
Σήμερα 18η  Απριλίου, είναι η  Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δικαιωμάτων  των 

Ασθενών(European Patient s’Rights Day-ERPD)και καθιερώθηκε για πρώτη φορά 

στις 18η Απριλίου 2007 από το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο. Η προστασία των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών, Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Ασθενών με καρκίνο, 

Ασθενών στην Διασυνοριακή Περίθαλψη και ειδικότερα Ασθενών που ανήκουν στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ανήλικα, κρατούμενοι, ψυχικά ασθενείς, 

πρόσφυγες κ.λ.π.) διέπεται από ένα  πλέγμα  διατάξεων έτσι ώστε όλοι οι 

παραπάνω  ασθενείς  να  γνωρίζουν ότι είναι θεσμικά θωρακισμένοι και να  

αισθάνονται  ασφαλείς, όσον αφορά την προστασία των κατοχυρωμένων 

Δικαιωμάτων τους, που αφορούν στο ύψιστο αγαθό της υγείας. ‘Όλοι  οι 

Επαγγελματίες Υγείας σύμφωνα με τον όρκο που δώσαμε και με την υποστήριξη της 

Διοίκησης, οφείλουμε αν μη τι άλλο, να προστατεύσουμε τα Δικαιώματα των 

Ανθρώπων αυτών( που λόγω των προβλημάτων  υγείας  που αντιμετωπίζουν είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτοι, ευερέθιστοι και φοβισμένοι) στον βαθμό που μπορούμε είτε 

ατομικά είτε συλλογικά   και να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε και 

εμείς  στην θέση τους. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας υπενθυμίσουμε, 

ότι στο Νοσοκομείο μας συγκροτήθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Προστασίας 

Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017,υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή 

της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών. 

Στεγάζεται στο ισόγειο, μπαίνοντας στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου, αριστερά, 

πλησίον του τηλεφωνείου, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση του πολίτη και την 

ιδιωτικότητα του. Σηματοδοτημένο με ειδική πινακίδα με την επωνυμία του 

Γραφείου, ώστε εύκολα να γίνεται διακριτή από τον ενδιαφερόμενο πολίτη – Λήπτη 

Υπηρεσιών Υγείας.  

Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων που είναι οι: 

1.         Ρώμα Δέσποινα, Τ.Ε. Νοσηλευτικής. 

2.         Ασλανίδου Βασιλική, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Η εκτέλεση 

υπηρεσίας στο Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ., θα πραγματοποιείται παράλληλα με τα καθήκοντα της 

στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.  

3.         Λιόλιου Ανδρονίκη, Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας. Η εκτέλεση υπηρεσίας στο 

Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ., θα πραγματοποιείται παράλληλα με τα καθήκοντα της στο Τμήμα 

Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

4.         Μπουκουβάλα Νεκταρία, Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών. 

5.  Μητκούδη Αγγελική, Τ.Ε. Νοσηλευτικής  

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά εκτός αργιών 07:00΄π.μ. έως 15.00΄μ.μ. 



Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

            Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας-Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών 

            Διεύθυνση: Τέρμα Σεμερτζίδη 

            Πόλη: Γιαννιτσά 

            Τ.Κ.: 58100 

            Τηλ.: 2382350333-550-533 

            Fax: 2382350618 

            E-mail: parapona@gng.gr 

Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τον/την 

εκάστοτε εφημερεύων/ουσα νοσηλευτή/τρια καθώς και από την κ. Μπουκουβάλα 

Νεκταρία, η οποία εκτελεί υπηρεσία κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια από 

Δευτέρα έως Παρασκευή στο χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (τηλ. 

2382350650-5020-300).  

Βασική αρχή λειτουργίας του είναι η διασφάλιση, η προάσπιση και η προαγωγή  των 

δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο. 

Σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και 

η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τους. 

Στόχος του είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους μέσα από διαδικασίες που σέβονται την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η παροχή έγκαιρης, ποιοτικής και ισότιμης υγειονομικής 

φροντίδας υψηλού επιπέδου. 

Μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή ευχαριστήρια επιστολή μέσω των 

ειδικών εντύπων που θα βρείτε στο site του νοσοκομείου ή που θα σας χορηγηθούν 

από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Το παράπονο 

και η ευχαριστήρια επιστολή μπορούν να υποβληθούν από τον πολίτη με τη φυσική 

παρουσία του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία ή ταχυδρομικά ή 

ακόμη και μέσω εκπροσώπου του. Κάθε παράπονο που υποβάλλεται ακολουθεί την 

καθορισμένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και ο πολίτης ενημερώνεται για την 

εξέλιξη και τη διευθέτηση του παραπόνου του και την ενδεχόμενη λήψη διορθωτικών 

ενεργειών προκειμένου να μην επαναληφθεί η καταγγελλόμενη αστοχία. Τα 

παράπονα πρέπει να επιλύονται το συντομότερο δυνατόν και να αντιμετωπίζονται ως 

μία πολλή καλή ευκαιρία για αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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και για μετατροπή του υφιστάμενου συστήματος υγείας από ιατροκεντρικό σε 

ασθενοκεντρικό, με επίκεντρο τον ασθενή και με μέτρο την ποιότητα.  

 

Αντικείμενο και αρμοδιότητες 

1. Το Γραφείο σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα μεριμνά για 

την ενημέρωσητων ασθενών για τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη 

ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και παρακολουθεί και παρεμβαίνει για τη 

διασφάλιση της προστασίας τους. 

Ενδεικτικά, το Γραφείο σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, όπως ορίζονται από 

τις οργανικές διατάξεις κάθε νοσοκομείου, μεριμνά για: 

α. την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα 

των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, 

β. την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις 

διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή 

διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των 

Νοσοκομείων, 

γ. την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών εντός του νοσοκομείου ή σε 

εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, 

δ. τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή 

θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να 

εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές. Οι καταγγελίες, τα παράπονα 

και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με 

τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, 

τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο μέσο, 

ε. τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις 

Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών 

Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή, 

στ. την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή 

διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των 

ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, 

ζ. την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά 

πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία, 

η. τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των 

ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους 



2. Με πρωτοβουλία του Γραφείου ενημερώνεται συστηματικά και περιοδικά η 

Διοίκηση, οι λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, η αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και οι αρμόδιες 

ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας. 

Επίσης το γραφείο μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και 

εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους. 

3. Το προσωπικό, το οποίο στελεχώνει το Γραφείο, υποχρεούται να τηρεί 

ηλεκτρονικά αρχεία και να προβαίνει σε στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των 

θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, έτσι ώστε να συντάσσονται 

εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Διοίκηση του 

νοσοκομείου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή 

Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στις ΥΠΕ. 

4. Το Γραφείο μεριμνά για την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού 

υλικού στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα του/ης ασθενούς, σύμφωνα με την 

υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Στο υλικό ενδεικτικά 

αναγράφονται με εύληπτο τρόπο: 

α. τα δικαιώματα των ασθενών, 

β. το προστατευτικό τους πλαίσιο, 

γ. οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία και οι δικαιούχοι αυτών, 

δ. σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα του νοσοκομείου, 

ε. χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), 

στ. κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και 

των επισκέψεων, 

ζ. οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών. 

Τα παραπάνω ενημερωτικά στοιχεία αναρτώνται υποχρεωτικά σε ειδικό σύνδεσμο, 

στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου. 

5. Ειδικότερα, αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες, καταγράφονται 

υποχρεωτικά από το Γραφείο τα στοιχεία του ασθενούς, η ημερομηνία εισόδου – 

εξόδου του, τα σημεία επαφής του με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (Τμήματα), 

καθώς και κάθε είδους λεπτομέρεια που θα διευκολύνει την παρακολούθηση της 

καταγγελίας, την επιβεβαίωση των πραγματικών περιστατικών, την παρέμβαση και 

τις ενέργειες του Γραφείου, τη λήψη γενικότερων βελτιωτικών μέτρων, καθώς και 

την αρχειοθέτηση της καταγγελίας, με σκοπό τη συμπερίληψή της στις εκθέσεις που 

συντάσσει το Γραφείο. 



6. Επιπλέον με ευθύνη του Γραφείου το προσωπικό του νοσοκομείου, ενημερώνεται 

και εκπαιδεύεται συστηματικά και περιοδικά για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα 

των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και τις ορθές πρακτικές προσέγγισής τους. Η 

ενημέρωση και εκπαίδευση πραγματοποιείται ενδεικτικά με τη διανομή αντίστοιχου 

εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων κ.α. 

Δικαιώματα των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας  

1. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας 

σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων 

των Ληπτών/τριών 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/τριών 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/τριας, 

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, 

ι. της ενεργούς συμμετοχής του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν 

στην υγείας του/ης, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης, 



ια. του ιατρικού απορρήτου, της εχεμύθειας και των συνθηκών ιδιωτικότητας που 

επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, 

θεραπεία και νοσηλεία, 

ιβ. της τήρησης των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της 

παροχής υπηρεσιών υγείας και της αποτροπής περιστατικών αναξιοπρεπούς και 

προσβλητικής συμπεριφοράς, 

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/τριας, 

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/τριών υπηρεσιών υγείας. 

2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων 

ληπτών/τριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών 

άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/τριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά 

ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο 

Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, 

θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των 

ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου. 

και ευελπιστούμε μέσω του γραφείου αυτού, να προασπίσουμε έστω και στο 

ελάχιστο  τα Δικαιώματα τους και να θέσουμε ένα μικρό λιθαράκι ελπίδας και 

αισιοδοξίας για τους Ασθενείς. 

      


