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Βλ. τίτλο 42 CFR, παρ. 483 για τον πλήρη κατάλογο των δικαιωμάτων των τροφίμων

Οι τρόφιμοι οίκων ευγηρίας έχουν δικαιώματα, τα οποία διασφαλίζονται από τον Νόμο περί
μεταρρυθμίσεως των οίκων ευγηρίας. Ο νόμος απαιτεί οι οίκοι ευγηρίας να "προάγουν και να
προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε τροφίμου" και τονίζει τη σημασία της ατομικής αξιοπρέπειας
και της αυτοδιάθεσης. Πολλές πολιτείες συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα των τροφίμων και στο
πολιτειακό δίκαιο ή τη νομοθεσία τους.

Δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ύπαρξη
•
•
•
•
•
•
•
•

Χειρισμός με ευαισθησία, σεβασμό και αξιοπρέπεια, με ταυτόχρονη αναγνώριση της ατομικότητας κάθε τροφίμου
Απαγόρευση κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης και υπεξαίρεσης περιουσίας
Απαγόρευση φυσικών ή χημικών περιορισμών
Διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας ζωής
Άσκηση δικαιωμάτων χωρίς παρέμβαση, εξαναγκασμό, διακρίσεις ή πράξεις εκδίκησης
Διασφάλιση μιας σπιτικής ατμόσφαιρας και χρήση των προσωπικών αντικειμένων, όταν είναι δυνατό
Ίση πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα
Ασφάλεια υπαρχόντων

Δικαίωμα αυτοδιάθεσης
• Επιλογή δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, υγειονομικής περίθαλψης και παρόχων, συμπεριλαμβανομένου
του θεράποντα ιατρού
• Εύλογη ικανοποίηση αναγκών και προτιμήσεων
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προσωποκεντρικού σχεδίου φροντίδας που ενσωματώνει
προσωπικές και πολιτισμικές προτιμήσεις
• Επιλογή ορισμού ενός εκπροσώπου για την άσκηση των δικαιωμάτων τους
• Οργάνωση και συμμετοχή σε ομάδες τροφίμων και οικογενειών
• Αίτηση, άρνηση ή/και διακοπή θεραπείας

Δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης για
•
•
•
•
•
•
•

Τον τύπο φροντίδας που θα παρασχεθεί και τους κινδύνους και τα οφέλη των προτεινόμενων θεραπειών
Αλλαγές στο σχέδιο φροντίδας, στην ιατρική κατάσταση ή την κατάσταση υγείας
Κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου γραπτού αντιγράφου των δικαιωμάτων των τροφίμων
Στοιχεία επικοινωνίας για τον συνήγορο μακροχρόνιας φροντίδας και την πολιτειακή υπηρεσία ερευνών
Αναφορές της πολιτειακής υπηρεσίας ερευνών και το σχέδιο διορθωτικών μέτρων του οίκου ευγηρίας
Γραπτή ειδοποίηση πριν από αλλαγή δωματίου ή συγκατοίκου
Ειδοποιήσεις και πληροφορίες στη γλώσσα ή με τρόπο τον οποίο καταλαβαίνουν οι τρόφιμοι (Ισπανικά,
Μπράιγ κ.λπ.)

Δικαίωμα διατύπωσης παραπόνων
• Διατύπωση παραπόνων χωρίς διακρίσεις ή αντίποινα, ή χωρίς τον φόβο αυτών
• Άμεσες προσπάθειες, από μεριάς του οίκου ευγηρίας, για επίλυση παραπόνων και παροχή γραπτής απόφασης
κατόπιν αιτήματος
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον συνήγορο μακροχρόνιας φροντίδας ή στην πολιτειακή υπηρεσία ερευνών

Δικαίωμα πρόσβασης σε
•
•
•
•

Πρόσωπα, υπηρεσίες, μέλη της κοινότητας και δραστηριότητες εντός και εκτός του οίκου ευγηρίας
Επισκέπτες της επιλογής τους, οποιαδήποτε στιγμή και δικαίωμα άρνησης επισκεπτών
Προσωπικά και ιατρικά αρχεία
Προσωπικό ιατρό και εκπροσώπους από την πολιτειακή υπηρεσία ερευνών και τον συνήγορο μακροχρόνιας
φροντίδας
• Βοήθεια, αν υπάρχουν αισθητηριακές διαταραχές
• Συμμετοχή σε κοινωνικές, θρησκευτικές και κοινοτικές δραστηριότητες

Δικαιώματα σχετικά με οικονομικά θέματα
• Διαχείριση των δικών τους οικονομικών θεμάτων
• Πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμες υπηρεσίες και τις χρεώσεις για κάθε υπηρεσία
• Πρόσβαση σε προσωπικά κεφάλαια άνω των 100 $ (50 $ για τρόφιμους των οποίων η φροντίδα
χρηματοδοτείται από την Medicaid) που κατατίθενται από τον οίκο ευγηρίας σε ξεχωριστό τοκοφόρο
λογαριασμό και οικονομικές καταστάσεις τριμηνιαίως ή κατόπιν αιτήματος
• Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες που καλύπτονται από την Medicaid ή την Medicare

Δικαίωμα στο απόρρητο
• Σχετικά με προσωπικά, οικονομικά και ιατρικά θέματα
• Ιδιωτική και άνευ περιορισμών επικοινωνία με οποιοδήποτε άτομο της επιλογής τους
• Κατά τη θεραπεία και τη φροντίδα προσωπικών αναγκών

Δικαιώματα κατά το εξιτήριο/τη μεταφορά
• Δικαίωμα αίτησης αναίρεσης της προτεινόμενης μεταφοράς ή του προτεινόμενου εξιτηρίου και το δικαίωμα μη
έγκρισης εξιτηρίου ενώ εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης
• Λήψη γραπτής ειδοποίησης 30 ημέρες πριν από το εξιτήριο ή τη μεταφορά, η οποία περιλαμβάνει: την αιτία,
την ημερομηνία έναρξης ισχύος, την τοποθεσία προορισμού, τα δικαιώματα αίτησης αναίρεσης και τη διαδικασία
υποβολής αίτησης αναίρεσης, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συνηγόρου μακροχρόνιας
φροντίδας
• Προετοιμασία και καθοδήγηση για τη διασφάλιση ασφαλούς και ομαλής μεταφοράς ή εξιτηρίου
• Ειδοποίηση για το δικαίωμα επιστροφής στον οίκο ευγηρίας μετά τη νοσηλεία ή την άδεια θεραπείας

Λήψη βοήθειας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα
των τροφίμων ή αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς,
επικοινωνήστε με τον συνήγορο μακροχρόνιας φροντίδας. Ο συνήγορος μακροχρόνιας φροντίδας προάγει
και προστατεύει τα δικαιώματα των τροφίμων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.theconsumervoice.org για περισσότερες πληροφορίες.
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