Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ)
Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Νόμου
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/22-02-2016) και του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν
Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10-02-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
662/Β/02-03-2017).
Το Γραφείο σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα μεριμνά για
την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη
ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και παρακολουθεί και παρεμβαίνει για τη
διασφάλιση της προστασίας τους.
Ενδεικτικά, το Γραφείο σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, μεριμνά για:
α. την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα
των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
β. την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για
τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την
επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με το Γραφείο
Κίνησης του Νοσοκομείου,
γ. την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του νοσοκομείου ή σε
εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
δ. τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή
θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να
εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
ε. τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις
Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών
Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή,
στ. την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή
διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των
ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,

ζ. την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε
φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία,
η. τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των
ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γενικό Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171
Ταχ. Κώδικας : 11522 Αθήνα
Τηλέφωνο
E-mail

: 2106409442
: grpolitou@agsavvas-hosp.gr

Υπεύθυνοι Γραφείου: Πανάγου Ανδρονίκη, Κουρούση Νεκταρία.

