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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР O-..../10
внесен съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Liz Lynne и Pervenche Berès, от името на комисията по заетост и социални въпроси
до Комисията

Относно: Дългосрочни грижи за възрастни хора

Демографските промени в Европейския съюз означават, че предоставянето на качествени 
грижи за възрастни хора трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. С удължаването 
на живота ни се увеличава и потребността от социални и здравни грижи в 
институционални структури, в общността и у дома. Защитата на възрастните хора в 
общността и в здравните структури от малтретиране представлява съществен компонент 
от този отговор.

1. Каква роля смята, че може да играе Европейската комисия в създаването и 
разпространяването на най-добри практики по отношение на предоставянето на 
дългосрочни грижи за възрастни хора?

2. Какви изследвания, данни или информация може да предостави Комисията относно 
броя на смъртните случаи сред възрастни хора в домове за възрастни хора, които се 
дължат на недохранване или обезводняване?

3. Какви действия предприема Комисията за проучването на използването на т.нар. 
„отказ от реанимация” като средство за отказ на лечение и грижи за възрастни 
хора? Съгласна ли е Комисията с това, че такива практики нарушават правото на 
живот, установено в член 2 от Хартата за основните права? Съгласна ли е 
Комисията с това, че решението да не се реанимират граждани на ЕС следва да 
бъде вземано въз основа не на възрастта, а на медицинска преценка за качеството 
на живота след това, и че подобни решения следва да бъдат вземани след 
консултация с възрастните пациенти и с най-близките членове на семействата им?

4. Може ли да представи в общи линии извършената работа за установяване на 
равнищата на малтретиране на възрастни хора в държавите-членки на Европейския 
съюз и установила ли е Комисията при своите изследвания примери на най-добри 
практики за защита на възрастните хора в общността и в домовете за възрастни 
хора?

5. Съгласна ли е Комисията с това, че е налице спешна необходимост, Европейският 
парламент и Съветът на министрите да приемат европейски кодекс за поведение, в 
който да се съдържат минимални насоки и резултати от услугите по предоставяне 
на дългосрочни грижи?
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