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ΔΙ Κ ΑΙ ΩΜ ΑΤ Α Τ ΩΝ ΝΟΣ ΗΛΕΥΟ Μ ΕΝΩΝ 
 

ΣΕ ΨΥΧΙ ΑΤ Ρ ΕΙ Α & ΨΥΧΙ ΑΤ ΡΙ ΚΕ Σ ΚΛΙ ΝΙ ΚΕΣ 
 
 
 

Γνωρίζετε ότι … 
 

   τα ψυχιατρεία και οι ψυχιατρικές κλινικές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα σε εμφανή 

σημεία τα δικαιώματα των νοσηλευομένων; 

 
 

   σύμφωνα  με  το  άρθρο  47  του  νόμου  2071/92,  παρ.3,  οι  νοσηλευόμενοι  έχουν  το 

δικαίωμα να αρνηθούν την παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη (κάθε διαγνωστική και 

θεραπευτική πράξη); 

 
 

   οι νοσηλευόμενοι χρειάζεται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους πριν δεχτούν θεραπεία; 
 

 
 

   οι νοσηλευόμενοι, ακόμη κι αν κριθούν ότι δεν είναι σε θέση να δώσουν συγκατάθεση, 

έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το άτομο που θα συναινέσει γι’ αυτούς κι ότι ο 

γιατρός μπορεί να αποφασίσει μόνος του τη θεραπεία μόνο αν ο ενδιαφερόμενος έχει 

ρωτηθεί και έχει αρνηθεί να ορίσει κάποιο άλλο άτομο (φίλο, συγγενή, άλλο πρόσωπο); 

 
 

   οι νοσηλευόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό τους φάκελο (νόμος 
 

1599/86); 
 

 
 

   οι νοσηλευόμενοι μπορούν μετά από έγγραφη αίτηση να αποκτήσουν αντίγραφο του 

ιατρικού τους αρχείου; 

 
 

   η άρνηση της γνωστοποίησης του ιατρικού αρχείου των νοσηλευόμενων στους ίδιους 

πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να τους γνωστοποιηθεί εγγράφως σε ένα μήνα από την 

υποβολή της αίτησης; 

 
 

   η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου αποτελεί ποινικό (αρ. 371 π.κ.), αστικό και 

πειθαρχικό αδίκημα και οι νοσηλευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν 1) στο δικαστήριο, 

2) στις υπηρεσίες του νοσοκομείου και 3) στον   ιατρικό σύλλογο, αν η παραβίαση γίνει 

από γιατρό (αρ. 36 παρ. 1 του κανονισμού ιατρικής δεοντολογίας); 
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   για την επίσημη διατύπωση των παραπόνων των νοσηλευόμενων όσον αφορά στην 

καταπάτηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Επικοινωνίας 

με τον Πολίτη, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του νοσοκομείου και στην Αυτοτελή Υπηρεσία 

Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών (η οποία υπάγεται στην Γενική Γραμματεία του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας) ή να συμβουλευτούν το δικηγόρο τους; 

   μετά την εισαγωγή των νοσηλευόμενων για ακούσια νοσηλεία ο εισαγγελέας πρέπει 

μέσα σε 3 ημέρες να εισαγάγει την υπόθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο 

πρέπει να συνεδριάσει και να εκδώσει την απόφασή του μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. 

Στο δικαστήριο αυτό καλείται ο νοσηλευόμενος τουλάχιστον 2 ημέρες πριν γίνει και 

μπορεί να παρασταθεί με δικηγόρο και τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του, όπως και να 

ασκήσει  έφεση  κατά  της  απόφασης.  Από  τις  1/3/13  οι  υποθέσεις  αυτές  θα 

εκδικάζονται στο Ειρηνοδικείο και η απόφαση θα πρέπει να εκδίδεται το αργότερο μέσα 

σε 2 ημέρες από τη δικάσιμο. 

   στο νοσοκομείο, σε περίπτωση ακούσιας νοσηλείας έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν 

ένδικο μέσο για την ακύρωση της απόφασης για ακούσια νοσηλεία, καταφεύγοντας το 

πρώτο δεκαήμερο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο με δικηγόρο και με τεχνικό σύμβουλο της 

επιλογής τους; 

   σε   περίπτωση   εκούσιας  εισαγωγής   των  νοσηλευόμενων   το   εξιτήριο   πρέπει   να 

αποφασίζεται από κοινού, από τη θεραπευτική ομάδα και τους ίδιους και πως, αν 

αποφασίσουν να  διακόψουν  τη  νοσηλεία  τους,  παρά  την  αντίθετη  γνώμη  των 

θεραπευτών, μπορούν να πάρουν εξιτήριο υπογράφοντας ανάλογη δήλωση; 

   η ακούσια νοσηλεία συνήθως δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, ενώ στους 3 

μήνες πρέπει ο Διευθυντής κι ακόμα ένας ψυχίατρος του τμήματος να υποβάλουν έκθεση 

για την κατάσταση υγείας του νοσηλευόμενου στον εισαγγελέα; 

   σε σπάνιες εξαιρέσεις που χρειάζεται νοσηλεία πάνω από 6 μήνες είναι δυνατόν να γίνει 

μόνο με σύμφωνη γνώμη επιτροπής τριών ψυχιάτρων (ο θεράπων και δύο που ορίζει ο 

εισαγγελέας); 

 
 

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 


