ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Στην Κηφισιά, σήμερα , την ………………………………… μεταξύ αφενός μεν, των
α) Ονοματεπώνυμο περιθαλπόμενου: ………………………………………………………………………………………….
του ……………………. και της ………………………… , με ΑΦΜ ……………………………, Δ.Ο.Υ. ………………..…… και
β) Ονοματεπώνυμο συγγενούς: …………………………………………………………………………………………………...
του ………………………. και της …………………………, με ΑΦΜ …………………………., Δ.Ο.Υ. …………………………..,
κατοίκου …………………………, οδός …………………….., αρ. …………., τηλ. ………………..
και αφετέρου
του χριστιανικού, φιλανθρωπικού, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείου με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός
Ιωνίας 46 και Λεβίδου 77, όπως νομίμως εκπροσωπείται,
αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής:
α) ότι το Σωματείο λειτουργεί και έχει την εποπτεία της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Λωίδα»
β) ότι οι αφενός συμβαλλόμενοι επισκέφτηκαν το χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων,
είδαν τις εγκαταστάσεις τους και επιθυμούν ο περιθαλπόμενος να εισαχθεί σε αυτήν και
γ) ότι κατά την εισαγωγή του, ο περιθαλπόμενος είναι(1): μη αυτοεξυπηρετούμενος(2)
αυτοεξυπηρετούμενος
και θα διαμένει σε(3):

μονόκλινο

δίκλινο

τρίκλινο δωμάτιο

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Α. ΔΙΑΜΟΝΗ
 Το κάθε δωμάτιο διαθέτει κεντρική θέρμανση, ατομικό κλιματισμό, W.C., μπάνιο και ψυγείο.
 Υπάρχει καθιστικό σε κάθε όροφο, τζάκι, αίθουσα εκδηλώσεων και επισκέψιμος κήπος.

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η Μονάδα παρέχει νοσηλευτική φροντίδα όλο το 24ωρο.
Η νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνει:
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1.

Παρακολούθηση της γενικής κατάστασης υγείας του περιθαλπόμενου, ενημέρωση του

υπεύθυνου ιατρού της Μονάδας και καταγραφή του ιατρικού ιστορικού στον ατομικό φάκελο του
περιθαλπόμενου.
2.

Χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Για κάθε ηλικιωμένο καταρτίζεται ατομική καρτέλα

φαρμάκων, η οποία συμπληρώνεται κατόπιν ιατρικής συνταγής κατά την εισαγωγή και
ενημερώνεται μετά από υπόδειξη και έγγραφη συνταγή του θεράποντος ή εξωτερικού ιατρού.
Η προμήθεια των φαρμάκων γίνεται με φροντίδα της Μονάδας. Το κόστος των φαρμάκων βαρύνει
τον περιθαλπόμενο.
3.

Εβδομαδιαίο μπάνιο καθαριότητας.

4. Φροντίδα για την εκτέλεση των οριζόμενων από ιατρό, μικροβιολογικών ή άλλων
εργαστηριακών εξετάσεων. Το κόστος βαρύνει τον περιθαλπόμενο.
Επιπλέον για τα μη-αυτοεξυπηρετούμενα άτομα η φροντίδα περιλαμβάνει:
 Ατομική υγιεινή, καθαριότητα (μπάνιο ή τοπική καθαριότητα).
 Τάισμα.
 Βοήθεια στο ντύσιμο και στις μετακινήσεις στο χώρο της Μονάδας.
 Για τα κατάκοιτα άτομα προβλέπεται τοποθέτηση ειδικού αεροστρώματος για την αποφυγή
κατακλίσεων, ενώ γίνεται και χρήση υλικών τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπισή
τους. Η προμήθεια των παραπάνω βαρύνει τον περιθαλπόμενο.

Γ. ΓΕΥΜΑΤΑ
 Παρέχονται τρία γεύματα ημερησίως: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό (τα δύο πρώτα στην
τραπεζαρία της Μονάδας για όσους έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και το βραδινό στα
δωμάτια των περιθαλπόμενων).
 Τα γεύματα καθορίζονται με βάση εβδομαδιαίο μενού, που έχει ορισθεί από τον ιατρό και το
οποίο περιλαμβάνει ειδική δίαιτα για διαβητικούς ή ηλικιωμένους με προβλήματα εντέρου.
 Η προετοιμασία των γευμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Μονάδας από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό.

Δ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 Οι περιθαλπόμενοι παρακολουθούνται από γενικό ιατρό, ο οποίος επισκέπτεται τη Μονάδα 3
φορές την εβδομάδα. Έχει τη γενική ευθύνη για την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων,
ενημερώνεται από την προϊσταμένη νοσηλεύτρια για οποιαδήποτε αλλαγή, εξετάζει και δίνει
οδηγίες, οι οποίες καταγράφονται στη Λογοδοσία και στον ατομικό φάκελο του ηλικιωμένου. Οι
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οδηγίες του μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής, εφαρμογή έκτακτης,
παραπομπή σε άλλη ειδικότητα ή ακόμα και την μεταφορά σε νοσοκομείο σε έκτακτη περίπτωση.
 Οι περιθαλπόμενοι επίσης παρακολουθούνται από ιατρό ψυχίατρο, ιδίως αυτοί που πάσχουν
από άνοια, νόσο Alzheimer ή κατάθλιψη. Ο ιατρός επισκέπτεται τη Μονάδα μια φορά την
εβδομάδα και ενεργεί όπως και ο παραπάνω γενικός ιατρός.
 Κλήση ή επίσκεψη εξωτερικού ιατρού (νευρολόγου-ψυχίατρου, καρδιολόγου, οδοντίατρου,
μικροβιολόγου, χειρουργού ή ιατρού άλλης ειδικότητας), μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με
τους συγγενείς και με την παρουσία της προϊσταμένης νοσοκόμας της Μονάδας. Στην περίπτωση
αυτή, είναι απαραίτητη η γνωμάτευση του ιατρού, για την καταγραφή του ιστορικού στον ατομικό
φάκελο του περιθαλπόμενου και η σχετική συνταγή για οποιαδήποτε αλλαγή της φαρμακευτικής
αγωγής. Το κόστος της επίσκεψης εξωτερικών ιατρών βαρύνει τον περιθαλπόμενο.
 Οι ιατροί έχουν την ευθύνη για τη συνταγογράφηση της φαρμακευτικής συνταγής ή των
απαραίτητων μικροβιολογικών ή άλλων εξετάσεων.

Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 Υπηρεσία για το πλύσιμο και σιδέρωμα των ρούχων, χωρίς όμως η Μονάδα να φέρει ευθύνη
για τυχόν φθορές τους.
 Παροχή πετσετών και κλινοσκεπασμάτων.
 Καθαριότητα και τακτοποίηση δωματίων σε καθημερινή βάση.
 Φροντίδα για συνθήκες ασφαλούς και ευχάριστης διαβίωσης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ

1. Τα τροφεία ορίσθηκαν στο ποσό των _________ ευρώ μηνιαία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τα αναλώσιμα ορίζονται κατά προσέγγιση για τον 1ο μήνα, στο ποσό των _________

(4)

και θα

οριστικοποιηθούν τον 2ο μήνα, μετά την κατανάλωσή τους από τον ηλικιωμένο. Τα αναλώσιμα
επανακαθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του περιθαλπόμενου. Τα τροφεία και τα αναλώσιμα
προκαταβάλλονται τις πρώτες πέντε μέρες κάθε μήνα. Η καταβολή των τροφείων γίνεται με
κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Μονάδας με πάγια εντολή για
μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του περιθαλπόμενου στην Τράπεζα
___________________. Επιστροφή χρημάτων δε γίνεται εφόσον έχει εκδοθεί μηχανογραφική
απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στην αρχή κάθε χρόνου (1ο τρίμηνο) γίνεται αναπροσαρμογή των
τροφείων με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, ο εκάστοτε Φ.Π.Α. βαρύνει τον
περιθαλπόμενο.
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2. Η προμήθεια των ειδικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αεροστρώματα,
υλικά πρόληψης κατακλίσεων, διατροφικά ή συσκευές σίτισης, συμπυκνωτές οξυγόνου ή
νεφελοποιητές, γίνεται από τη Μονάδα κατόπιν συνεννόησης με τους συγγενείς. Οι συγγενείς,
υποχρεούνται για τη συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, την κατάθεσή τους στο
ασφαλιστικό ταμείο και την εξόφληση των προμηθευτών-εταιριών ή την εξόφληση του ταμείου
μας, εφόσον έχουν πληρωθεί από εμάς.

3. Ο περιθαλπόμενος βαρύνεται με τα έξοδα που ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος
4. Ποσό € 300, κατατίθεται με την εισαγωγή του ηλικιωμένου, έναντι εξόδων του, όπως φάρμακα,
νοσηλευτικό υλικό (καθετήρες, γάζες, κ.α.), αμοιβή εκτάκτων ιατρών ή μικροβιολογικών
εξετάσεων κ.λπ. Κάθε μήνα οι συγγενείς οφείλουν να ενημερώνονται για το υπόλοιπο του ποσού
αυτού, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώνουν αμέσως, καταβάλλοντας μαζί με τα μηνιαία
τροφεία το ανάλογο ποσό που ξοδεύτηκε, με βάση τις αποδείξεις που συγκεντρώνονται από τον
αρμόδιο υπάλληλο. Το ποσό αυτό επιστρέφεται με την αναχώρηση του περιθαλπόμενου. Σε
περίπτωση που ο περιθαλπόμενος επιθυμεί να αναχωρήσει από τη Μονάδα, θα πρέπει να
ενημερωθεί ο υπεύθυνος 30 ημέρες πριν.

5. Για τα άτομα που επιθυμούν να βγαίνουν εκτός Μονάδας, θα πρέπει να δίνεται έγγραφη
βεβαίωση για την ανάληψη της ευθύνης από τους συγγενείς τους(Παράρτημα Β). Σε περίπτωση εξόδου
του περιθαλπόμενου μαζί με τους συγγενείς, θα πρέπει να υπογράφεται στη ρεσεψιόν Δήλωση
Συνοδείας από το συγγενή με το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας του να καταγράφεται στο
βιβλίο εξόδου της Μονάδας. Για τους πάσχοντες από άνοια/Alzheimer, οι οποίοι είναι
περιπατητικοί, υπογράφεται σχετική δήλωση(Παράρτημα Β).

6. Η μεταφορά-συνοδεία του περιθαλπόμενου σε νοσοκομεία ή ιατρικά εργαστήρια (έκτακτα ή
προγραμματισμένα), γίνεται με ευθύνη των συγγενών με ειδοποίηση από τη Μονάδα του
προσώπου που έχει οριστεί στην Αίτηση Εισαγωγής. Σε περίπτωση που συγγενής περιθαλπόμενου
κάνει αίτημα για ειδική φροντίδα-νοσηλεία στη Μονάδα, όπου την αποκλειστική ευθύνη θα την
έχει εξωτερικός θεράπων ιατρός, θα εξετάζεται μεμονωμένα και θα υπογράφεται ειδικό έντυπο.

7. Οποιεσδήποτε οδηγίες ή παρατηρήσεις από τους συγγενείς, σχετικά με τη φροντίδα του
περιθαλπόμενου και τη λειτουργία της Μονάδας, θα πρέπει να δίνονται στην προϊσταμένη
νοσοκόμα ή στον υπεύθυνο λειτουργίας της Μονάδας και όχι στο υπόλοιπο προσωπικό, ειδικά
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

4

8. Οι ώρες επισκεπτηρίου έχουν καθοριστεί ως εξής: 10:30 - 13:00 & 16:30 - 20:30. Η τήρηση του
ωραρίου είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Ο/Οι συγγενείς που υπογράφουν το παρόν εγγυώνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εξόφληση στο Σωματείο όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του περιθαλπόμενου,
παραιτούμενοι των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
1. Στη Μονάδα ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα παραμονής ατόμων που κάνουν προβληματική την
αρμονική συμβίωση των υπόλοιπων περιθαλπόμενων, καθώς και ατόμων με τάσεις φυγής που δεν
μπορούν να ελεγχθούν.
2. Σε περίπτωση που ο περιθαλπόμενος δημιουργεί προβλήματα στους λοιπούς περιθαλπόμενους
ή στο προσωπικό της Μονάδας με τη συμπεριφορά του, δεν σέβεται το κανονισμό λειτουργίας, ή
δεν καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά, η αφετέρου συμβαλλόμενη δύναται να καταγγείλει το παρόν
συμφωνητικό και να αξιώσει την απομάκρυνση του περιθαλπόμενου από τη Μονάδα
3. Οι αφενός συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού της
Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων και ότι τον αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
4. Η Μονάδα ΔΕΝ φέρει ευθύνη για απώλεια προσωπικών αντικειμένων ή φθορά ευαίσθητων
ρούχων κ.α.
5. Η Μονάδα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τοποθέτηση ή αλλαγή του δωματίου του
περιθαλπόμενου, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και την ομαλή λειτουργία της και ανάλογα
με τα συμφωνηθέντα καταβαλλόμενα τροφεία.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στο παρόν προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού τα εξής Παραρτήματα
Παράρτημα Α: Υποσημειώσεις και Ορισμοί
Παράρτημα Β: Δηλώσεις Τρίτων
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ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από το παρόν συμφωνητικό και τη σχέση των
συμβαλλομένων μερών μεταξύ τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο το
Ελληνικό Δίκαιο.
Ο Διευθυντής

Ο Περιθαλπόμενος

Ο/Οι Συγγενείς

_____________________

_____________________

_____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(1) Η επανεκτίμηση της κατάστασης του κάθε ηλικιωμένου και η κατάταξή του, θα γίνεται κάθε

τρίμηνο.
(2) Μη αυτοεξυπηρετούμενος νοείται είτε αυτός που έχει κινητικό πρόβλημα είτε νοητικό (άνοια,

Alzheimer, ψυχιατρικές ασθένειες κ.λπ.)
(3) Συμπληρώνεται τον 2ο μήνα.

Η πάγια τραπεζική εντολή είναι για ποσό που αφορά τροφεία και αναλώσιμα και ορίζεται σε
_____________ ευρώ μηνιαία.

Ο Διευθυντής

Ο Περιθαλπόμενος

Ο/Οι Συγγενείς

_____________________

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ για αυτοεξυπηρετούμενο/η
Ο/Η

_________________________________________________________ (ονοματεπώνυμο

συγγενή)
_______________

(βαθμός

συγγένειας)

του/της

τροφίμου

__________________________________
δηλώνω ότι μπορεί να απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις της Μονάδας και αναλαμβάνω την
ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί.
Με τιμή

______________________________ (υπογραφή συγγενή)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ για περιπατητικό ανοϊκό

Ο/Η

_________________________________________________________

(ονοματεπώνυμο

συγγενή)
δηλώνω

ότι

ο/η

__________________

(βαθμός

συγγένειας,

π.χ.

πατέρας

μου)

____________________________________________ (ονοματεπώνυμο τροφίμου) πάσχει από
__________________________________. Αυτό τον/την καθιστά πολλές φορές ανίκανο/-η να
γνωρίζει πού διαμένει ή ποιος / ποια είναι, με αποτέλεσμα όταν απομακρύνεται από τις
εγκαταστάσεις σας να χάνεται, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εκ μέρους σας ευθύνη ούτε καν
εξ αμελείας.

Με τιμή

______________________________ (υπογραφή συγγενή)
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