Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανικανότητα Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τον Δημόσιο
Διαχειριστή με εχεμύθεια και δωρεάν στο

1 800 363-9020
Τι σημαίνει
ακαταλληλότητα ;

Τι σημαίνει ακαταλληλότητα ;
Ο ανίκανος ενήλικας ηλικίας 18 ετών ή άνω, ο οποίος δεν είναι σε θέση να
διαχειρίζεται ο ίδιος την περιουσία του, να εξασφαλίζει τη προστασία του,
και να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα άτομο
είναι ανίκανο ;
Κατ’ αρχήν, πρέπει να προσδιοριστεί η έκταση της ανικανότητας,
αν είναι προσωρινή ή μόνιμη και ποιές πτυχές της ζωής επηρεάζονται.
Η αξιολόγηση γίνεται από επαγγελματίες.

Η αξιολόγηση της ανικανότητας γίνεται σε δύο φάσεις :

•

Η ιατρική αξιολόγηση
Η ιατρική αξιολόγηση γίνεται από γιατρό και αφορά στην κατάσταση της
υγείας του ατόμου. Ο γιατρός μπορεί να προσδιορίσει τις συνθήκες, τις
ασθένειες και τα συμπτώματα που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα
του ατόμου. Η αξιολόγηση αυτή θα επιτρέψει επίσης να καθοριστεί ο
βαθμός της ανικανότητας.

•

Η ψυχοκοινωνική αξιολόγηση
Η ψυχοκοινωνική αξιολόγηση γίνεται συνήθως από έναν κοινωνικό
λειτουργό που εργάζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας ή στον ιδιωτικό
τομέα. Η αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του
βαθμού αυτονομίας του ατόμου και την ανάγκη του για προστασία. Ο
επαγγελματίας θα προσπαθήσει επίσης να προσδιορίσει τις δυνατότητες
υποστήριξης του ατόμου από την οικογένειά του ή από τον Δημόσιο
Εντεταλμένο Διαχειριστή.
Οι Επαγγελματίες που αξιολογούν την κατάσταση του ατόμου
συμπληρώνουν ένα έντυπο αξιολόγησης που περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες και αναφέρουν το βαθμό της ανικανότητας (μερική ή
ολική) και τη διάρκειά της (μόνιμη ή προσωρινή). Μπορούν επίσης να
αποφασίσουν σχετικά με την ανάγκη προστασίας του ατόμου.

Μπορεί το ανίκανο άτομο να αποφασίσει για
την ίδια του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Το ανίκανο πρόσωπο διατηρεί σε
κάποιο βαθμό, την ικανότητα να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την περίθαλψη. Για
να καταλάβει ο γιατρός, αν το ανίκανο άτομο μπορεί να αποφασίσει μόνο του,
αξιολογεί την ικανότητά του να κατανοήσει την κατάστασή του, την προτεινόμενη
θεραπεία και τους κινδύνους που υπάρχουν αν δεχθεί ή αν αρνηθεί την ιατρική
περίθαλψη.
Εάν ο γιατρός διαπιστώσει ότι το άτομο δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση,
θα είναι ο αντιπρόσωπός του, o κηδεμόνας ή o δημόσιος εντεταλμένος
διαχειριστής που θα αποφασίσει. Αν το ανίκανο άτομο δεν έχει αντιπρόσωπο,
κηδεμόνα ή διαχειριστή, ο νόμος προβλέπει με σειρά προτεραιότητας, ότι τα
ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να συναινέσουν αντί γι’ αυτόν.

•
•
•

Ο (η) σύζυγος του
Ένας κοντινός συγγενής (παιδί, γονιός, αδελφή, αδελφός…)
Κάποιος που νοιάζεται για αυτόν (φίλος, άλλο μέλος της οικογένειας, ένας
επαγγελματίας στον τομέα της υγείας ή των κοινωνικών υπηρεσιών.

