İsviçre Kızılhaç Örgütünden (SRK)
Hastalar için Tıbbi Vasiyet
İradenizin belirleyici olması için.

Neden hastalık durumları için tıbbi vasiyet hazırlanmalıdır?
Yaşam, özgürlüğünün tadını çıkarmak,
etkin olmak ve o sırada hemen en
kötü ihtimali düşünmeden bazı riskleri
de göze almak anlamına gelir. Yine de
en kötü ihtimal için hazırlıklı olmak
faydalıdır. Ağır bir hastalıkta veya bir
kaza sonrası tıbbi önlemler hakkında
kendiniz karar veremeyebilir, size
yakın olan insanları haberdar edemeyebilir ve diğer önlemler alamayabilirsiniz. İsviçre Kızılhaç Örgütünün (SRK)
Hastalar için Tıbbi Vasiyet ile isteklerinizi ve beklentilerinizi tam olarak
belirleyebilir ve iradenize artık kendiniz ifade edemediğinizde de saygı
gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Yaşam
durumuna bağlı olarak SRK-nin
Hastalar için Tıbbi Vasiyet metninin
özet veya kapsamlı sürümü arasında
tercih yapabilirsiniz.

Hazırlıklı olmakta fayda var – daha
zamanı var demeyin!
Ağır bir hastalık veya bir kaza geçirmeniz durumunda yakınlarınızın
isteklerinizi en iyi şekilde nasıl yerine
getirebilecekleri konusunda net fikir
sahibi olmaları onların yükünü önemli
ölçüde hafifletir.
İlgili kişinin hastalığı, yaşamı ve ölümü
hakkında nasıl düşündüğünü bilmek,
doktorlar için de çok faydalıdır. Bir
hastanın tıbbi vasiyeti zor kararların
alınmasını kolaylaştırır.

SRK’nin Hastalar için Tıbbi Vasiyet Metni hakkında bir
bakışta en önemli bilgiler
SRK danışmanları size kişisel SRK Tıbbi Vasiyetinizin düzenlenmesinde isteğiniz
üzerine eşlik eder.
SRK Tıbbi Vasiyet size iradenize artık kendinizi bu konuda ifade edemediğinizde
de saygı gösterilmesini sağlamak için kişisel değerlerinizi ve isteklerinizi tam
olarak belirlemeniz için olanak tanır.
SRK Tıbbi Vasiyetiniz, yakınlarınıza ve doktorlara zor kararlar almalarını
kolaylaştırır.
İstediğiniz kişileri (temsil hakkına sahip kişi, ev doktoru, çocuklar vs.) SRK Tıbbi
Vasiyet hazırladığınızdan haberdar edin.
SRK Tıbbi Vasiyetinizin olduğunu bildiren kişisel kimliğinizi de daima yanınızda
bulundurun.
SRK Tıbbi Vasiyetinizin altına el ile tarih ve imza atmanız halinde, vasiyet
bağlayıcılık kazanır. SRK Tıbbi Vasiyetinizin en az iki senede bir veya sağlık
durumunuzun veya yaşam şartlarınızın değiştiği her seferinde gözden geçirin.
Güncellemelere daima tarih ve imza atarak geçerlilik kazandırın.
SRK Tıbbi Vasiyetiniz, ancak iradenizi veya karar alma yeteneğinizi ifa etmekten
mahrum kalmanız halinde kullanılır.
SRK Tıbbi Vasiyetinin özet ve kapsamlı olmak üzere iki sürümü arasından
arasından tercih yapabilirsiniz.

SRK’dan Hastalar için Tıbbi Vasiyet - tam kapsamlı hizmet
Danışmanlık
SRK Tıbbi Vasiyetin düzenlenmesi
birçok hayati ve etik konuyu ilgilendirir.
Yarın olacak olanını bugünden akla
getirmek için bir sohbet ortamı
yardımcı olabilir. Bizimle iletişime
geçmekten çekinmeyin. Yetkili danışmanlarımız gerekli tıbbi uzmanlığa ve
bakımla
ilgili bilgiye sahiptir ve size bireysel
Tıbbi Vasiyetinizin düzenlenmesinde
yardımcı olabilecektir. Onlarla birlikte
istekleriniz ve beklentilerinizi belirleyebilirsiniz. Danışmanlar sır tutma
yükümlülüğüne sahiptir.

Arşivleme
Doldurulmuş, tarih ve imza atılmış SRK
Tıbbi Vasiyetinizi, arşivlenmek üzere
gönderebilirsiniz. Söz konusu belge
elektronik ortamda kaydedilir ve SRK
saklama merkezinde arşivlenir.
Saklama merkezinin avantajı, SRK
Tıbbi Vasiyetinizin acil durumda hızlı
bir şekilde bulunabilmesi ve yetkili
tıbbi personele aktarılabilmesidir –
hem de yılın her gününde, 24 saat
boyunca.
Danışmanlık ve arşivleme hizmetieri
ücrete tabidir.

Danışmanlık hizmeti almak
ister misiniz?
Bizi arayın!
Tel. 0800 99 88 44
SRK Tıbbi Vasiyetinizin
düzenlenmesinde size
seve seve yardımcı
oluruz.

İnceleme
Bir uzman kişi, SRK Tıbbi Vasiyetinizi
usulen geçerliliği ve anlaşılabilirliği
yönünden kontrol eder. Uyarlamalar
gerekli olursa sizinle iletişime geçilir.
Kişisel Kimlik
Size SRK Tıbbi Vasiyetinizin mevcut
olduğunu bildiren kişisel bir kimlik verilir. Bu kimliğin üzerinde SRK saklama
merkezinin Tıbbi Vasiyetinizin yetkili
kişilerce istenebileceği telefon numarası belirtilmiştir. Seçeceğiniz kişilere
(temsil hakkına sahip kişi, ev doktoru,
çocuklar vs.) SRK Tıbbi Vasiyetinizin bir
suretini verin.

Güncelleme
Düzenli aralıklarla size SRK Tıbbi Vasiyetinizi güncellemeniz için bir hatırlatma gönderilir. SRK Tıbbi Vasiyetinizi
bundan bağımsız olarak her zaman
değiştirebilir ya da iptal edebilirsiniz.
Paylaşım
Tıbbi Vasiyetiniz, sadece yetkili tıbbi
uzman kişilere iletilir. SRK saklama
merkezi, belgeyi aktarmadan önce
ilgili kişilerin kimliğini kontrol eder.
Gizlilik ve veri koruması temin edilmiştir.

SRK Tıbbi Vasiyet – en önemli konular
SRK Tıbbi Vasiyetiniz, karar yetisine
sahip olmadığınız durumlarda hangi
tıbbi tedaviyi isteyeceğiniz veya reddedeceğinizin yazılı olarak saptanmış
olduğu bir belgedir. SRK’nın Tıbbi
Vasiyet metni, tıp, hukuk ve etik
uzmanları tarafından hazırlanmış olup
yasal gerekliliklere uygundur. 2013
yılının başından beri yürürlükte olan
yeni Yetişkin Koruma Kanunu ile
doktorlar karar verme yetisinin yoksun
olması halinde Tıbbi vasiyetin mevcut
olup olmadığını belirlemeye yükümlüdür. Doktorlar
bu vasiyete göre hareket etmekle
yükümlüldür.
SRK Tıbbi Vasiyetinizin altına el ile tarih
ve imza atmanız halinde, vasiyet
bağlayıcılık kazanır.

İçerikle İlgili Bilgiler
SRK Tıbbi Vasiyetinizde ağrıların ve
başka belirtilerin hafifletilmesi, gıda
ve sıvı temini, diğer yaşam uzatıcı
önlemler ve yeniden yaşama döndürme eylemleri hakkında kararınızı
belirliyorsunuz. Kişisel değerlerinizin
dışında, sizi temsil edecek kişinin kim
olacağını ve konuyla ilgili başka yazılı
belgelerin mevcut olup olmadığını da
belirleyebilirsiniz.
Usulle İlgili Bilgiler
SRK Tıbbi Vasiyet bir takım usul
kriterlerine uygun olması gerekir:
Soyadı, ad, doğum tarihi, ikamet
adresi, sosyal sigorta numarası veya
AHV numarasının belirtilmiş olması

gerekir. Belgenin okunaklı olması
şartttır. SRK Tıbbi Vasiyetin altına el ile
tarih ve mza atılmış olması gerekir.
Geçerlilik
Tıbbi vasiyetinizin geçerliliği zamanla
sınırlı değildir. Yine de onun düzenli
olarak kontrol edilmesi ve yeni koşullara uyarlanması tavsiye edilir. Tıbbi
Vasiyetinizi en az iki senede bir veya
sağlık durumunuz veya yaşam şartlarınızın değiştiği her seferinde gözden
geçirin.

Temsil Hakkına Sahip Kişiler
SRK Tıbbi Vasiyet ile artık karar verme
yetisine sahip olmadığınızda güvendiğiniz hangi kişilerin karar alma süreçlerine dahil edileceğine karar verebilirsiniz.

Telefon 0800 99 88 44 (ücretsiz)
Pazartesi – Cuma saat 8 – 12 arası
info@redcross.ch
www.redcross.ch

Hizmetlerimiz:
redcross-edu.ch
Tüm yaşam için bilgi
pflege-entlastung.ch
Günlük yaşamdan mola
Rotkreuz acil çağrı
Günde 24 saat güvenlik
Rotkreuz Taşıma Servisi
İleri yaş veya hastalığa rağmen mobilite
İsviçre Kızılhaç Örgütünden (SKR)
Hastalar için Tıbbi Vasiyet
İradenizin belirleyici olması için
Evde Çocuk Bakımı
Acil durumda bulunan yetişkinler için uzatılan
kurtarıcı el
SRK Refakat Hizmeti
Ağır hastalara ve ölenlere refakat
chili Antremanı
Anlaşmazlıklarda Güçlü Olmak
Tüm bilgileri bulabileceğiniz adres:
www.redcross.ch
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Size seve seve danışmanlık ederiz.
İsviçre Kızılhaç Örgütü (SRK)
Werkstrasse 18
3084 Wabern

