CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR ŞI RESPONSABILITĂłILOR
PERSOANELOR VÂRSTNICE CU NEVOI DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG ŞI
DE ASISTENłĂ

FINAL
Mai 2010

Această Cartă Europeană a fost elaborată de următorii parteneri:
Parteneri europeni :

•
•

AGE PLATFORM Europe, coordonator de proiect
EDE- AsociaŃia europeană a directorilor de cămine rezidenŃiale pentru persoanele
vârstnice

Parteneri naŃionali :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANBO (NL)
BIVA (Germania)
Comuna Sf. Josse(Belgia)
FundaŃia naŃională de Gerontologie (Fr)
FIPAC( Italia)
50+ Hellas (Grecia)
Mestna Zveza Upokojencev (MZU, SI)
NIACE (Marea Britanie)
AsociaŃia Suedeză a CetăŃenilor Seniori (SPF, SE)
ZIVOT 90 (CZ)

cu ajutorul Programului european DAPHNE III care are ca scop prevenirea şi combaterea
violenŃei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi protecŃia victimelor şi a grupurilor la risc

DAPHNE

PREAMBUL
Dem nitatea um ană este in violabilă. Vârsta şi dependenŃ a nu po t fi tem eiul pentru res tricŃ ii
asupra o ricărui d rep t um an inalienabil şi asupra libertăŃ ii civile recunoscute de s tanda rdele
internaŃ ionale şi incluse în cons tituŃ iile dem ocratice. Fiecare, in dependent de sex , vâ rstă
sau dependenŃ ă are d reptul se bucu re de a ceste d rep turi şi libertăŃ i şi fiecare es te a re
dreptul să ape re d rep turile lui um ane şi ci vile.
Uniunea Europeană recunoaşte şi re spectă drep turile pe rsoane lor vârstnice ca re m ult m ai
probabil ajung depen denŃi de îngrijiri , de a duce o viaŃ ă dem nă şi independen tă şi d e-a
participa la o viaŃ ă so cială şi cultu rală (Carta d reptu rilor fundam entale a UE, a rt.25).
Orice res tricŃ ie a ace stor drep turi , dacă s unt cau za te de vârs tă şi dependenŃ ă, treb uie să
răm ână în tem eiuri l egale clare, p roceduri legale transparen te , trebuie să fie
proporŃ ionate, să po ată fi re vă zu te,şi m ai presus de tot conside rarea părŃ ii im plicate cu
cel m ai înalt inte res . NeglijenŃ a şi dispreŃul aces tor drep tu ri trebuie considera te
inacceptabile Sta tele Mem brear a r trebui s ă de zvolte politici, ca re să prom ovea ze ac este
dreptu ri, acasă şi în cadrul insti tuŃ iilor de îngrijire şi să susŃ ină indivi zii pentru a fi
im puse.
Propunând o CARTĂ EUROPEANĂ «A drep turilor şi responsabilităŃilorl a persoanelo r
vâ rstnice care neces ită asis tenŃ ă şi îng rijire pe te rm en lung» în cadrul prog ram ului
DAPHNE III îm potri va abu zului con tra vârs tnicilor, pa rtene ri EUSTACEA doresc să lan seze
o discuŃ ie cu Statele Mem bre EU despre c um se recunoaş te şi cum se afirm ă m ai bine
dreptu rile celor m ai vulnerabile persoane .Obiecti vul lor es te de -a oferi o voce a
persoanelor vârs tnice şi de -a se asigura că aceştia sun t asul taŃ i de în treaga socie tate .
Mem brii AGE şi p roiectul pa rtene rilor a cce ntuea ză că vâ rsta a vansatâ nu im plică nici o
reducere a d reptu rilor persoanelor, obligaŃ ii şi respon sabilităŃ i dar sublinia ză că o
persoană nu poa te fi într-o s tare perm anentă sau tem porară de i ncapacitate şi incapa bilă
de a-şi pro teja p roprii le interese .
Carta recunoaş te că vas ta m ajorita te frag ilă şi vulnerabilă a p ersoanelor vârs tnice sunt
fem ei: două din trei persoane cu vâ rsta d e 80 şi pes te din Europa sunt fem ei.Mai m ult de
o treim e din ele suferă de boala Alzheim er sau dem enŃ ă, deveni nd şi m ai vulnerabile la
abuz.
Sănătatea şi îngrijire a de lungă dura tă , in cluzând pre venŃ ia şi i ntervenŃ ia precoce , n u
trebuie considera tă c a un cos t ci ca o in vestiŃ ie de care benefi ciază toa te grupurile de
vâ rstă . Îng rijirea săn ătaŃ ii UE şi serviciile de îng rijire pe term en lung trebuie să fie b aza te
pe solidarita tea din tre generaŃ ii, să reflecteze pre vede rile Tra ta tului de la Lisabona c are
statuae ză că U.E."tre buie să co mba tă excl uderea socială şi disc ri mina rea şi trebuie s ă
pro move ze justiŃia so cială şi pro tec Ńia, ega litatea din tre fe mei şi bărba Ńi, solidarita tea
dintre genera Ńii şi p ro tecŃia drep turilor copi lului."
SituaŃ ii de dependenŃă de alŃ ii şi de vulnerabilitate sun t com plexe: pe rsoanele vâ rs tn ice
însele, fam ilile lor, în grijitorii p rofesionali şi voluntari , toŃ i trebu ie să respecte d reptu rile
statului . Carta are sc opul de-a perm ite fie căruia să facilite ze a ccesul persoanelo r
vâ rstnice la d reptu rile lor fundam entale.
Scopul Cartei es te de -a desă vâ rşi şi susŃ ine m ăsurile cartei şi al te m ăsuri care sunt d eja
im plem entate în unel e Ń ări din U.E.şi nu d e-a le înlocui. Carta a re ca scop să creasc ă
conştienti za rea unui public to t m ai9 larg , s ă sublinieze drep turil e num ărului crescând de
personae ca re p rim esc îng rijiri pe te rm en lung şi să sprijine bun ele prac tice în S tatel e

Mem bre şi m ai departe. Aces te d rep turi nu sunt respec tate a zi p e deplin dar am biŃia
noastră es te de -a le îm plini.
Pe această cale Carta are scopul de -a de v eni un docum ent de referinŃ ă în stabilirea
principilor fundam entale şi drep tu rilor nec esare pen tru bunăs ta rea tutu ror celor ca re
depind de alŃ ii pentru suport şi îngrijire datorată v ârs tei, bolii s au disabilităŃ ii.
Ghidul de acom paniam ent com pletează şi clarifică Carta . Form e ază o pa rte in tegran tă a
Cartei şi o ilus trea ză cu exem ple m ultiple de experienŃ e şi iniŃ iative identificate de
organizaŃ ii care au lu at pa rte la redac tare .
Acest ghid trebuie să perm ită tu turo r ac to rilor să se sim tă prop rietarii p rincipiilor s tatuate
în Cartă şi să o adap teze în con textul lor n aŃional sau local.

ARTICOLUL 1
DREPTUL LA DEMNITATE, BUNĂSTARE FIZICĂ ŞI MENTALĂ, LIBERTATE ŞI SIGURANłĂ
CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI ŞI POłI DEVENI DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUI SĂ AI DREPTUL LA RESPECT PENTRU DEMNITATEA TA UMANĂ , BUNĂSTAREA FIZICĂ
ŞI MENTALĂ LIBERTATE ŞI SIGURANłĂ
ÎN PARTICULAR , AI DREPTUL LA:
1.1. Respect pentru, demnitatea umană şi prosperitate, indiferent de vârstă , rasă, culoare, naŃionalitate
sau origine socială, posibilităŃi financiare, religie, sex, orientare sexuală sau identitate şi gradul de
îngrijire şi asistenŃă de care aveŃi nevoie.
1.2.
Respect pentru şi protejarea bunăstării fizice, sexuale, psihologice, emoŃionale , financiare şi
materiale.
BUNĂSTAREA FIZICĂ
1.2.1.respect pentru, şi protejarea bunăstării fizice şi protecŃie faŃă de orice formă de abuz fizic, care
includ :maltratare şi neglijenŃă, malnutriŃie deshidratare, epuizare, frig sau căldură excesivă şi orice boli fizice
care ar putea fi prevenite.
1.2.2.protecŃie de orice formă de abuz sexual maltratare.
BUNĂSTARE PSIHOLOGICĂ ŞI EMOłIONALĂ
1.2.3.respect pentru, şi protecŃie pentru bunăstarea ta psihologică şi emoŃională şi protecŃie faŃă de orice
formă de de maltratare psihică şi emoŃională.
1.2.4.să te aştepŃi ca alŃii să nu-Ńi cauzeze intenŃionat sentimente neplăcute, supărătoare, negative sau
depresive.
1.2.5.să fiŃi protejaŃi de orice tendinŃă de separare de o altă persoană cu care doriŃi să fiŃi împreună.
SIGURANłĂ FINANCIARĂ ŞI MATERIALĂ
1.2.6..să fiŃi protejaŃi împotriva oricărei forme sau a tuturor formelor de abuz financiar şi material
1.2.7.să vă aşteptaŃi ca cei care au grijă de bunurile voastre materiale şi financiare vor face astfel, în
interesul vostru, dacă nu sunteŃi capabili să o faceŃi singur.
1.2.8.păstraŃi posesiunile personale la dumneavoastră până veŃi decide de bunăvoie să le donaŃisau
până la moarte. Ai dreptul la porotecŃie împotriva forŃării de a-Ńi schimba dorinŃa sau să renunŃi la orice
bun financiar şi material care este de drept al tău.
PROTEJAREA ÎMPOTRIVA ABUZULUI MEDICAL ŞI FARMACEUTIC
1.2.9. protecŃia faŃă de toate abuzurile medicale şi farmaceutice, maltratare şi neglijenŃă, incluzând:
tratamentul medical necorespunzător, inutil sau excesiv sau folosirea medicaŃiei sau negarea
tratamentului.
NEGLIJENłĂ
1.2.10. protecŃia faŃă de neglijenŃa şi lipsă de diligenŃă în promovarea susŃinerii, îngrijirii sau tratament.

1.3. protecŃia faŃă de ameninŃările de orice natură. Trebuie să fi capabil să te simŃi în siguranŃă în
mediul înconjurător şi cu persoanele din jurul tău.
1.4. să ai acces la securitate socialăşi asistenŃă socială.

ARTICOULU 2
DREPTUL LA AUTODETERMINARE

CÂND ÎMBĂTRÎNEŞTI ŞI AI PUTEA DEVENI DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUAłI SĂ AVEłI DREPTUL SĂ VĂ FACEłI PROPRIILE ALEGERI ÎN VIAłĂ ŞI LA RESPECT LA
ALEGEREA LIBERĂ. ACEST DREPT SE EXTINDE LA UN APROPIAT TERł LA ALEGEREA TA.

Libertatea alegeri,
2.1. AveŃi dreptul să duceŃi o viaŃă care este atât de autodeterminată şi independentă cât vă permit
capacităŃile fizice şi mentale şi să primiŃi sfaturi şi susŃinere în acest sens.
2.2. AveŃi dreptul de a vă aştepta ca opinile dumneavoastră , dorinŃele, şi alegerile să fie respectate de
cei din jurul dumneavoastră chiar dacă nu sunteŃi capabil să comunicaŃi elocvent. AveŃi dreptul să fiŃi
consultaŃi şi să participaŃi la orice decizie ce duce la procese care vă afectează. AveŃi dreptul să vă
alegeŃi locul în care să trăiŃi adaptat nevoilor dumneavoastră, fie în casa voastră sau în cadru
instituŃional.
2.3. AveŃi dreptul să vă păstraŃi controlul asupra proprietăŃii şi venitului dumneavoastră,şi să vă ocupaŃi
de afacerile financiare şi legale proprii şi tranzacŃiile cu autorităŃi. Trebuie să primiŃi susŃinerea
solicitărilor de-a face aceasta.
SusŃinere pentru luarea decizilor
2.4. AveŃi dreptul de-a nominaliza un apropiat terŃ de-a lua decizii şi care vă apără în folosul
dumneavoastră.
2.5. AveŃi dreptul să întrebaŃi pentru a doua opinie asupra stării dumneavoastră de sănătate.înainte de-a
urma tratamentul medical.
2.6. AveŃi dreptul să vi se acorde suficient timp să luaŃi în considerare deciziile cu grijă, să accesaŃi
documente relevante şi să faceŃi ca alegerile dumneavoastră să primească sfaturi şi susŃinere
independente .
2.7. În situaŃia în care eşti incapabil de-a lua decizii pentru tine sau te exprimi la o dată ulterioară ai
dreptul de-a lăsa instrucŃiuni în avans, asupra deciziilor relative cu îngrijirea ta , pentru a fi rezolvate de
terŃa persoană apropiată. DorinŃele dumneavoastră trebuie respectate permanent chiar dacă sunt
communicate non verbal sau prin terŃă persoană aleasă.
RestricŃii la autodeterminare
2.8. Nu trebuie să fi subiectul niciunei forme de restricŃii fizice sau mentale decît dacă este un răspuns
proporŃionat la un risc potenŃial lezant. În fiecare caz , trebuie să se determine să fie în interesul tău
printr-un proces transparent şi independent verificabil care se poate inversa. Evaluările capacităŃii tale
mintale de-a lua decizii nu sunt nici absolute nici de durată şi trebuie re-evaluate regulat.

ARTICOLUL 3
DREPTUL LA INTIMITATE
CÂND ÎMBĂTRÎNEŞTI ŞI AI PUTEA DEVENI DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUAłI SĂ AVEłI DREPTUL LA RESPECT PENTRU- ŞI PROTECłIA-VIEłII PRIVATE ŞI
INTIMITĂłII
Dreptul la viaŃă privată
3.1. Ai dreptul la respect pentru dorinŃa de singurătate. Dacă dorieşti ,trebuie să ai timpul şi spaŃiul propriu dea fi singur sau cu persoanele alese.
3.2. Mediul dumneavoastră personal trebuie tratat cu respect, indiferent unde locuiŃi şi de gradul de îngrijire şi
asistenŃă de care aveŃi nevoie. Trebuie să fie scopul tuturor celor implicaŃi în ajutorarea , îngrijirea şi
tratamentul dumneavoastră pentru a evita orice restricŃie la viaŃa privată sau respect la dreptul relaŃiilor intime.
3.3. Respectul pentru viaŃa privată este de asemenea reflectat in considerarea sentimentelor tale de
modestie. Ai dreptul să fi tratat de îngrijitori cu sensibilitate şi discreŃie.
Dreptul la informarea personală şi la comunicare
3.4. Ai dreptul la intimitatea corespondenŃei. Scrisorile dumneavoastră sau e-mailurile nu pot fi primite,
deschise sau citite de o terŃă persoană fără consimŃămîntul tău. Ai dreptul ai convorbiri telefonice private
3.5. dreptul tău la intimitate trebuie să se reflecte de asemenea in folosirea confidenŃială a datelor şi a
documentelor tale. Datele tale personale sunt protejate de lege.
3.6. Ai dreptul să te aşteptaŃi ca discuŃiile despre starea ta, îngrijirea şi tratamentul- fie Ńinute sau nu în
prezenŃa ta – să se exprime cu sensibilitate şi discreŃie, respect pentru intimitatea dumneavoastră.

ARTICOLUL 4
DREPTUL LA CALITATE ÎNALTĂ ŞI LA O ÎNGRIJIRE ADAPTATĂ
CÂND ÎMBĂTRÎNEŞTI ŞI AI PUTEA AJUNGE DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUI SĂ AI DREPTUL LA O CALITATE ÎNALTĂ A NEVOILOR ŞI DORINłELOR PERSONALE
.
Calitatea îngrijirii
4.1. AveŃi dreptul să obŃineŃi calitate înaltă, sănătatea conformă şi permisă şi servicii îngrijire de lungă durată
care sunt adaptate nevoilor şi dorinŃelor tale individuale şi fără nici un fel de discriminare.
4.2. AveŃi dreptul să fiŃi susŃinuŃi de persoane care au pregătirea necesară şi ajutorul adecvat pentru a
răspunde nevoilor tale la asistenŃă, îngrijire şi tratament. Fie că sunteŃi îngrijiŃi de profesionişti , de membrii
familiei sau alte persoane de încredre, trebiue să fi primit, şi – trebuie să primească în continuare resurse
tehnice, structurale şi financiare, pregătire profesională specializată şi îndrumarea necesară pentru a le
furniza cu saistenŃa de care au nevoie.
4.3 Trebuie să căutaŃi răgazul soluŃiilor de îngrijire pentru a permite acelora care vă dau asistenŃă zilnică
pauza necesară de-a trăi viaŃa personală şi de-a spori calitatea îngrijirii care vă o acordă.
4.4. Ai dreptul să beneficiezi de măsuri pentru prevenirea oricărei deteriorări a –sau să aduci o îmbunătăŃire a
situaŃiei tale şi să-Ńi susŃi independenŃa cât de mult posibil.
4.5. Ai dreptul să te aştepŃi ca toate persoanele , instituŃii şi grupuri profesionale implicate în îngrijirea ,
susŃinerea şi tratamentul tău, să comunice, şi să coopereze apropiat unele cu altele şi să sublinieze
îndeaproape serviciile care le acordă pentru a asigura că sunt în interesul tău maxim.
4.6. Ai dreptul să primeşti ajutor oportun pentru nevoile zilnice.
Îngrijire adaptată
4.7. Dacă şi când intri într-o instituŃie de îngrijire , condiŃiile şi costurile rezidenŃei trebuie să fie stabilite într-un
contract explicit. InformaŃii despre drepturile şi responsabilităŃile tale trebuie să fie clare şi transparente. Ai
dreptul să primeşti prioritar sfaturi la momentul tale .
4.8. AveŃi dreptul de-a vă mişca liber în împrejurimi. Ai dreptul să primeşti sprijin şi încurajare pentru
mobilitate, atîta timp nu sunt motive medicale care contravin acasta .
4.9. Ai dreptul să pretinzi ca aspectele din trecutul tău şi din stil de viaŃă avut, să fie luate în considerare, dacă
sunt importante pentru tine.

ARTICOLUL 5
DREPTUL LA INFORMAłII PERSONALIZATE, SFATURI, CONSIMłĂMÂNT INFORMAT
CÂND ÎMBĂTRÎNEŞTI ŞI AI PUTEA AJUNGE DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUI SĂ AI DREPTUL LA CĂUTAREA ŞI PRIMIREA INFORMAłIILOR PERSONALIZATE ŞI
SFATUL TOATE OPłIUNILE VALABILE łIE PENTRU ÎNGRIJIRE, SPRIJIN ŞI TRATAMENT PENTRU A FI
CAPABILDE-A LUA DECIZII INFORMALE
Dreptul la accesul la informaŃie personală şi personalizată
5. 1. Ai dreptul să fi informat asupra stării tale de sănătate şi asupra opŃiunillor la tratament şi la îngrijiri.
Acestea includ informaŃii şi sfaturi despre şansele de succes sau insucces, efectele potenŃiale ale
medicamentelor, examinărilor sau oricare alte intervenŃii asupra sănătăŃii fizice sau mentale şi asupra vieŃii
cotidiene, şi alternativele existente.
5.2. Tu şi terŃa persoană aleasă , continuaŃi să aveŃi dreptul la accesul datelor medicale personale şi să
soliciŃi posibilitatea inspectării tuturor documentelor şi examinărilor relevante sănătăŃii tale.
5.3. Dreptul tău să refuzi de-a fi informat trebuie de asemenea să fie respectat.
5.4. Ai dreptul să fi informat şi sfătuit privind toate activităŃile de recreere , facilităŃi gospodăreşti şi servicii de
îngrijiri sociale de care ai putea beneficia indiferent de costul lor. Trebiue să fi capabil de-.a decide care din
acestea Ńi le permiŃi şi ar trebui să Ńi se prezinte toate informaŃiile necesare pentru o decizie informală.
ConsimŃământ informat şi consiliere
5.5. ConsimŃământul tău informat sau acela al unei terŃe persoane apropiate alese de tine, trebuie să caute
decizii legate de toată îngrijirilea şi tratamentu la fel ca şi orice participare la proiecte de cercetare şi studii
medicale.
5.6. Ai dreptul la consiliere juridică, reprezentare şi apărare. Trebuie săp Ńi se acorde ajutor legal dacă
posibilitatea resurselor tale este insufucientă.
5.7. o parte a dreptului tău la informare şi la consimŃământul informat dat, este şi modul deschis de a-Ńi se
adresa, cu tact şi în termenii care-i înŃelegi
5.8.Tu sau o persoană aleasă de tine are dreptul să primească informaŃii oportune, clare şi cuprinzătoare
privind toate serviciile care îŃi stau la dispoziŃie.Aceasta trebuie să includă costurile respective şi opŃiunile
pentru adaptarea la necesităŃile tale.
5.9. Înainte de încheierea sau de modificarea unui contract pentru o unitate de îngrijire sau alte servicii,
trebuie să ai dreptul de-a fi pe deplin informat şi sfătuit asupra conŃinutului şi a posibilităŃii de-a face modificări
în viitor la acestă înŃelegere, inclusiv servicii şi plăŃi. InformaŃii asupra drepturilor şi responsabilităŃilor tale,
trebuie să fie clareşi transparente.

ARTICOLUL 6
DREPTUL LA O COMUNICARE CONTINUĂ, PARTICIPARE ŞI ACTIVITATE CULTURALĂ
CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI ŞI AI PUTEA AJUNGE DEPENDENT DE ALłII PENTRU SUSłINERE ŞI
ÎNGRIJIRE , CONTINUI SĂ AI DREPTUL SĂ INTERACłIONEZI CU ALłII, ŞI SĂ PARTICIPI LA VIAłA
CIVICĂ, ÎNVĂłĂMÎNT CONTINUU ŞI ACTIVITATE CULTURALĂ
6.1. trebuie să Ńi se atragă atenŃia şi să Ńi se dea ocazia asupra ocaziilor ivite de-a participa voluntar la viaŃa
socială în concordanŃă cu interesele şi abilităŃiile tale în spiritul solidarităŃii dintre generaŃii. Ai de asemenea
dreptul de-a Ńi se da oportunitatea să execuŃi munci plătite sau voluntare şi să participila forme de învăŃământ
continuu.
6.2. Ai dreptul la tot sprijinul necesar care să-Ńi permită să comunici. Ai dreptul de a- Ńi-se lua în considerare
nevoia de comunicare şi perspectivele, oricare ar fi modul în care acestea sunt exprimate.
6.3. Ai dreptul să te mişti liber să-Ńi urmezi interesele şi activităŃiile. Dacă mobilitatea ta este redusă, ai dreptul
la asistenŃă cu respect.
6.4. Ai dreptul la acelaşi acces la noile tehnologii şi educare şi de sprijinul necesar folosiri lor.
6.5. Ai dreptul să continui să-Ńi să-Ńi exercitezi toate drepturile tale civice, inclusiv dreptul de-a participa la
alegerile politice şi dacă este nevoie să primeşti asistenŃă imparŃială. Dreptul tău la libertatea de-a alege
trebuie respectat şi confidenŃialitatea privind votului tău trebuie păstrată de oricine te asistă.

ARTICOLUL 7
DREPTUL LA LIBERTATE DE EXPRESIE ŞI LIBERTATE DE GÂNDIRE/ CONŞTIENłĂ: CREZURI,
CULTURĂ ŞI RELIGIE
CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI ŞI POłI AJUNGE SĂ DEPINZI DE ALłII PENTRU SUSłINERE ŞI ÎNGRIJIRE
CONTINUI SĂ AI DREPTUL DE-A TRĂI CONFORM CU CONVINGERILOR TALE, CREZURI ŞI VALORI.
7.1. Ai dreptul la respect pentru valorile şi crezurile tale, filozofia vieŃii şi/ sau libertatea religioasă indiferent
dacă aceste valori sunt împărtăşite de cei care te susŃin.
7.2. Ai dreptul să practici şi să respecŃi religia ta şi credinŃa spirituală. Ai de asemenea dreptulsă obŃii ângrijire
spirituală sau religioasă şi îndrumare de la reprezentanŃii religiei sau credinŃei tale atunci când Ńi-o doreşti. Ai
dreptul să refuzi să participi la activitatea religioasă şi să respingi abordările reprezentanŃilor religioşi, credinŃa
sau filozifia lor de viaŃă
7.3.Fiecare, indiferent de moştenirea culturală valorile religioase sau practici are acelaşi drept la respect şi
toleranŃă mutuală.
7.4. Ai dreptul să înfiinŃezi o asociaŃie, să te ataşezi unui grup şi la fel, să refuzi asocierea.
7.5. Eşti îndreptăŃit să-Ńi dezvolŃi înŃelegerea şi convingerile politice şi sociale şi să-Ńi lărgeşti abilităŃiile şi
cunoştinŃele în acest sens.
7.6. Ai dreptul să refuzi orice presiune ideologică, politică şi religioasă nedorită şi ai dreptul să soliciŃi să fi
protejat împotriva acestora.

ARTICOLUL 8
DREPTUL LA ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ ŞI SUSłINERE, ŞI RESPECT ŞI DEMNITATE ÎN TIMPUL
DECESULUI ŞI LA MOARTE
AI DREPTUL SĂ MORI CU DEMNITATE, ÎN CONDIłIILE CARE SUNT ÎN ACORD CU DORINłELE TALE
ŞI ÎN LIMITELE LEGISLAłIEI NAłIONALE ALE łĂRII DE REZIDENłĂ.
8.1. Ai dreptul la ajutor cu compasiune şi îngrijire paliativă când ajungi la sfârşitul vieŃii şi până mori.
Ai dreptul la măsuri care alină durerea şi alte simptome stresante .
8.2. Ai dreptul să te aştepŃi să se facă tot ce este posibil ca moartea să fie demnă şi tolerabilă.Acel tratament
şi acompaniament, în această perioadă trebuie să respecte dorinŃele şi să le susŃină pe cât este posibil.
8.3. Ai dreptul să te aştepŃi ca profesioniştii medicali şi de îngrijire implicaŃi în îngrijirea sfârşitului vieŃii tale
vor incluse şi oferi susŃinereacelor apropiaŃi Ńie sau altor persoane de încredere , conform dorinŃelor tale.
Dreptul tău de-a exclude unele persoane trebuie de asemenea respectat.
8.4. Ai dreptul să stabileşti dacă şi cât va dura tratamentul, inclusiv măsurile de prelungire a vieŃii, dacă
acesta va fi iniŃiat sau continuat. InstrucŃiunile avansate de tine trebuie respectate dacă nu mai eşti evaluat ca
o persoană cu discernământ.
8.5. Nimeni nu poate lua vreo măsură care să ducă sistematic la moartea ta, exceptând dacă sunt autorizaŃi
de legislaŃia naŃională 1 a Ńării tale de reşedinŃă şi trebiue să dai explicaŃii .
8.6. In eventualitatea în care nu sunteŃi capabili să vă exprimaŃi personal, instrucŃiuni prealabile privind
deciziile referitoare la îngrijirile din perioada şfârşitului vieŃii trebuie să fie îndeplinite în limitele legislaŃiei
naŃionale din Ńara dumneavoastră de rezidenŃă.
8.7. AveŃi dreptul la respectul şi ceremonia crezului relogios şi orice dorinŃă exprimată în timpul vieŃii asupra
modului în care trupul tău să fie tratat şi îngrijit după moarte

*Previziunile legale care reglementează sfârşitul vieŃii variază de la Ńară la Ńară.

ARTICOLUL 9
DREPTUL LA COMPENSAłIE
CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI ŞI POłI DEVENI DEPENDENT DE ALłII PENTRU SPRIJIN ŞI ÎNGRIJIRE,
CONTINUI SĂ AI DREPTUL LA COMPENSARE ÎN CAZ DE MALTRATARE, ABUZ SAU NEGLIJENłĂ
9.1. Ai dreptul la susŃinere sau să refuzi ajutorul oricând te găseşti în situaŃia de abuz sau maltratare, fie că
eşti îngrijit într-o instituŃie sau acasă.
9.2. Eşti îndreptăŃiŃi să te aştepŃi la îngrijire profesională să fiŃi instruit să recunoşti semnele de abuz şi
maltratare şi să acŃionezi potrivit pentru a rămîne în siguranŃă de alte maltratări.
9.3. Ai dreptul să fi informat asupra căilor prin care poŃi raporta abuzul. Ai dreptul să raportezi abuzul sau
maltratarea fără frica oricărei repercursiuni negative, şi să te aştepŃi ca autorităŃile să răspundă potrivit
când faci un raport.
9.4. Ai dreptul să te aştepŃi să fi protejat de situaŃiile pretinse de abuz sau maltratare când completaŃi o
plângerea până cazul a fost investigat complet; aceasta nu implică o schimbare de rezidenŃă, dacă este
împotriva voinŃei dumneavoastră.
9.5. Ai dreptul la tratamentul care îŃi permiteo recuperare completă la orice traumă fizică sau psihologică de
care ai suferit ca rezultat al abuzului sau al maltratii.maltratare.Trebuie să Ńi se acorde timp să-Ńi revi la
locul tău.

ARTICOULU 10

RESPONSABILITATEA TA
CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI ŞI POłI AJUNGE DEPENDENT DE ALłII PENTRU AJUTOR ŞI ÎNGRIJIRE,
TREBUIE:
10.1. Să respecŃi drepturile şi nevoile al altor persoane care trăiesc şi lucrează în mediul tău şi să respecŃi
interesele generale ale comunităŃii în care trăieşti; drepturile şi libertăŃiile tale trebuie limitate de nevoia de
respect al drepturilor celorlalŃi membri din societate.
10.2. să respecŃi drepturile îngrijitorilor şi a echipei de lucru , să fie tratati cu politeŃe şi să lucreze într-un
mediu liber de hărŃuire şi abuz;
10.3. planifică-Ńi viitorul şi ia-i responsabilitateaasupra impactului acŃiunii tale şi scuteşte de muncă îngrijitorii şi
rudele tale, în conformitate cu legislaŃia naŃională. Aceasta include:
10.3.1. nominalizează un apropiat terŃ de-a lua decizii şi şi de-a te susŃine in interesul tău
10.3.2. lasă în avans, instrucŃiiuni detailate privind alegerile tale privind sănătatea ta şi bunăstarea
inclusiv îngrijirea şi tratamentul în timpul vieŃii tale şi la sfârşitul vieŃii tale de asemenea aranjamentele
proprietăŃiilor şi afacerilor financiare. Dacă nu eşti capabil de aceasta, este obligaŃia următoarei rud sau
reprezentantul desemnat de-a lua decizii în interesul tău , respectând dorinŃele tale atât cât este posibil.
10.4 informează autorităŃiile preocupate şi pe cei din anturaj de o situaŃie de abuz, maltratare sau neglijenŃă
care Ńi trăit-o sau ai fost martor.

