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ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 
 

ύμφωνα με το Ν. 2071/92 ΥΕΚ 123/92 τ. α , Άρθρο 47. 

 

Δικαιώματα του αςθενούσ : 

1. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα προςεγγύςεωσ ςτισ υπηρεςύεσ του 
νοςοκομεύου, τισ πλϋον κατϊλληλεσ για τη φύςη τησ αςθϋνειασ του. 

2. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα τησ παροχόσ φροντύδασ ςε αυτόν με τον 
οφειλόμενο ςεβαςμό ςτην ανθρώπινη αξιοπρϋπεια του. Αυτό η φροντύδα 
περιλαμβϊνει όχι μόνο την εν γϋνει ϊςκηςη τησ ιατρικόσ και τησ 
νοςηλευτικόσ, αλλϊ και τισ παραώατρικϋσ υπηρεςύεσ, την κατϊλληλη 
διαμονό, την κατϊλληλη μεταχεύριςη και την αποτελεςματικό διοικητικό 
και τεχνικό εξυπηρϋτηςη. 

3. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα να ςυγκατατεθεύ ό να αρνηθεύ κϊθε 
διαγνωςτικό ό θεραπευτικό πρϊξη που πρόκειται να διενεργηθεύ ςε 
αυτόν. ε περύπτωςη αςθενούσ με μερικό ό πλόρη διανοητικό 
ανικανότητα, η ϊςκηςη αυτού του δικαιώματοσ γύνεται από το πρόςωπο 
που κατϊ νόμο ενεργεύ για λογαριαςμό του. 
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4. Ο αςθενόσ δικαιούται να ζητόςει να πληροφορηθεύ ό,τι αφορϊ ςτην 
κατϊςταςό του. 

5. Σο ςυμφϋρον του αςθενούσ εύναι καθοριςτικό και εξαρτϊται από την 
πληρότητα και την ακρύβεια των πληροφοριών που του δύνονται. Η 
πληροφόρηςη του αςθενούσ πρϋπει να του επιτρϋψει να ςχηματύςει 
πλόρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμϋτρων 
τησ καταςτϊςεωσ του και να λαμβϊνει αποφϊςεισ ο ύδιοσ ό να μετϋχει 
ςτη λόψη αποφϊςεων, που εύναι δυνατόν να προδικϊςουν τη μετϋπειτα 
ζωό του. 

6. Ο αςθενόσ ό ο εκπρόςωπόσ του ςε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 3, ϋχει 
το Δικαύωμα να πληροφορηθεύ, πλόρωσ και εκ των προτϋρων, για τουσ 
κινδύνουσ που ενδϋχεται να παρουςιαςθούν ό να προκύψουν εξ αφορμόσ 
εφαρμογόσ ςε αυτόν αςυνηθών ό πειραματικών διαγνωςτικών και 
θεραπευτικών πρϊξεων. Η εφαρμογό των πρϊξεων αυτών ςτον αςθενό 
λαμβϊνει χώρα μόνο ύςτερα από ςυγκεκριμϋνη ςυγκατϊθεςη του ύδιου. 
Η ςυγκατϊθεςη αυτό μπορεύ να ανακληθεύ από τον αςθενό ανϊ πϊςα 
ςτιγμό. 

7. Ο αςθενόσ πρϋπει να αιςθϊνεται τελεύωσ ελεύθεροσ ςτην απόφαςη του, 
να δεχθεύ ό να απορρύψει, κϊθε ςυνεργαςύα του με ςκοπό την ϋρευνα ό 
την εκπαύδευςό. Η ςυγκατϊθεςό του για τυχόν ςυμμετοχό του, εύναι 
δικαύωμϊ του και μπορεύ να ανακληθεύ ανϊ πϊςα ςτιγμό.  

8. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα ςτο μϋτρο και ςτισ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ 
που εύναι δυνατόν, προςταςύασ τησ ιδιωτικόσ του ζωόσ. Ο απόρρητοσ 
χαρακτόρασ των πληροφοριών και του περιεχομϋνου των εγγρϊφων που 
τον αφορούν, του φακϋλου των ιατρικών ςημειώςεων και ευρημϊτων, 
πρϋπει να εύναι εγγυημϋνοσ. 

9. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα του ςεβαςμού και τησ αναγνωρύςεωσ ςε 
αυτόν των θρηςκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθόςεων. 

10. Ο αςθενόσ ϋχει το δικαύωμα να παρουςιϊςει ό να καταθϋςει αρμοδύωσ 
διαμαρτυρύεσ και ενςτϊςεισ και να λϊβει πλόρη γνώςη των επ\' αυτών 
ενεργειών και αποτελεςμϊτων.  

Τποχρεώςεισ Αςθενούσ : 

 

1. Ο αςθενόσ ϋχει υποχρϋωςη να ενημερώνει το ιατρικό και νοςηλευτικό 
προςωπικό για τα φϊρμακα που τυχόν ϋπαιρνε πριν την ειςαγωγό του 
ςτο Νοςοκομεύο και να ςυνεργϊζεται με ειλικρύνεια.  

2. Για κϊθε παρϊπονο ο αςθενόσ και οι ςυγγενεύσ να απευθύνονται ςτουσ 
ιεραρχικϊ υπεύθυνουσ καθώσ και ςτο Γραφεύο Επικοινωνύασ με τον 
Πολύτη που λειτουργεύ εντόσ του Νοςοκομεύου.  

3. Η παραμονό ςυγγενών και φιλικών προςώπων ςτουσ θαλϊμουσ να εύναι 
ολιγόωρη και όχι πολυπληθόσ, και να αποφεύγετε να ϋχετε μαζύ ςασ 
παιδιϊ.  

4. Οι ςυνοδού που παραμϋνουν ςτουσ θαλϊμουσ λόγω ειδικόσ ϊδειασ, πρϋπει 
να φροντύζουν ςτη διατόρηςη τησ καθαριότητασ. Να μην κϊθονται ςτα 
κρεβϊτια των αςθενών, να μην βϊζουν λουλούδια ςτουσ θαλϊμουσ και να 
μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικϊ και καφϋδεσ, γιατύ μεταβϊλλονται ςε 
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εςτύεσ μικροβύων.  
5. Οι ςυνοδού και οι επιςκϋπτεσ να μην προκαλούν θόρυβο, γιατύ οι αςθενεύσ 

ϋχουν ανϊγκη ηρεμύασ και ηςυχύασ.  
6. Να μην φϋρετε μαζύ ςασ πολύτιμα αντικεύμενα καθώσ και μεγϊλα 

χρηματικϊ ποςϊ.  
7. Να εύςτε ςυνεπεύσ ςτα ραντεβού που ϋχετε κλεύςει και να μην 

απομακρύνεςτε από τουσ θαλϊμουσ ϊνευ αδεύασ.  
8. Να ϋχετε πϊντα το βιβλιϊριο υγεύασ, και αςφϊλιςησ, τισ εξετϊςεισ που 

τυχόν ϋχετε κϊνει ςτο παρελθόν καθώσ και κϊθε ςχετικό ϋγγραφο ( 
πληροφοριακό δελτύο, οδηγύεσ κ.λ.π.).  

9. Αν εύςτε αςφαλιςμϋνοσ ό ϋχετε βιβλιϊριο απορύασ, η νοςηλεύα ςασ 
καλύπτεται από το αςφαλιςτικό ςασ ταμεύο ό το Δημόςιο.  

10. Εϊν εύςτε αναςφϊλιςτοσ πληρώνετε το αντύτιμο του νοςηλεύου ςασ, 
απευθεύασ και μόνο ςτο Λογιςτόριο Νοςηλευομϋνων, που ςασ παρϋχει και 
την ςχετικό απόδειξη.  

11. Απαγορεύεται οι επιςκϋπτεσ να ειςϋρχονται εντόσ του Νοςοκομεύου με 
αυτοκύνητο ό ϊλλο μεταφορικό μϋςο.  

12. Αμοιβό ςε οποιοδόποτε πρόςωπο και για οποιοδόποτε λόγο εύναι 
παρϊνομη και προςβϊλει τουσ ύδιουσ τουσ εργαζόμενουσ.  

13. Οι αςθενεύσ και οι ςυνοδού αυτών, κατϊ την ειςαγωγό τουσ, πρϋπει να 
δύνουν απαραύτητα τα ςτοιχεύα τουσ και τισ πληροφορύεσ που τουσ 
ζητούνται από το ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό.  

14. Απαγορεύεται αυςτηρϊ το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ του 
Νοςοκομεύου.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

http://www.hygeia.gr/page.aspx?p_id=1025  
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