Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων ληπτών /ριων
υπηρεσιών υγείας
Σκοποί και στόχοι
Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ
πνιηηώλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηνπο κέζα από δηαδηθαζίεο
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πςεινύ επηπέδνπ, κε ζεβαζκό
ζηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. Ο θαιά ελεκεξσκέλνο αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα
επηθνηλσλήζεη θαιύηεξα κε γηαηξνύο, λνζειεπηηθό, ηερλνινγηθό θαη δηνηθεηηθό
πξνζσπηθό, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πεξίζαιςή
ηνπ.
Σην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο,
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη νη αζζελείο (λνζειεπόκελνη θαη εμσηεξηθνί), νη ζπγγελείο
θαη ζπλνδνί ησλ αζζελώλ, νη επηζθέπηεο θαη όινη νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο γηα ηελ
άκεζε ελεκέξσζή ηνπο γηα ζέκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ή
θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη θπξίσο λα
πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο ζην βαζηθό
αλζξώπηλν αγαζό ηεο πγείαο.
Οη δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ ζηνρεύνπλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηεπζέηεζε ππνζέζεσλ
πνπ απνξξένπλ από ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ πγεία ηνπ,
απνζθνπώληαο ζηελ εμνκάιπλζε θαη εμάιεηςε δπζιεηηνπξγηώλ πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηνλ Πνιίηε θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην έξγν ησλ
εξγαδόκελσλ ζηνλ Υγεηνλνκηθό Τνκέα, κε απώηεξν ζηόρν ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σν Απηνηειέο Γξαθείν ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηνλ Γηνηθεηή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
απνηειεί πξνέθηαζε εθείλεο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζηνρεύνληαο λα απνηειέζεη ζεκαληηθό εξγαιείν βειηίσζεο ησλ πνηνηηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ όισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Βασικές Αρχές Λειτουργίας
Σύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αιιά θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο άζθεζεο ηνπ
ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο, αξκόδηεο γηα ηελ απξόζθνπηε θαη θαηάιιειε παξνρή
ππεξεζηώλ είλαη νη νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηηο νπνίεο απεπζύλεηαη
ν Πνιίηεο θαη ππεύζπλνη γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο άπηεηαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο, είλαη νη εξγαδόκελνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη άκεζα ν
Πνιίηεο ζε θάζε ζεκείν επαθήο ηνπ κε ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Γηα πεξηπηώζεηο όπνπ ν εξγαδόκελνο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (Υπεξεζίεο θαη
Τνκείο, Τκήκαηα, Γξαθεία) δειώλεη αληηθεηκεληθή αδπλακία λα αληαπνθξηζεί -θαη
αθνύ πξώηα έρεη εμαληιεζεί θάζε ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα κέζσ θαη ηεο
ζεζκνζεηεκέλεο ηεξαξρίαο εληόο ηεο Υπεξεζίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ
Τπαιιειηθό Κώδηθα (Ν.3528/07)-, νη εμππεξεηνύκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη
ζην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο,
πξνθεηκέλνπ αθ’ ελόο λα αλαδεηεζεί δόθηκε ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη αθ’ εηέξνπ λα θαηαγξαθεί ε δπζιεηηνπξγία πνπ
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παξνπζηάζζεθε ζηε δηαδηθαζία θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, κε ζηόρν ηελ
απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο θαη γεληθόηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σν Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο
(ΓΠΓ) Σηειερώλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν κείγκα πξνζόλησλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ αλάινγε εξγαζηαθή
ππνδνκή, απνηειεζκαηηθόηεηα θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ, όπσο
απαηηεί ην αληίζηνηρν profile ηεο ζέζεο. Τν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ δηέπεηαη
από πιέγκα δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνάζπηζε
ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πνιηηώλ θαη εηδηθόηεξα εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ
θαηνρύξσζε θαη Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελώλ, ήηνη:
Ν.2071/92 (123 Α΄/14.7.1992), Άξζξα 47 & 94-100
Ν.2716/99 (96 Α΄/17.5.1999), Άξζξα 1& 2
Ν.2519/97 (165 Α΄/21.8.1997), Άξζξν 1>
Ν.2619/98 (132 Α΄/19.6.1998), Άξζξν 1
Ν.3418/05 (287 Α΄/28.11.2005)
Π.Γ.216/01 (167 Α΄/25.7.2001)
Ν.4368/02 (59 Α΄/2016), Άξζξν 59

Τν Γξαθείν ζηεγάδεηαη ζε ρώξν δηαθξηηό, ζην ηζόγεην ηνπ Ννζνθνκείνπ
.
Σηελ πιήξε επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο θαηά ηελ
νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηπξνζζέησο, έρεη δηαζθαιηζζεί ε 24σξε
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ηνπ Πνιίηε κε ην Γξαθείν . Δλαιιαθηηθά, ν Πνιίηεο έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη ην παξάπνλν ή ηελ θαηαγγειία ηνπ απηνπξνζώπσο ή/θαη
κέζσ εθπξνζώπνπ λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ, ζε ύζηεξν ρξόλν ή/θαη κέζσ
ηαρπδξνκείνπ, κέζα από θαηάιιειν έληππν ην νπνίν πξνκεζεύεηαη από ηα ζεκεία
εμππεξέηεζήο ηνπ.

Αρμοδιότητες
Σην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο
ππάγνληαη βάζεη ηεο Τ.Α. Α3δ/Γ.Π.νηθ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), νη εμήο
αξκνδηόηεηεο:
1. Η παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
πξνζεξρνκέλσλ πνιηηώλ. Ο ζπληνληζκόο γηα ην ρεηξηζκό από ηηο αξκόδηεο θαηά
πεξίπησζε Υπεξεζίεο θαη Τκήκαηα θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αζζελώλ.
2. Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηώκαηα
ησλ ιεπηώλ/ξηώλ ππεξεζηώλ πγείαο.
3. Η ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζή ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ
εμππεξέηεζή ηνπο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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4. Η ζπιινγή θαη δηεθπεξαίσζε θαηαγγειηώλ θαη παξαπόλσλ. Δπίζεο ηε ζπιινγή
ζεηηθώλ εληππώζεσλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίδνληαη θαη λα πξνσζνύληαη νη θαιέο πξαθηηθέο.
5. Η επηκέιεηα γηα ηελ παξαγσγή πιηθνύ (εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ) όπνπ
εκπεξηέρεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα θαη ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο θαη ηελ κέξηκλα γηα ηε δηάζεζε ηεο πιεξνθόξεζεο ζηνπο
εμππεξεηνύκελνπο από ην Ννζνθνκείν πνιίηεο.
6. Η ζπγθέληξσζε, ηαμηλόκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηε
δξαζηεξηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ. Η δεκηνπξγία θαη ε ελεκέξσζε ειεθηξνληθνύ
αξρείνπ/κεηξώνπ. Η δηεπθόιπλζε ππνβνιήο αλαθνξώλ ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε,
ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Βηνεζηθήο, ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ιεπηώλ/ξηώλ
Υπεξεζηώλ Υγείαο θαη Χπρηθήο Υγείαο θαη ζε θάζε ζρεηηθή ειεγθηηθή αξρή.
7. Η παξέκβαζε ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ νκαιή
δηεπζέηεζε ησλ πξνθππηνπζώλ δηαθνξώλ θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ
ιεπηώλ/ξηώλ ππεξεζηώλ πγείαο.
8. Η ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο θάζε θνξά
πξαθηηθέο, κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη ηελ ηαηξηθή δενληνινγία.
9. Η ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηώλ
ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ιεπηώλ/ξηώλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη γηα ηελ
δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
πλνπηηθά, ην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ
Τπεξεζηώλ Τγείαο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ
ησλ πξνζεξρόκελσλ πνιηηώλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ ΔΤ όπσο απηέο απνξξένπλ από ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό
πιαίζην.
ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΩΝ
ΔΝΣΤΠΩΔΩΝ

Ή ΘΔΣΙΚΩΝ

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ην παξάπνλν – θαηαγγειία ηνπο
απηνπξνζώπσο ή θαη κέζσ εθπξνζώπνπ λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ, θαζώο
επίζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηειενκνηνηππία (fax), ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε: proaspisi@chaniahospital.com θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν
πξόζθνξν κέζν ζεκεηώλνληαο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο.
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