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ΛΛΛΕΕΕΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΑΑΑ   

Το Γραφείο λειτουργεί σε ειδικό χώρο , αρ. κτηρίου 14, πίσω από 

την Τράπεζα, καθημερινά από τις 07:00 έως τις 15:00 εκτός από 

Σαββατοκύριακα και Αργίες. 

 

 

ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝΙ   

  

 Με ίδια παρουσία στο Γραφείο 

 Με συμπλήρωση ειδικού εντύπου μέσω του πρωτοκόλλου του 

Νοσοκομείου 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου και αποστολή μέσω e-mail 

(διαθέσιμο έντυπο στη σελίδα http://www.gna-gennimatas.gr)  

 Αποστολή μέσω fax 

 

 

 

 

 

 

ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΕΕΕΙΙΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   Ι

ΛΛΛΗΗΗΠΠΠΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   ΥΥΥΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

  

ΘΘΕΕΣΣΜΜΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΣΣΙΟΟΙ Ι Ι   

-   Άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016(ΦΕΚ/Α/21) 

- Yπουργική Απόφαση αρ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/2017 (ΦΕΚ 662/Β) 

 
  

ΤΤΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΑΑΣΣΙ Ι   ΔΔΙΚΚΑΑΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  Ι Ι
ΛΛΗΗΠΠΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΑΑΣΣΙ Ι

  

  
 

 

 

ΤΤοο  ΓΓρρααφφεείίοο    εείίννααιι  ααρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοδδοοχχήή,,  εεννηημμέέρρωωσσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  

εεννδδοοννοοσσοοκκοομμεειιαακκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι τ  ταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττωωνν  λληηππττώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς,,  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  δδιιαακκίί ς τννηησσηηςς  ττοουυ  λλήήππττηη  εεννττόός  τοουυ  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ήή  σσεε  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  υυππηηρρεεσσίίαα,,  ττηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη,,  

ττηη  σσυυλλλλοογγήή  κκααιι  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  κκααιι  ππααρρααππόόννωωνν,,  ττηη  

δδιι τεευυκκόόλλυυννσσηη  υυπποοββοολλήήςς  ααννααφφοορρώώνν  σστοο  ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,,  σσττιιςς  ΕΕθθννιικκέέςς  

ΕΕππιιττρροοππέέςς  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώπποουυ  κκααιι  ΒΒιιοοηηθθιικκήήςς,,  σσττιιςς  ΕΕππιιττρροοππέέςς  

ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ααρρμμόόδδιι ςεες  εελλεεγγκκττιικκέέςς  ααρρχχέέςς..  

http://www.gna-gennimatas.gr/


 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Υπουργική Απόφαση Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 - ΦΕΚ 662/Β/2-3-
2017 

Άρθρο 4
 

Δικαιώματα των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας

1. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας 
σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των 
δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά ορίζονται 
από τις κείμενες διατάξεις και ιδιαίτερα: 

α. των έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας 
ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής 
υπηρεσιών υγείας, 

β. της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο 
και τους όρους που θέτει, 

γ. της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του, 

δ. του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν 
την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση 
ασθενειών, 

ε. της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις 
δυνατότητες του συστήματος, 

στ. της κατά το δυνατόν αποφυγής της σωματικής και ψυχικής 
καταπόνησης και της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, 
διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας, 

ζ. του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την 
προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, 

 

 

η. της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής 
πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και 
την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας, 

θ. της πληροφόρησης του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την 
ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς και της 
ενημέρωσής του/ης για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες 
υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους, 

ιγ. της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση 
του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες, 

ιδ. της φυσικής και ηθικής επανόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του 
νοσοκομείου, 

ιε. του εμπιστευτικού της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο και των 
πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό, 

ιστ. του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας, 

ιζ. της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης του/ης από τις υπηρεσίες του 
νοσοκομείου, 

ιη. της απαραίτητης υποστήριξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και 
διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των 
ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας. 
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