Autorização
em caso de detenção hospitalar ou outra
Eu, ..........................................................................................................................
nascido ...................................................................................................................
nomeio e autorizo de acordo com os respectivos regulamentos jurídicos como o meu
Representante
Sr. / Sra ..................................................................................................................
Endereço :...............................................................................................................
Meu representante está autorizado a salvaguardar e defender os meus interesses e a
mim em todos os assuntos relacionados com a minha atual detenção.
Meu representante está autorizado, em caso de tratamento médico obrigatório, a
detectar todos os fatos e circunstâncias, especialmente a trazer uma acusação para o
Ministério Público contra os médicos responsáveis por todas as razões legais.
Com isso, eu libero todos de manter o segredo profissional para o meu representante.
Meu representante está autorizado a examinar e obter acesso a todos os arquivos e
registros relativos a mim e a fazer as cópias correspondentes.
Meu representante deve ser completamente informado sobre todas as medidas
médicas contra mim, especialmente, ele deve ser informado sobre os medicamentos
que são administrados para mim (quantidade, efeitos, marca e substâncias ativas, etc.).
Esta autorização inclui também o direito de representar-me e para me defender em
caso de iminente tutela e custódia, também em relação a todos os assuntos de
habitação e propriedade.
Meu representante está autorizado a tomar todos os meios legais, resp. tomar todas as
medidas legais e contratar um advogado para mim, se for necessário.
Meu representante deve ser imediatamente informado sobre todas as medidas relativas
a mim (veja o endereço do meu representante acima).
Suplemento:
Em caso de morte, o meu cadáver é imediatamente ou logo que possível feito
inutilizável, inutilizável para todas as invenções médicas.* Qualquer tipo de autópsia,
qualquer tipo de remoção de orgão ou de qualquer coisa correspondente ao que é
estritamente proibido. Cada violação do presente, a minha vontade, serão processados
pelo código penal. Também qualquer tratamento médico e qualquer tipo de intervenção
médica que precede isso. EutaNAZIa continua proibida.

* Cremação O sim

O não

A vontade de meu representante está em vigor, se necessário, também contra os meus
parentes.

(Assinatura) (data)
Uma cópia é depositada

