FORMALNOŚCI

Diagnoza CJD wiąże się z nieuchronną znaczną utratą sprawności umysłowej (demencja,
niemożność podpisania się..), W związku z czym możliwie jak najszybciej należy zadbać
o wszelkie sprawy formalne, za które odpowiedzialność spoczywa na chorym (np. rachunki,
umowy, konta bankowe). Dobrze jest się również uporać z szeregiem innych, niżej
przedstawionych spraw, które będą dla nas bardzo istotne:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Jest sprawą kluczową, należy do tych rzeczy, które należy załatwić w pierwszej kolejności.
Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:
- znaczny
- umiarkowany
- lekki
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:
1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Taki też stopień powinien uzyskać nasz najbliższy. Dokument ten da nam prawo do zasiłku
pielęgnacyjnego, ułatwi sprawy związane np. z roszczeniem ubezpieczenia, wypożyczeniem
sprzętu, ubieganiem się o opiekę długoterminową.
Informacje na temat procedury orzekania:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajaceprocedur/
Wykaz powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajaceprocedur/spis-wojewodztw/
WARTO WIEDZIEĆ: stawiennictwo chorego na komisji orzekającej nie jest obowiązkowe

Istotne jest również posiadanie dokumentu z diagnozą (może to być dokument z
wizyty/zaświadczenie lekarskie z jasno napisaną jednostką chorobową, na którą cierpi pacjent

np.: „Choroba Creutzweldta Jakoba, stan zaanwansowany”. Dokument taki, wraz z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może okazać się pomocny w wielu sytuacjach
związanych np. z ubieganiem się o opiekę długoterminową, ubezpieczeniem, czy
zarządzaniem sprawami, za które do tej pory odpowiedzialny był chory.

Zasiłek pielęgnacyjny
Wynosi 153zł miesięcznie, można się o niego ubiegać w ośrodkach MOPS.
Wymagane dokumenty i wzory wniosków:
http://www.mops.com.pl/?rpid=6&pid=60

Ubezwłasnowolnienie i wyznaczenie opiekuna prawnego
Istnieje możliwość rozpoczęcia procesu o ubezwłasnowolnienie i wyznaczenie opiekuna
prawnego. Warto mieć jednak na uwadze, że jest to proces kosztowny (ok 800zł) i
długotrwały, nawet po przyspieszeniu trybu (pół roku – rok). Polega on na zgromadzeniu
koniecznych dokumentów i złożenia sprawy do Sądu Okręgowego. Po rozpoznaniu sprawy
następuje wizyta biegłych, a następnie wyrok ubezwłasnowolniający. Dopiero potem sprawa
zostaje przekazana do właściwego miejscu zamieszkania Sądu Rejonowego, gdzie
rozpoczyna się sprawa o wyznaczenie opiekuna. W przypadku CJD chorzy mogą niestety nie
doczekać wyroku.
Przykład wniosku:
http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Wniosek%20o%20ubezw%C5%82asnowo
lnienie_1_0_0.pdf
Zgoda na zabiegi inwazyjne w szpitalu:
W przypadku np. zakładania zgłębnika do żołądka lekarz zażąda zgody chorego na zabieg. W
przypadku braku kontaktu z chorym, szpital musi wystąpić o zgodę do sądu. Informowany on
jest o czasie planowanego zabiegu i jest organem decydującym w tej sprawie.

