
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

«EΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 
 

 
 

 

 

«Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη» 

 

 Προσερχόμενοι στο νοσοκομείο να έχετε  πάντοτε μαζί σας το 

ΑΜΚΑ σας και το βιβλιάριο υγείας σας 

 Η εισαγωγή στο νοσοκομείο ξεκινά από το γραφείο κίνησης 

ασθενών, το οποίο εκδίδει το εισιτήριο και στο τέλος της 

νοσηλείας το εξιτήριο 

 Αφήνετε τα αυτοκίνητά σας εκτός του περιβάλλοντος χώρου του 

νοσοκομείου 

 

 

 

                             



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 
 Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στην τήρηση των υποδείξεων του 

υπεύθυνου προσωπικού(γιατρών και νοσηλευτών) γύρω από τη 

θεραπεία τους 

 Οι ασθενείς απαγορεύεται να καταναλώνουν φαγητά και άλλα 

είδη διατροφής εκτός εκείνων που υποδεικνύει το νοσοκομείο, γιατί 

δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και στην 

αντίστοιχη θεραπεία 

 Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στο νοσοκομειακό περιβάλλον με 

τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων 

και της περιουσίας του  νοσοκομείου 

 Οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τις ώρες 

επισκεπτηρίου, όχι μόνο για την καλύτερη λειτουργία του 

νοσοκομείου αλλά και για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του 

αρρώστου 

 Οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να καταγγείλουν κατά 

προτίμηση γραπτά και τεκμηριωμένα προς το Γραφείο 

Επικοινωνίας με τον Πολίτη, κάθε παράλειψη ή αμέλεια του 

προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. ζήτηση 

χρημάτων, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσχημη αντιμετώπιση, 

κ.λ.π.) 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
Το 2002, το Δίκτυο Active Citizenship Network (ACN), 

www.activecitizenship.net, μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, 

συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η 

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει 14 

δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν ως στόχο να 

εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» 

(άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών οι 

οποίες παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην 

Ευρώπη. 
 

Τα 14 δικαιώματα αποτελούν τη βάση των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι 

σεβαστά σε κάθε χώρα. Σχετίζονται με υποχρεώσεις και υπευθυνότητες 

τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες αλλά και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Χάρτα εφαρμόζεται σε 

όλα τα άτομα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι διαφορές όπως η 

ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κ.ά. 

δύνανται να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας. 
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των 

κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσει την εμφάνιση 

ασθενειών. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας τις οποίες απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες 

υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους χωρίς 

διακρίσεις ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, 

το είδος της ασθένειας ή το χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.  
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος 

πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις 

υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιεί καθώς επίσης 

και σε κάθε διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική 

καινοτομία.  
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος 

πληροφορίας η οποία μπορεί να το βοηθήσει να συμμετέχει ενεργά 

στη λήψη αποφάσεων οι οποίες αφορούν την υγεία του. Η 

πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική 

πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 

κλινικές δοκιμές. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ 



διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και αυτών ο οποίοι 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.  
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα 

προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 

που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές 

διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και να 

προστατεύεται η ιδιωτικότητά του κατά την εκτέλεση διαγνωστικών 

εξετάσεων, επισκέψεων σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά 

ιατρικών/χειρουργικών πράξεων. 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη 

θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο. Το 

δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε φάση της θεραπείας.  
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

υγείας υψηλής ποιότητας βάσει προδιαγραφών και τήρησης 

συγκεκριμένων προτύπων. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα απαλλαγής από βλάβη η οποία 

προκαλείται από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, 

τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, και το δικαίωμα πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας και θεραπείες οι οποίες πληρούν αυστηρά 

πρότυπα ασφαλείας.  
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες 

διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς 

παράγοντες.  
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ  

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφύγει όσο μπορεί την 

ταλαιπωρία και τον πόνο σε κάθε φάση της ασθενείας του. 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές 

μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του 

ανάγκες. 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει παράπονα, 

οποτεδήποτε έχει υποστεί ζημία και το δικαίωμα να λάβει απάντηση ή 

άλλη ενημέρωση. 

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λάβει επαρκή αποζημίωση 

εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος, οποτεδήποτε έχει 

υποστεί φυσική ή ηθική και ψυχολογική ζημία από ιατρική πράξη 

που παρείχε μια υπηρεσία υγείας. 

 



ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
 Για συμπαράσταση 

 Για ηρεμία 

 Για ασφάλεια 

 Για συντροφιά 

 

 

 

    ΧΩΡΙΣ 
 Πολλές και θορυβώδεις επισκέψεις 

 Παιδιά σε διαδρόμους και θαλάμους 

 Άτομα που καπνίζουν 

 Τρόφιμα από έξω στους ασθενείς 

 Κινητά τηλέφωνα 

 
Οι άμεσοι συγγενείς των ασθενών έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερώνονται καθημερινά σε συγκεκριμένες ώρες  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

23853 50112 , 23853 50262 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 23853 50100 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 23853 50140     

 

 

 

 

 

 


