy
tovább megtartják e készségüket.
De előbb utóbb az egyén készsége romlani fog, és a
demens egyén nem fog tudni a saját anyagi és jogi
ügyeiben dönteni.

Így kell előre tervezni
•V
 ezessünk minden pénzügyi számlát két aláírással
•B
 eszéljük meg egy pénzügyi tanácsadóval a jövőbeli
anyagi ügyeinket
• Intézzük el, hogy hogy és mikor jut a demens egyén a
pénzéhez

Hogy kell előre tervezni

Ki tud segíteni?

Ha előre tervezünk, akkor ez könnyebbé teszi a család és a
gondozók számára a demens egyén ügyeinek az intézését.
Ez azt is jelentheti, hogy a demens egyén is részt vehet a
tervezésben és elérheti azt, hogy a kívánsága szerint
intézkedjenek, ahogy ő akarja.

•B
 ankigazgató

Amennyire lehetséges kérdezzük meg a demens egyént
addig, ameddig még képes a megbeszélésben részt venni
és jogilag képes okmányt aláírni.

Anyagi ügyek
Ha egy bankszámla mindkét néven van, akkor a demens
egyén társa továbbra is használhatja a számlát, anélkül,
hogy meg kellene valamit változtatni. Előfordulhatnak
problémák azonban, ha a demens egyén nem megfelelően
használja a számlát, vagy ha a számla csak a demens
egyén nevén van. Ezeket a nehézségeket el lehet kerülni
azáltal, hogy a demens egyén, amig jogilag képes,
meghatalmaz egy másik személyt, hogy a számlát
vezesse. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a
meghatalmazás csak addig érvényes, ameddig az egyén
jogilag képes. Ha az egyén nem hajlandó beleegyezeni
abba, hogy az elrendezés megváltozzon, akkor talán
érdemes a bankigazgatótól tanácsot kérni, hogy mi volna a
megoldás.

•M
 eghatalmazott pénzügyi tanácsadó
•Ü
 gyvéd
•A
 lzheimer’s Australia

Maradandó meghatalmazás
A legtöbb államban vagy területen aláírhat egy egyén, aki
erre az aláírás idején jogilag képes, egy okmányt, amelyet
maradandó meghatalmazásnak hívunk. Egy maradandó
meghatalmazás az egy jogi elrendezés, amely lehetővé
teszi azt, hogy egy megnevezett személy egy másik egyén
anyagi ügyeit gondozza, ha ez az egyén erre képtelen lesz.
Sok embernek van maradandó meghatalmazása,
függetlenül attól, hogy mi a betegsége vagy a diagnózisa.
Rendes vagy általános meghatalmazás is létezik, de az
csak addig érvényes, ameddig egy egyén jogilag képes.
Egy maradandó meghhatalmazás az egyén haláláig
érvényben marad, hacsak nem visszavonják.
A maradandó meghhatalmazás egyik előnye az, hogy a
demens egyén választhat valakit, hogy az anyagi és jogi
ügyeit helyette vezesse akkor, amikor a demens egyén
erre többé már nem képes.
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Így kell előre tervezni

Orvosi kezelésre vonatkozó döntés

• Intézzük el, hogy a demens egyénnek legyen alkalma
arra, hogy megfontolja minél előbb a diagnózis után és
amig még erre képes, hogy készít-e maradandó
meghatalmazást, ha még ilyen nincs.

Ha valaki elveszti a jogi képességét, hogy döntsön a saját
orvosi kezeléséről, akkor helyette másnak kell ebben az
ügyben dönteni. A legtöbb államban vagy területen ki
lehet nevezni valakit, akiben megbízunk, hogy döntsön
ebben az ügyben. Ha ezt nem tervezte meg előre, akkor
egy bíróság fog erre a célra valakit kinevezni minden állam
és terület törvénye szerint, hogy döntsön ebben az ügyben
önre vonatkozólag. Kétfajta módon lehet arról rendelkezni,
hogy hogy szülessen az ön orvosi kezelésre vonatkozó
döntés:

• Intézzük el, hogy a családtagoknak és a gondozóknak is
legyen maradandó meghatalmazásuk, hogy így
biztosítsuk, hogy az ő ügyeiket is jól intézzék, amikor már
ők sem lesznek képesek.
•L
 egyen meg a maradandó meghatalmazás egy példánya
és tudni kell hogy hol tartjuk.
Ki tud segíteni
•Ü
 gyvéd
•Ü
 gyvédi szövetség vagy intézet, vagy jogi segély
•A
 nyilvános szószóló vagy gyám
•A
 lzheimer’s Australia

Végrendelet
Egy végrendelet arról rendelkezik, hogy hogy kell az
elhunyt személy hagyatékát elosztani. Egy végrendelet
csak akkor érvényes, ha a rendelkező tudja, hogy ez mit
jelent. Ezért fontos, hogy ha egy demens egyén
végrendeletet készíttet vagy változtat, ezt akkor tegye
meg, amikor még jogilag képes arra, hogy aláírja.

•E
 gészségi ügyekre vonatkozó maradandó
meghatalmazás. Ez lehetővé teszi, hogy ön kinevezzen
egy személyt, aki egészségi ügyekben ön helyett dönt.
•E
 gy okmányban lefektetett előzetes rendelkezés,
amelyben ismerteti, hogy mi a kívánsága orvosi
kezeléssel kapcsolatban.
Van olyan állam vagy terület, ahol ez az okmány más
néven ismert, de az okmány rendeltetése ugyanaz.
Így kell előre tervezni
• Intézzük el, hogy a demens egyénnek legyen alkalma
arra, hogy egészségi ügyekre vonatkozó maradandó
meghatalmazást vagy előzetes rendelkezést készítsen
•L
 egyen meg az okmány egy példánya és tudni kell hogy
hol tartjuk.

Így kell előre tervezni

Ki tud segíteni

•L
 egyen egy felfrissített végrendelet

•Ü
 gyvéd

•T
 udni kell, hogy hol van és hogy ki a végrehajtója

•Ü
 gyvédi szövetség vagy intézet, vagy jogi

Ki tud segíteni

segély

•Ü
 gyvéd

•A
 nyilvános szószóló vagy gyám

•Ü
 gyvédi szövetség vagy intézet, vagy jogi segély

•A
 lzheimer’s Australia

•A
 lzheimer’s Australia

Gondnokság és ügyintézés
A legtöbb államban és területen van Gyámhatóság vagy
biróság, amely kinevezhet gyámot vagy ügyintézőt olyan
egyén részére, aki nem képes már saját ügyében dönteni.
Ha a demens egyén ügyeinek kezeléséből probléma
adódik vagy az egyén érdekével kapcsolatos vita áll fenn,
akkor érdemes talán kérelmezni, hogy gyámot vagy
ügyintézőt nevezzenek ki.
Meg lehet beszélni az Alzheimer’s Australia szervezettel,
hogy szükséges-e kérelmezni, hogy gyámot vagy
ügyintézőt nevezzenek ki és hogy hogy kell ezt elintézni.

További információ
Alzheimer’s Australia támogatást, tájékoztatást, képzést és
tanácsádást nyújt. Hívja az Országos Demencia
Segélyvonalat a 1800 100 500-as számon.
További információ és egyéb tájékoztató lap látható a:
fightdementia.org.au internet címen.

Alzheimer’s Australia felel ennek a tájékoztató lapnak a tartalmáért.
Ez a kiadvány csak általánosan öszefoglalja az anyagot. Az egyéni esetre
szakvéleményt kell kérni. Alzheimer’s Australia nem felel azért, ha ebben a
kiadványban hiba van vagy valami ebből kimaradt.
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