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EL

B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μακροχρόνια περίθαλψη για 
τους ηλικιωμένους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση των προσώπων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υπεβλήθη στην Επιτροπή 
σχετικά με τη μακροχρόνια περίθαλψη για τους ηλικιωμένους,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

1. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εξειδικευμένη κατάρτιση για τους επαγγελματίες 
που είναι επιφορτισμένοι με τη μακροχρόνια περίθαλψη ηλικιωμένων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη η χρηματοδότηση και η 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών γηριατρικής έχει περιορισθεί με την πάροδο του 
χρόνου, και ότι δεν έχει προσφερθεί επαρκής κατάρτιση σε άλλους ειδικούς επί 
ζητημάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους· σημειώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει, σε 
πολλές περιπτώσεις, σε υποβάθμιση της ποιότητας της περίθαλψης που παρέχεται στους 
ηλικιωμένους· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την παρούσα κατάσταση, με στόχο την 
αύξηση των πόρων στον εν λόγω τομέα εάν αυτό καταστεί απαραίτητο·

3. ζητεί τη διεξαγωγή εκτενέστερης έρευνας από την Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί
ο αριθμός των θανάτων ηλικιωμένων σε καθεστώς μακροχρόνιας περίθαλψης που είναι 
δυνατό να αποδοθούν σε υποσιτισμό ή αφυδάτωση·

4. ζητεί την κατάρτιση Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή σχετικά με την κακοποίηση 
ηλικιωμένων και την προστασία των ηλικιωμένων εντός της κοινωνίας και σε καθεστώς 
περίθαλψης·

5. ζητεί την ανταλλαγή, μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την παροχή μακροχρόνιας 
περίθαλψης για τους ηλικιωμένους και, ειδικότερα, μέτρα για την προστασία των 
ηλικιωμένων εντός της κοινωνίας και σε καθεστώς περίθαλψης και για την αντιμετώπιση 
της κακοποίησης ηλικιωμένων·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.


