
Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Υ.Α. ππ’ αξηζ. Α3δ/Γ.Π.νηθ.10976 (Φ.Ε.Κ. 662/Β΄/02-

03-2017), ηα δηθαηώκαηα ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο είλαη:  

1. Τσλ έγθαηξσλ, αζθαιώλ θαη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ πγείαο αλάινγσλ 

κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.  

2. Τεο θαζνιηθήο θάιπςεο ησλ αζζελώλ, ζύκθσλα κε ην λόκν, ην πιαίζην θαη 

ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη.  

3. Τεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε επίθεληξν ηνλ αζζελή θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηνπ. 

4. Τεο ιήςε ππεξεζηώλ πξόιεςεο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ην 

πξνζδόθηκν δσήο θαη εκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηώλ. 

5. Τεο πξόζβαζεο ζε αζθαιείο θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαγλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

6. Τεο θαηά ην δπλαηόλ απνθπγήο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαηαπόλεζεο θαη 

ηεο ηαιαηπσξίαο ζε θάζε ζηάδην ηεο εμέηαζεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη λνζειείαο.  

7. Τνπ ζεβαζκνύ ζηελ αμηνπξέπεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο. 

8. Τεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο κε βάζε ηα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά 

πξσηόθνιια, ζηε βάζε ηεο ηζόηηκεο θαη θαζνιηθήο πξόζβαζεο, αλεμαξηήησο 

ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, 

νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, 

ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ θαη αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ιήπηε.  

9. Τεο πιεξνθόξεζεο ηνπ αζζελνύο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ, ηελ ηαηξηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ επηινγέο θαζώο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ γηα ηηο 

ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηηο ζεξαπείεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη θαη ηελ αηηηνιόγεζε ηνπο.  

10. Τεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελνύο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ πγεία ηνπ, θαηόπηλ επαξθνύο πιεξνθόξεζεο.  

11. Τνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ, ηεο ερεκύζεηαο θαη ησλ ζπλζεθώλ ηδησηηθόηεηαο 

πνπ επηβάιιεη ε ηαηξηθή δενληνινγία γηα θάζε ηαηξηθή πξάμε, εμέηαζε, δηάγλσζε, 

ζεξαπεία θαη λνζειεία. 



12. Τεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ επγέλεηαο θαη δηαθξηηηθόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηεο απνηξνπήο  πεξηζηαηηθώλ  αλαμηνπξεπνύο  θαη  

πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

13. Τεο ηήξεζεο ησλ όξσλ πνπ επηβάιινληαη από ην εζληθό,  επξσπατθό  θαη  

δηεζλέο  δίθαην  ζρεηηθά  κε  ηελ απαηηνύκελε ελεκέξσζε θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

αζζελνύο ζε ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ζεξαπείεο. 

14. Τεο θπζηθήο θαη εζηθήο επαλόξζσζε ζε πεξίπησζε  παξαβίαζεο  ησλ  

δηθαησκάησλ  κε  ηε  ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

15. Τνπ εκπηζηεπηηθνύ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην γξαθείν θαη ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ αληαιιάζζεη κε απηό.  

16. Τνπ ζεβαζκνύ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ιήπηε.  

17. Τεο ηζόηηκεο θαη δίθαηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

18. Τεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηαηξηθνύ, λνζειεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο. 

 

Εηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη από ην γξαθείν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ιεπηώλ 

πγείαο, ησλ θξαηνύκελσλ, ησλ ςπρηθά αζζελώλ, ησλ αηηνύλησλ άζπιν, ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ κεηαλαζηώλ σο ηδηαίηεξα επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ.  

 


