HUNGARIAN

Mit is jelent az, hogy tervezzünk előre?
„Tervezzünk előre” azt jelenti, hogy tervet készítsünk a jövő számára, arra az esetre, hogyha
elveszítjük azt a képességünket, hogy dönteni tudjunk anyagi, életmódunkra vonatkozó és
egészségi ügyekben. Erre sor kerülhet váratlan baleset vagy súlyos betegség esetében, és ha olyan
állapotba kerülünk, mint a dementia, amely az emlékezőtehetségünket és az előrelátásunkat érinti.
„Tervezzünk előre” azt jelenti, hogy megbeszéljük a családunkkal és az orvosunkkal, mi is a fontos
nekünk. Arra is szó kerülhet, hogy elintézzük, ki fog dönteni a nevünkben, ha mi már nem tudunk.

Miért fontos, hogy tervezzünk előre?





Mégis a döntések részesei maradunk akkor is, amikor már nem tudunk szólni a saját
érdekünkben.
Megkönnyíti a családunk dolgát is, ha a nevünkben kell majd határozniuk a jövőben.
Lelki nyugalmat adhat már most, mert megbeszéltük a családunkkal a kívánságainkat, és
lehetőséget adtunk magunknak és nekik is, hogy felkészüljünk arra, mit hozhat a jövő.
Ez mindenkinek fontos, de különösen azoknak, akik krónikus betegségben szenvednek,
vagy a dementia korai jeleit észlelik.

Hogyan illeszkedik be az előre tervezés az én kultúrámba?




A jövő, a halál és a haldoklás kérdéseinek a megvitatásával kapcsolatban a különböző
kulturális közösségek magatartása nagyon különböző lehet.
Hogyan jut elhatározásra a család és a közösség, erre nézve is sok lehet a különböző
kulturális csoportok közötti különbség.
Ha az előre tervezés nem is könnyű eset a közösségünkben, akkor is előnyös lesz a
magunk és a családunk számára.

Hogyan kezdhetek előre tervezni?




Beléphetünk a start2talk.org.au honlapba, és megnézhetjük a tervezőlapokat és egyéb
segédanyagot.
Beszéljünk a családunkkal arról, hogy melyek a kívánságaink és mutassuk meg nekik a
honlapon található információt.
Beszéljünk az orvosunkkal. Talán segít, ha magunkkal visszük ezt a füzetet és
megmondjuk, hogy a kezdjünk beszélgetni honlapon az orvosok számára is van információ.

És ha nem értem meg a honlapot?





Letölthetjük a magyar segédanyagot (Helpsheet), úgy hívják, hogy „Korai tervezés”
(Early Planning). Ez áttekintést ad az előre tervezés kérdéseiről.
Talán valamelyik családtagunk vagy barátunk meg tudja magyarázni a honlapon található
anyagot.
Ha szociális vagy közösségi csoportban veszünk részt, kikutathatjuk, hogy ki mást
érdekelne ez a kérdés, és hogy együtt nézhetnénk-e a honlapot.
Utána nézhetünk, van-e multikulturális egészségügyi vagy közösségi dolgozó a
környékünkön, akivel megbeszélhetnénk az előre tervezést és a honlapot.

Ma van a legjobb pillanat arra, hogy kezdjünk beszélgetni
Látogassuk meg a www.start2talk.org.au honlapot még ma!

További információ
Az Alzheimer’s Australia támogatást, tájékoztatást, képzést és tanácsadást nyújt. Hívja a National Dementia
Helpline-t [Országos dementia segélyvonalat]: 1800 100 500, vagy látogassa meg a honlapunkat:
www.fightdementia.org.au
Tolmácsolásért hívja a Translating and Interpreting Service-t [Fordító és tolmácsszolgálat]: 131 450.

_________________________________________________________________________________
start2talk.org.au anyagi támogatója az Alzheimer’s Australia National Quality Dementia
Care Initiative, a J.O. & J.R. Wicking Trust és a Bupa Care Services segítségével. Az
adminisztrátor az Alzheimer’s Australia Inc, 1 Frewin Place, Scullin, ACT 2614
Australia [ABN 79 625 582 771]

ENGLISH

What is planning ahead?
‘Planning ahead’ means planning for the future, in case you lose the ability to make decisions about
financial, lifestyle and health care issues. This may happen if you have a sudden accident, become
very ill or develop a condition like dementia that affects your memory and your planning ability.
Planning ahead involves talking to your family and your doctor about what is important to you. It
might also involve organising who will make decisions for you if you are not able to.

Why is planning ahead important?





You still have a say in how decisions are made for you when you can no longer speak for
yourself.
It helps your family if they have to make decisions for you at some time in the future.
It can give you peace of mind now, because you will have told your family your wishes and
given both you and them a chance to prepare for the future.
It is important for everyone, but particularly for people with chronic health conditions or
early signs of dementia

Does planning ahead fit into my culture?




Attitudes to talking about the future and issues such as death and dying can vary a lot
between different cultural communities.
The ways that decisions are made within families and communities can also vary a lot
between cultural groups.
Even if planning ahead does not happen easily in your community, it is still something that
will bring benefits for you and your family.

How can I start to plan ahead?




Go to the website start2talk.org.au and take a look at the worksheets and resources
available there.
Talk to your family about your wishes and show them information from the website.
Talk to your doctor. It may help to take this brochure along and tell them there is
information for doctors on the start2talk website.

What if I cannot understand the website?





Download the Helpsheet in your language called Early Planning, This gives an overview of
issues in planning ahead.
Check if any family members or friends can help explain the material on the website to
you.
If you are part of a social or community group, find out if other members are interested in
these issues and if they want to look at the website with you.
Check if there are any multicultural health or community workers in your area that you
may be able to talk to about planning ahead and the website.

There’s no better time to start to talk
Visit www.start2talk.org.au today

Further information
Alzheimer’s Australia offers support, information, education and counselling. Contact the National Dementia
Helpline on 1800 100 500 or visit our website at www.fightdementia.org.au

For language assistance phone the Translating and Interpreting Service on 131 450.

_________________________________________________________________________________
start2talk.org.au is funded by the Alzheimer’s Australia National Quality Dementia
Care Initiative, with support from the J.O. & J.R. Wicking Trust and Bupa Care
Services. It is administered by Alzheimer’s Australia Inc, 1 Frewin Place, Scullin, ACT
2614 Australia [ABN 79 625 582 771]

