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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Έναπξη λειηοςπγίαρ «Γπαθείος Πποζηαζίαρ Γικαιωμάηων Ληπηών, ηπιων Τπηπεζιών Τγείαρ» ζηο Γ.Ν. Υανίων.

Ξεθίλεζε πξόζθαηα –ζην ηζόγεην ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ «Ο Άγηνο
Γεώξγηνο»- ε ιεηηνπξγία ηνπ απηνηεινύο «Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ
Λεπηώλ, -ηξησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο».
Τν γξαθείν είλαη έλαο «ζύκκαρνο» ησλ αζζελώλ γηα ηελ πξνάζπηζε
ησλ απαξαίηεησλ αξρώλ ζεβαζκνύ ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο πξνζσπηθόηεηαο
θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ελώ παξάιιεια ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη
πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηώλ Υγείαο.
Σην γξαθείν κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηόζν νη αζζελείο, όζν θαη νη
ζπγγελείο ή ζπλνδνί ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία θαη
πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο, όπσο απηέο απνξξένπλ από ην
ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην.
Ανηικείμενο –Απμοδιόηηηερ
Τν απηνηειέο «Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ, -ηξησλ
Υπεξεζηώλ Υγείαο»:
-1. Σπιιέγεη θαη δηεθπεξαηώλεη θαηαγγειίεο, παξαπόλα αιιά θαη ζεηηθέο
εληππώζεηο.
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-2. Παξεκβαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ νκαιή
δηεπζέηεζε ησλ πξνθππηνπζώλ δηαθνξώλ θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ
ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο.
-3.

Μεξηκλά

γηα

ηελ

ελεκέξσζε

ησλ

αζζελώλ

ζρεηηθά

κε

ηηο

ελδνλνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο θαηά ηελ ιήςε
ππεξεζηώλ πγείαο.
-4. Παξαθνινπζεί ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελώλ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζε
εμσλνζνθνκεηαθή ππεξεζία ηνπ θαη παξεκβαίλεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
-5. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηνλ ζπληνληζκό γηα ην ρεηξηζκό από ηηο αξκόδηεο θαηά
πεξίπησζε Υπεξεζίεο θαη Τκήκαηα θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ
πξνζηαζία δηθαησκάησλ.
-6. Γηεπθνιύλεη ηελ ππνβνιή αλαθνξώλ ζην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζηελ
Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Βηνεζηθήο, ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ
Υπεξεζηώλ Υγείαο θαη ζε θάζε ζρεηηθή ειεγθηηθή Αξρή.
-7. Δλεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο θάζε
θνξά πξαθηηθέο, κε βάζε ηελ λνκνζεζία θαη ηελ ηαηξηθή δενληνινγία.
-8. Υπνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνδνρήο
θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
Με πξσηνβνπιία ηνπ Γξαθείνπ ελεκεξώλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη πεξηνδηθά ε
Γηνίθεζε, νη ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ
Λεπηώλ

Υπεξεζηώλ

Υγείαο,

ε

Δπηηξνπή

Διέγρνπ

Πξνζηαζίαο

ησλ

Γηθαησκάησλ ησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Χπρηθήο Υγείαο θαζώο θαη νη αξκόδηεο
ΥΠΔ γηα θάζε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο.
Οδηγίερ Τποβολήρ Παπαπόνων και Καηαγγελιών.
Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ην παξάπνλν – θαηαγγειία ηνπο
απηνπξνζώπσο ή θαη κέζσ εθπξνζώπνπ λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ, θαζώο
επίζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηειενκνηνηππία (fax), e-mal θαη κε
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζθνξν κέζν, ζεκεηώλνληαο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ηνπο.
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ, -ηξησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο Γ.Ν.
Φαλίσλ.
Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Διεπζεξίνπ 28 Φαληά ΤΚ 73300
Τειέθσλν: 2821342199
Fax : 2821071112
E-mail : proaspisi@chaniahospital.gr
Ψξάξην Υπνδνρήο Κνηλνύ: 07.00 π.κ. έσο15.00 κ.κ.
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