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Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο ασθενής έχει δικαίωμα παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον 
οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα 
περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, 
αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη 
μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ 

Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για την κατάσταση της υγείας του, τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε 
πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια. 

Ο ασθενής και οι συνοδοί του έχουν υποχρέωση να παρέχουν στο προσωπικό 
του νοσοκομείου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται, και να 
ενημερώνονται από το       Γραφείο Κίνησης για τους όρους νοσηλείας τους. 

Συνοδός ασθενούς θεωρείται αυτός που έχει άδεια παραμονής στο θάλαμο 
του ασθενή από την Προϊσταμένη ή το Δ/ντή.  

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ασφαλή παραμονή των οικείων 
σας, τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και τη διευκόλυνση 
του έργου του προσωπικού του νοσοκομείου.  
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε ενημερωθείτε και εφαρμόζετε τα 
ακόλουθα: 
 

 Σε κάθε ασθενή επιτρέπεται ένας συνοδός / επισκέπτης 
 Oι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών, ανεξαρτήτως της κατάστασης 

εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, ΦΕΚ 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 αντιστοίχως, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο 
(PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους 

 Πληροφορίες για την κατάσταση των ασθενών δίνονται από τους ιατρούς 
(13:00 – 14:00) στα γραφεία τους. 

 Μην ξεχνάτε ότι οι ασθενείς χρειάζονται ανάπαυση. Η συνεχής και άσκοπη 
παρουσία επισκεπτών πρέπει να αποφεύγεται  

 Οι συνοδοί και οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του 
προσωπικού,  

 να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης,  
 να τηρούν τους κανόνες πρόληψης και διασποράς των λοιμώξεων,  

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους. 
o Χρήση αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών. 
o να αποφεύγουν το συνωστισμό,  
o να μην κάθονται στα κρεβάτια,  



o να μη βάζουν λουλούδια στους θαλάμους,  
o να μη διατηρούν τρόφιμα καθώς η αποθήκευση τους στα κομοδίνα 

αποτελεί εστία μικροβίων. 
o να απορρίπτουν κατάλληλα τον ιματισμό και τα απορρίμματα,  

 να κάνουν συνετή χρήση του εξοπλισμού και του υλικού των θαλάμων, 
του νερού, των φωτιστικών και των κλιματιστικών και  

 να αποφεύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους θαλάμους. 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν 

οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού (πυρετός, 

δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή). 

 Η τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου είναι αυστηρή και απολύτως 
απαραίτητη.  

 Οι επισκέπτες και οι συνοδοί πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους 
και τους διαδρόμους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και των ιατρικών 
επισκέψεων και να μην προκαλούν θόρυβο ή συνωστισμό.  

 Στους ανελκυστήρες κοινού επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 5 ατόμων. 
 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών ως επισκεπτών ή 
συνοδών. 

 Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους 
χώρους του νοσοκομείου βάση υγειονομικής διάταξης. 

Το προσωπικό του νοσοκομείου μας φροντίζει πάντα για την ασφάλεια και 
την υψηλού επιπέδου προσφορά φροντίδας υγείας σε όλους ανεξαιρέτως 
τους ασθενείς. 

 


