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ChCę, aby moja rodzina i 
przyjaCiele dobrze mnie 

wspominali.
Chcę mieć pewność, że moja rodzina 

i przyjaciele otrzymają wsparcie 
i pocieszenie po mojej śmierci, 
i że zachowają mnie w pamięci 

jako osobę zdrową.

9
póki mogę podejmować 

deCyzje, ChCę ustalić, jak 
będą wyglądać ostatnie 

dni mojego żyCia.
Ustalenia dotyczące ostatnich dni 

mojego życia należy poczynić 
jeszcze w czasie, kiedy jestem osobą 

zdolną do podejmowania 
świadomych decyzji.

1
potrzebuję kontaktu 

z lekarzem, który oCeni, 
Czy mam demenCję.

Potrzebuję dostępu do badań 
pamięci, aby określić, czy moje 
podejrzenia co do demencji są 

słuszne. Diagnoza pozwoli mojej 
rodzinie, przyjaciołom i mnie 

zaplanować przyszłość 
i przygotować się na 
ewentualne zmiany.

2
potrzebuję dostępu 

do informaCji o demenCji, 
aby wiedzieć, jaki będzie 

miała na mnie wpływ.
Demencja wpłynie na mnie 

i na otaczających mnie ludzi. 
Moja rodzina, przyjaciele i ja 
potrzebujemy odpowiednich 

informacji oraz porad na temat 
tego, czego powinniśmy 
spodziewać się w miarę 

rozwoju choroby.

5
potrzebuję dostępu do 
opieki, która będzie dla 

mnie najodpowieniejsza.
Na każdym etapie rozwoju tego 

stanu potrzebuję dostępu do 
najlepszej opieki w razie potrzeby, 

czy to w moim domu, w mojej 
miejscowości, czy w domu opieki.

4
ChCę deCydować o opieCe 

i wsparCiu, które 
otrzymuję.

Mam głos i chcę mieć coś do 
powiedzenia w kwestii opieki nade 
mną tak długo, jak będę w stanie 
podejmować świadome decyzje.

3
należy wspierać mnie w 
samodzielnym żyCiu tak 
długo, jak to możliwe.

Chcę jak najdłużej żyć tak aktywnie, 
jak jest to możliwe, przy wsparciu 

pozostałych i w bezpiecznym 
otoczeniu.

6
należy traktować mnie 
z szaCunkiem i zapewnić 

opiekę osób, które 
mnie znają.

Moi opiekunowie powinni 
znać mnie, moją rodzinę i moją 

przeszłość. To powinno sprawić, 
że ich opieka będzie dopasowana 
do moich potrzeb, osobowości, 

preferencji i stylu życia.

7
należy szanować mnie 

za to, kim jestem.
Nie należy dyskryminować 

mnie z powodu wieku, 
niepełnosprawności, płci, 
rasy, orientacji seksualnej, 

wyznania, statusu społecznego 
ani żadnego innego powodu.

8
potrzebuję dostępu do 

lekarstw i leCzenia, 
które mi pomaga.

We wszystkich stadiach demencji 
potrzebuję dostępu do leków 

oraz leczenia, które pozwolą mi 
godnie żyć. Mój lekarz powinien 
regularnie określać, jakich leków 

i leczenia potrzebuję.
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