
 

 

 

 

 

 

Yaşam sonu için tedbir 

 
Hiç bir şeyi şansa bırakmayın 
Birçok insan sonları sorulduğunda, çok fazla acı çekmeden ölmeyi diler. 
Ancak gerçek çoğunlukla farklı olmaktadır: Belirli dilek ve görüşlerin önceden tedbiren 
belirtilmemiş olması durumunda, bir insanın artık bunları ifade edemeyecek durumda 
olması halinde yerine getirilip getirilemeyeceği kesin değildir. 
Bu tür durumlar için tedbir almak ve kişisel iradenin kayıt altına alınması için bir tıbbi 
vasiyetname bulunuyor. Akrabaların, yakınların ayrıca vasilerin veya doktorların, bir insanın 
iradesini yerine getirmesini mümkün kılmaktadır. 
 

İrademin sayılabilmesi için 
Tıbbi bir tedavinin ön koşulu daima hastanın rızasıdır. 
Tıbbi bir tedaviyi kesmek veya yaşam destek önlemini 
reddetme kararı, doktorlar için bağlayıcıdır. Bir insanın artık bu kararları kendi başına verecek 
durumda olmaması halinde, hasta vasiyeti geçerlilik kazanır. Vasiyet, bu konuda artık kendi 
başına ifadede bulunma imkanı olmayan bir insanın fikirlerini ve irade beyanını 
belgelemektedir. 
 

Önlem, herkese yarar sağlar 
Ancak bir hasta vasiyeti aynı zamanda karar vermek zorunda olan akrabalar ve yakınlara da 
yardım eder. 
Hiçbir şey, bir insanın olası iradesi hakkında tahminde bulunmak zorunda kalmaktan daha 
ağır ve zorlayıcı değildir. Örneğin, yaşam destek önlemlerin durdurulup durdurulmaması 
konusunda olduğu gibi. 
 

Dikkat etmeniz gereken 
İnternet’te de hasta vasiyeti taslakları bulunabilir. Ancak formlar bireysel vasiyet söz konusu 
olduğunda, insanı çok kişisel istekleri veya korkuları ile asla yansıtamaz. 
Yaşam sonunda bakım ve tıbbi tedavi ile ilgili olarak son arzunun ifade edilebilmesi için 
kişisel danışmanlığa ihtiyaç duyulur. Güven verici bir sohbet ortamında senaryolar 
görüşülebilir, alternatifler gösterilebilir ve olası komplikasyonlar tartışılabilir. 
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Yaşam sonunda ne isterim? 
Danışmanlık randevusundan önce 
bu konu hakkında fikir yürütmek yardımcı olabilir: 

 Nasıl ölmek isterim? 

 Kendi kaderimi tayin edeceğim bir hayat ve ölüm benim için önemli midir? 

 İyileşme ihtimali olmadan, ağır sağlık kısıtları altında bir yaşam konusunda görüşüm 
nedir? 

 Organ nakli konusunda görüşüm nedir? 

 Ve çok önemli: 
Yakınlarımdan kim, acil bir durumda benim irademi yerine getirme konusunda 
gerçekten hazır? 
 

 

Sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız 
Gönüllü hasta vasiyeti danışmanlarımız, bireysel bir hasta vasiyeti hazırlama konusunda 
yetkin ve bağımsız olarak yardım etmektedir. Bakımevinin merkezi irtibat noktasında veya 
dilerseniz evinizde gerçekleşen danışmanlık, iki seansta yaklaşık iki saat sürer. Danışmanlık 
görüşmeleri sonucunda kişisel değerleriniz, arzularınız ve görüşleriniz 
yazılı olarak belgelendirilen bir hasta vasiyetine dökülür. Bu, iradenize uygun olarak hareket 
edilmesini sağlayacaktır. 
 
Bizi arayın, sizi hasta vasiyeti, temsil vekaleti ve acil durumlar için Berlin yönergesi 
konularında yetkin bir şekilde bilgilendiririz! 
 

Farklı dillerde de! 
Tel. 40 71 11 13  | hospiz-aktuell.de 

 


