
Αντικείμενο και Αμοδιότητες 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Υ.Α. ππ’ αξηζ. Α3δ/Γ.Π.νηθ.10976 (Φ.Δ.Κ. 662/Β΄/02-

03-2017),ην αληηθείκελν θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο 

Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο είλαη:  

1.  Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο.  

2.  H έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ αλαζθάιηζησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ηνπο όπσο θαη γηα ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα γξαθεία 

θίλεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

3.  H παξαθνινύζεζε εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηώλ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζε 

εμσλνζνθνκεηαθή ππεξεζία ηνπ. 

4.  Η ζπιινγή θαη δηεθπεξαίσζε θαηαγγειηώλ θαη παξαπόλσλ. Δπίζεο ε ζπιινγή 

ζεηηθώλ εληππώζεσλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίδνληαη θαη λα πξνσζνύληαη νη θαιέο πξαθηηθέο.  

5.  Η δηεπθόιπλζε ππνβνιήο αλαθνξώλ ζην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 

ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ 

Υγείαο θαη Ψπρηθήο Υγείαο θαη ζε θάζε ζρεηηθή ειεγθηηθή αξρή.  

6.  Η παξέκβαζε ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ νκαιή 

δηεπζέηεζε ησλ πξνθππηνπζώλ δηαθνξώλ θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ ιεπηώλ 

ππεξεζηώλ πγείαο. 

7.  Η ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο θάζε 

θνξά πξαθηηθέο, κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη ηελ ηαηξηθή δενληνινγία.  

8.  Η δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηώλ 

ππεξεζηώλ πγείαο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

9.  Η ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο, ησλ ινηπώλ ππεξεζηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο 

ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο θαζώο θαη 

ησλ αξκνδίσλ Υ.ΠΔ. γηα θάζε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ 

πγείαο.  



10. Η δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηώλ 

ππεξεζηώλ πγείαο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

11. Η ηήξεζε ειεθηξνληθώλ αξρείσλ, ε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία 

ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ, έηζη ώζηε λα ζπληάζζνληαη 

εμακεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο, ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο θαη ζηηο Υ.ΠΔ.. 

12.  Η επηκέιεηα θαη δηαλνκή εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αζζελνύο, ην πξνζηαηεπηηθό ηνπο πιαίζην, νη 

παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο από ηα λνζνθνκεία θαη νη δηθαηνύρνη απηώλ, νη ζαθείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ρξήζηκα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ,θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ησλ επηζθέςεσλ θαη νδεγίεο ππνβνιήο παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ. 

13.  Η θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο, ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ - εμόδνπ 

ηνπ, ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ηκήκαηα), θαζώο 

θαη θάζε είδνπο ιεπηνκέξεηα πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θαηαγγειίαο, ηελ επηβεβαίσζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, ηελ παξέκβαζε θαη 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ γξαθείνπ, ηε ιήςε γεληθόηεξσλ βειηησηηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη ηελ 

αξρεηνζέηεζε ηεο θαηαγγειίαο, κε ζθνπό ηε ζπκπεξίιεςε ηεο ζηηο εθζέζεηο πνπ 

ζπληάζζεη ην γξαθείν. 

14.  Η ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπο. 

Η ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ελδεηθηηθά κε ηε δηαλνκή 

αληίζηνηρνπ εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ, ηε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ θ.ά. 

 


