DORINŢELE ANTICIPATE~
Dumneavostră decideți
Ce sunt dorințele anticipate?
Este un document care prezintă deciziile exprimate
de o persoană, luate în mod reflexiv, liber și cu simț
de răspundere, referitoare la tratamentele medicale
și la îngrijirea sănătății sau, după deces, despre
destinația trupului și a organelor.
La ce folosește documentul referitor la dorințele
anticipate?
Acest document este de folos în cazul în care,
datorită deteriorării fizice sau pshice, dumneavostră
vă aflați în imposibilitatea de a vă exprima voința,
medicul și echipa sanitară care vă oferă ingrijiri, să
cunoască, respecte și să vă îndeplinească voința
exprimată anterior.
Pentru ca specialiștii din domeniul sănătății să
cunoască dorințele dumneavostră, documentul
trebuie să fie înscris în Registru.
Cine poate redacta un document referitor la
dorințele anticipate?
Orice persoană cu vârsta peste 18 ani, cu
capacitatea de a acționa și după o perioadă în care
a reflectat la valorile și obiectivele vieții, împreună cu
persoanele care sunt importante pentru
dumenavostră: familie, prieteni, specialistul din
domeniul medical, care vă ingrijește.
În Aragón, chiar și minorii sub 14 ani, asistați de
unul dintre părinți sau de tutorele legal, pot redacta
un document referitor la dorințele anticipate.

> Documentul referitor la dorințele anticipate, corect
redactat și semnat
> Documentele de identitate originale sau alte
documente de identitate echivalente, ale
reprezentanților și/sau martorilor sau copia
legalizată a acestora
Se recomandă să fie numit un reprezentant?
Se poate desemna un reprezentant, care își va
asuma răspunderea de a veghea, astfel încât
dorințele exprimate să fie respectate în permanență.
Dacă există nelămuriri referitoare la interpretarea
documentului, reprezentantul desemnat de
dumneavostră va fi interlocutorul valabil, cu echipa
de specialiști medicali și va lua deciziile în numele
dumneavostră, ținând cont de valorile, instrucțiunile
și dorințele exprimate.
Reprezentantul va trebui să accepte să vă
reprezinte, semnând documentul.
Unde pot înmâna documentul referitor la
dorințele anticipate pentru a fi înregistrat?
Prezentându-vă la
> Registro de Voluntades Anticipadas
Departamento de Sanidad
Dirección General de Derechos
y Garantías de los Usuarios
Vía Univérsitas 36, 4ª planta
50017 Zaragoza
 Solicitați programare la
www.saludinforma.es sau telefonând la
oricare dintre numerele de telefon: 902 55
53 21 / 976 71 34 34

Cum se poate realiza?

> Servicii pentru pacienți din diferitele spitale și
centre medicale din Sistemul Sanitar din Aragón

1. Va trebui să completați modelul documentului pus
la dispoziție pe site-ul www.saludinforma.es

> Centre Medicale din Sistemul de Sănătate din
Aragón, aflate în Zaragoza, Huesca și Teruel

Conform normelor, este necesară prezența a doi
martori majori, dintre care unul nu trebuie să fie rudă
până la gradul doi și nici să aibă vreo legătură din
punct de vedere patrimonial cu persoana care va
completa documentul referitor la dorințele anticipate.
(NOTĂ: Dacă martorii au semnat documentul și
prezintă documentele originale sau copiile legalizate
ale acestora, nu este necesar să fie prezenți)

Prin poștă
Registro de Voluntades Anticipadas
Departamento de Sanidad
Dirección General de Derechos
y Garantías de los Usuarios
Vía Univérsitas 36, 4ª planta
50017 Zaragoza

2. La notariat, printr-un document notarial. Se
subînțelege că nu este nevoie de martori.
Ce documente trebuie să prezint pentru
înregistrarea dorințelor anticipate?
Este necesar să prezentați:
> Document personal de identitate
(DNI/NIE/Pașaport)

PENTRU INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
www.saludinforma.es
902 555 321

