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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ O-..../10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Elizabeth Lynne και Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή

Θέμα: Μακροχρόνια περίθαλψη για τους ηλικιωμένους

Η δημογραφική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι η παροχή ποιοτικής περίθαλψης 
σε ηλικιωμένους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς 
αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αναλόγως αυξάνονται και οι ανάγκες για κοινωνική και 
υγειονομική περίθαλψη σε ιδρύματα, στην κοινωνία και στο σπίτι. Η προστασία των 
ηλικιωμένων στην κοινωνία και των ηλικιωμένων σε καθεστώς περίθαλψης από την κακοποίηση 
αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της απόκρισης.

1. Ποιο ρόλο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δύναται να διαδραματίσει στον καθορισμό 
και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παροχή μακροχρόνιας 
περίθαλψης για τους ηλικιωμένους;

2. Ποιες έρευνες, δεδομένα ή πληροφορίες δύναται να παράσχει η Επιτροπή σχετικά με τον 
αριθμό των θανάτων ηλικιωμένων σε καθεστώς περίθαλψης, οι οποίοι είναι δυνατό να 
αποδοθούν σε υποσιτισμό ή αφυδάτωση;

3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τη χρήση των 
αποκαλούμενων «εντολών μη ανάνηψης» ως μέσου μη παροχής θεραπείας ή περίθαλψης 
στους ηλικιωμένους; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν το 
δικαίωμα στη ζωή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι αποφάσεις μη ανάνηψης πολιτών της ΕΕ θα
πρέπει να λαμβάνονται όχι βάσει της ηλικίας, αλλά βάσει ιατρικής εκτίμησης σχετικά με
την ποιότητα της μετέπειτα ζωής, καθώς και ότι αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται σε συνεννόηση με το ηλικιωμένο άτομο και τους άμεσους συγγενείς του;

4. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει το έργο που έχει πραγματοποιήσει για να αποκαλύψει 
την έκταση της κακοποίησης ηλικιωμένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
Έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για την 
προστασία ηλικιωμένων στην κοινωνία και σε καθεστώς περίθαλψης στο πλαίσιο της 
έρευνάς της;

5. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ενός Κώδικα Συμπεριφοράς για 
ολόκληρη την ΕΕ που να αναφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα αποτελέσματα 
υπηρεσιών παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης σε ηλικιωμένους, τα οποία, κατ' 
ελάχιστον, θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το 
Συμβούλιο των Υπουργών;
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