
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



Ασθένεια και stress 
 Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για 

την επιβίωση 

 

 Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών 
λειτουργιών 

 

 Ο φόβος της καταστροφής του σωματικού 
ειδώλου μετά από επεμβάσεις 

 

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης στον θεράποντα ιατρό 

 

 Ο φόβος της νάρκωσης 

 

 Οικονομικοί λόγοι 

 



 

 Ο φόβος για την αποκάλυψη μυστικών 

 Συναισθηματικοί-σεξουαλικοί λόγοι 

 Κοινωνικοί λόγοι 

 Η αναθεώρηση των σχεδίων που έκανε για το 

μέλλον 

 Οι συνθήκες νοσηλείας 

 Η ανωνυμία, η Ισοπέδωση & η Αποπροσωποιηση 

 Το άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον 

 Η έλλειψη ανάπαυσης  και ύπνου 



Ο Συνήγορος του πολίτη 

 28/8/2001 Κως 

 

 «Φλεγμονή ΔΕ κάτω 
άκρου» 

 

 Έντυπη δήλωση 

 

 Πειθαρχικό εξιτήριο 



 Μεταφορά ασθενή 

 

 

 «να κάτσεις εκεί που είσαι.  

    Δεν σε πάω πουθενά. Ποια  

    νομίζεις πως είσαι;» 



Νοοτροπία ασθενών 

 Υπομονή…………………………. 

 Εξάρτηση……………………….... 

 Αδύναμη θέση……………............... 

 Έλλειψη ελευθερία επιλογής............... 

 Εκπροσωπείται από ειδικούς……… 

 

 Έλλειψη συναίσθησης για την 
ποιότητα………………………… 

 

 Έλλειψη συναίσθησης για το κόστος. 

 

 Δράση 

 Ανεξαρτησία 

 Ισότητα 

 Ελευθερία επιλογής 

 Εκπροσωπείται από τον 
εαυτό του 

 Έχει συναίσθηση της 
ποιότητας  

 

 Έχει συναίσθηση του 
κόστους 



Ταξινόμηση ασθενών 

 

Παθητικοί 

ασθενείς 



Ταξινόμηση ασθενών 

 

Ενδιαφερόμενοι 

ασθενείς 



Ταξινόμηση ασθενών 

 

 

Συνειδητοποιημένοι 

και ενεργητικοί 

ασθενείς 



Δραστηριότητα ασθενών 

Βαθμός 

Δραστηριότητας 
1975 1988 2000 

Παθητικοί 59% 42% 15% 

Ενδιαφερόμενοι 40% 50% 60% 

Ενεργητικοί 1% 8% 25% 



ιστορικά στοιχεία ως προς το 

ιατρικό δίκαιο  

 1973, του «Patient Βίll of Rights». ΗΠΑ 

 

 1974 στη Γαλλία  

 

 1994 Άμστερνταμ  

 

 1997 Συμβούλιο της Ευρώπης  

 

 Ν. 2619/1998 Ελλάδα 



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(Σύμφωνα με την διακήρυξη της Παγκόσμιας 

οργάνωσης Υγείας στο Amsterdam το 1994) 

 σεβασμό του προσώπου. 

 δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. 

 φυσική και ψυχική. ακεραιότητα και στην 

ασφάλεια του προσώπου του. 

 σεβασμός της ιδιωτικής ζωής. 

 σεβασμός ηθικών, πολιτιστικών, 

θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων. 

 δικαίωμα σε προστασία της υγείας του. 



Ποιος προστατεύει τον 

νοσοκομειακό ασθενή; 

 Σύνταγμα, το Δίκαιο, οι διάφοροι 

επαγγελματικοί κώδικες, διατάξεις, νόμοι που 

αναφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.).  

 

 Ν. 1397/83 

 

 Ν. 2071/92  



άρθρο 47 τα δικαιώματα των 
Νοσοκομειακών Ασθενών  

 δικαίωμα προσέγγισης  

 δικαίωμα της παροχής φροντίδας 

 δικαίωμα συγκατατεθεί ή άρνησης  

 δικαίωμα στην πληροφόρηση  

 ενημέρωση για τους κινδύνους 

 προστασία  ιδιωτικής ζωή 

 εγγύηση του απόρρητου  

 σεβασμός & αναγνώρισης πεποιθήσεων 

 κατάθεση διαμαρτυριών και ενστάσεων  



δικαιώματα των ψυχικά ασθενών  

 

Ν. 2194/1994  

 

Ν. 2519/1997 



Αυτοτελής υπηρεσία 

προστασίας 

δικαιωμάτων ασθενών 

Γραφεία επικοινωνίας με 

τον πολίτη 

Ειδική επιτροπή 

ελέγχου προστασίας 

δικαιωμάτων ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές 

Επιτροπή ελέγχου 

προστασίας 

δικαιωμάτων ασθενών 

Επιτροπές προάσπισης 

δικαιωμάτων του πολίτη 



Ερώτηση κρίσεως 

 

   

Μπορεί να 

αρνηθεί 

κανείς την 

παρεχόμενη 

ιατρική 

περίθαλψη ; 



Ερώτηση κρίσεως 

 

  Ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις 

του ασθενή ;  



Ερώτηση κρίσεως 

 Έχει δικαίωμα 

να ενημερωθεί 

κανείς για τη 

θεραπεία που θα 

υποβληθεί ;  



Ερώτηση κρίσεως 

Σε περίπτωση 

επείγοντος 

περιστατικού, 

τι συμβαίνει ;  



Ερώτηση κρίσεως 

  Υπάρχει 

δυνατότητα να 

δει κανείς τον 

ιατρικό του 

φάκελο (αρχείο) ;  



Ερώτηση κρίσεως 

Μπορούν οι 

υπηρεσίες υγείας 

να αρνηθούν σε 

κάποιον να δει τον 

ιατρικό του 

φάκελο (αρχείο) ;  



Ερώτηση κρίσεως 

Ποιος έχει 

δικαίωμα να δει 

τον ιατρικό 

φάκελο (αρχείο) 

κάποιου άλλου 

ατόμου ;  



Ερώτηση κρίσεως 

Οι πληροφορίες 

που δίνει κανείς 

στο γιατρό του, 

στο νοσοκομείο, ή 

σε κάποια 

ψυχοκοινωνική 

υπηρεσία είναι 

εμπιστευτικές ;  



Ερώτηση κρίσεως 

Είναι απαραίτητο 

να δώσει κανείς 

τη συγκατάθεση 

του πριν 

αποδεχθεί τη 

θεραπεία που του 

συστήνουν ;  



Ελληνική Νομοθεσία για την Ψυχική 

Υγεία 

 

     

    Εκούσια    

νοσηλεία 



Ελληνική Νομοθεσία για την Ψυχική 

Υγεία 

 

     

    Ακούσια 

νοσηλεία 



Άρθρο 96 του Ν. 2071/92   

 

     

   Διαδικασία 

εισαγωγής  

    



Άρθρο 97 του Ν. 2071/92   

 

     

   Ένδικα μέσα    



Άρθρο 98 του Ν. 2071/92   

 

     

   Συνθήκες 

νοσηλείας    



Άρθρο 99 του Ν. 2071/92   

 

   Διακοπή - 

Διάρκεια - 

Λήξη 

ακούσιας 

νοσηλείας    



 

     

  Διαχείριση 

παραπόνων  



Υποχρεώσεις του νοσοκομειακού 

ασθενούς  

 Να πειθαρχεί και να εφαρμόζει τον 

κανονισμό του Νοσοκομείου  

 

 τυχερά παιχνίδια 

 θόρυβος 

 οινοπνευματώδη 

 μετάβαση σε γραφεία ιατρών 

 συμπεριφορά  



Υποχρεώσεις του νοσοκομειακού 

ασθενούς  

  υποχρέωση να παραμείνει εντός του 

Νοσοκομείου  

 

  δήλωση ασφαλιστικού φορέα  

 

  εφαρμογή ιατρικών εντολών  



Υποχρεώσεις του νοσοκομειακού 

ασθενούς  

  υποχρέωση να λαμβάνει την παρεχόμενη  

από το Νοσοκομείο τροφή 

 

  πλήρες ιστορικό  

 

  γραπτή δήλωση συγκατάθεσης 



Υποχρεώσεις των συνοδών  

 παραμονή   

 προσέλευση παιδιών.  

 ωράριο επισκεπτηρίου.  

 παραμονή στους θαλάμους.  

 κρεβάτια των ασθενών.  

 λουλούδια.  

 τρόφιμα, αναψυκτικά ή καφέδες,.  

 θόρυβο. 



Τέλος 

 

 

  Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή 

σας !! 
 


