ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ



Αςφαλιςμζνοι ςε φορείσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Δικαιοφχοι του Ν. 4368/2016.

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Κατά τθν ειςαγωγι ςασ, πρζπει ςε
κάκε ηιτθςθ των υπθρεςιϊν του
Νοςοκομείου μασ να δίνετε τα ακριβι
ςτοιχεία ςασ και να κατακζτετε το
αςφαλιςτικό ςασ βιβλιάριο και τον
ΑΜΚΑ ςτο Τμιμα Κίνθςθσ Αςκενϊν.
Σε
περίπτωςθ
που
χρειάηεται
παρουςία ςυνοδοφ εκτόσ των ωρϊν
επιςκεπτθρίου, απευκυνκείτε ςτθν
Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ.
Εάν επικυμείτε αποκλειςτικι αδελφι
απευκυνκείτε ςτθν Προϊςταμζνθ του
Τμιματοσ.
Αςκενείσ και ςυνοδοί είςτε υπεφκυνοι
για τθ φφλαξθ των χρθμάτων και των
τιμαλφϊν ςασ.

ΕΠΙΚΕΠΣΗΡΙΟ ΑΘΕΝΩΝ
ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ
17:00 – 19:00
ΑΒΒΑΣΟ – ΚΤΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕ
11:00 – 13:00 ΚΑΙ 17:00 – 19:00
Ο ςεβαςμόσ των ωρϊν του
επιςκεπτθρίου είναι απαραίτθτοσ.

ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 14:30
ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑΝΣΕΒΟΤ
2310 211796

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ΛΗΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 2313 322426

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ:
2313 322100
Ιστοσελίδα:
www.oagiosdimitrios.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ
ΛΗΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΤΓΕΙΑ
Η Ευρωπαϊκι Χάρτα Δικαιωμάτων των
Αςκενϊν διακθρφςςει δζκα τζςςερα (14)
δικαιϊματα αςκενϊν, τα οποία ςτο
ςφνολό τουσ, ζχουν ςαν ςτόχο να
εγγυθκοφν ζνα «υψθλό επίπεδο
προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ
(άρκρο 35 τθσ Χάρτασ Θεμελιωδϊν
Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ)
και να εξαςφαλίςουν τθν υψθλι
ποιότθτα
των
υπθρεςιϊν
που
παρζχονται από τουσ διάφορουσ
Εκνικοφσ φορείσ υγείασ ςτθν Ευρϊπθ. Τα
δζκα τζςςερα (14) αυτά δικαιϊματα
είναι τα εξισ:







το δικαίωμα τθσ πρόλθψθσ,
τθσ πρόςβαςθσ,
τθσ πλθροφόρθςθσ,
τθσ ςυγκατάκεςθσ,
τθσ ελεφκερθσ επιλογισ,
τθσ εχεμφκειασ και εμπιςτευτικότθτασ,










του ςεβαςμοφ του χρόνου του
αςκενοφσ,
τθσ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν
ποιότθτασ,
τθσ αςφάλειασ,
τθσ καινοτομίασ,
τθσ αποφυγισ τθσ περιττισ
ταλαιπωρίασ και πόνου,
τθσ εξατομικευμζνθσ κεραπείασ,
τθσ ζκφραςθσ παραπόνων και
αποηθμίωςθσ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΝΟΔΩΝ











Τιρθςθ των ωρϊν του επιςκεπτθρίου
και ςεβαςμόσ τθσ θςυχίασ και θρεμίασ
των αςκενϊν.
Συμμόρφωςθ
με
του
κανόνεσ
λειτουργίασ του Νοςοκομείου.
Διατιρθςθ του χϊρου κακαροφ και
ςεβαςμόσ
ςτθν
περιουςία
του
Νοςοκομείου.
Συνεργαςία με όλο το προςωπικό που
κακθμερινά μοχκεί για τθν υγεία των
αςκενϊν.
Συμβολι
των
ςυνοδϊν
ςτθν
προςπάκεια του τμιματοσ Αιμοδοςίασ
για κάλυψθ των αναγκϊν ςε αίμα.
Απαγορεφεται θ χριςθ προϊόντων
καπνοφ, θλεκτρονικϊν τςιγάρων και
φυτικϊν προϊόντων για το κάπνιςμα
ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και ςτο
κυλικείο.

