Info sheet 17

Οικονοµικά και νοµικά
θέµατα για την ασθένεια του
Πάρκινσον
Η ασθένεια του
Πάρκινσον
Συνεχίζοντας τη
ζωή

“Παίρνω επίδοµα φροντίδας το οποίο έχει βοηθήσει εµένα και τον
άνδρα µου”
 Άνθρωποι µε την ασθένεια του Πάρκινσον µπορεί να
επιβαρύνονται µε επιπλέον έξοδα λόγω των ειδικών αναγκών που
αφορά την θεραπεία, την φροντίδα η τον ειδικό βοηθητικό
εξοπλισµό που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες
που τους προκαλεί η ασθένεια . Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει µια
πληθώρα οικονοµικών επιδοµάτων, τα οποία δικαιούστε.
 Μερικά από αυτά τα έξτρα επιδόµατα είναι διαθέσιµα,
ανεξαρτήτως των άλλων εισοδηµάτων και οικονοµιών σας.
 Τα άτοµα που είναι 65 και άνω ετών δικαιούνται το ‘Επίδοµα
φροντίδας » εάν η ασθένεια τους η γενικώς η κατάσταση τους
απαιτεί βοήθεια µε προσωπική φροντίδα ή εάν χρειάζονται κάποιον
δίπλα τους για να εξασφαλίσει την ασφάλεια τους. ∆ικαιούστε να
απαιτήσετε εάν χρειάζεστε κάποιον να βοηθήσει στην επιµέλεια των
αναγκών σας εάν ζείτε µόνοι σας .
Για την διεκδίκηση αυτού του επιδόµατος πρέπει να έχετε
χρειαστεί βοήθεια για τουλάχιστον 6 µήνες πριν την αίτησή σας για
το επίδοµα φροντίδας . Πρέπει να συµπληρώσετε τις κατάλληλες
αιτήσεις . Αυτές είναι διαθέσιµες από το τοπικές κοινωνικές
υπηρεσίες .
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 Οι άνθρωποι µε την ασθένεια του Πάρκινσον που είναι κάτω από
65 ετών και χρειάζονται βοήθεια µε προσωπική φροντίδα ή
µετακίνηση µπορούν να κάνουν αίτηση για το Επίδοµα Ζωής
Ανάπηρων αντί για το Επίδοµα Φροντίδας .

 Με βάση το εισόδηµα τους, Επίδοµα Φροντιστή µπορεί να είναι
διαθέσιµο σε αυτούς κάτω των 65 ετών, που παρέχουν φροντίδα
τουλάχιστον 35 ωρών την εβδοµάδα στον ασθενή.
 Εάν έχετε δυσκολίες µε την είσπραξη της σύνταξης η των επιδοµάτων
σας, µπορείτε να ενηµερώσετε την τοπική αντιπροσωπεία επιδοµάτων για
κάποιον που θα τα εισπράττει εκ µέρους σας ( ο ‘εντεταλµένος σας
αντιπρόσωπος ).
 Ορίζοντας έναν εντεταλµένο αντιπρόσωπο είναι µια λογική κίνηση για
κάθε ηλικιωµένο άτοµο µε προοδευτική κατάσταση αναπηρίας. Αυτό
επιτρέπει σε έναν δικηγόρο ή εντεταλµένο αντιπρόσωπο να φέρνει σε
πέρας οποία οικονοµική η νοµική συναλλαγή εκ µέρους σας και αυτή η
εξουσιοδότηση µπορεί να συνεχίζεται ακόµα και αν είσαι ανίκανος να να
πάρεις προσωπικές αποφάσεις, για παράδειγµα λόγω διανοητικής η
σωµατικής αστάθειας. Μια «∆ιαρκής ∆ύναµη ∆ικηγόρου» πρέπει να
συνταχθεί (από νοµικό σύµβουλο καλύτερα) και να υπογραφτεί ενώ είστε
υγιής και ικανός να κατανοείστε πλήρως τι κάνετε.
 Εάν ανησυχείτε για την ιατρική παρέµβαση όταν η αναπηρία σας
φτάσει σε προχωρηµένο στάδιο ( για παράδειγµα χρήση τεχνίτης
διατροφής η διαδικασίες αναβίωσης), τότε ίσως να πρέπει να κάνετε µια
Ασφάλεια η ∆ιαθήκη. Τότε το ιατρικό προσωπικό και οι συγγενείς θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προηγούµενες εκφρασµένες επιθυµίες
σας όταν παίρνετε αποφάσεις που αφορούν την ζωή σας .
ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περαιτέρω πληροφορίες για την δικαιοδοσία σας σε οικονοµικά
επιδόµατα µπορείτε να πάρετε από την αντιπροσωπεία επιδοµάτων
(τηλεφωνική γραµµή βοηθείας +44 0800 882200), το τοπικό γραφείο
πληροφοριών για τον πολίτη, τον οργανισµό της ασθένειας Πάρκινσον.
Ο οικογενειακός Ιατρό σας, η ειδική νοσηλεύτρια της ασθένειας του
Πάρκινσον, ή ο κοινωνικός λειτουργός θα είναι σε θέση να σας
συµβουλέψουν.
Χρήσιµα βιβλία περιλαµβάνουν:
‘Τα δικαιώµατά σας Your Rights’, by Sally West, published in 2003 by
Age Concern, London.
Χρήσιµες ιστοσελίδες περιλαµβάνουν:
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Φροντίδα Ηλικιωµένων Age Concern
http://www.ace.org.auk

