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Προβλήματα
• ωράρια λειτουργίας
• διαδικασίες συνταγογράφης 
• εντοπισμός εμπειρογνώμονα για πάθηση 
• αναζήτηση δομών υποστηρικτικής φροντίδας/ 
βοήθειας στο σπίτι 
• υποστήριξη δικαιωμάτων 

Πως μπορεί 
το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων 

να φανεί χρήσιμο
στους ασθενείς και τις οικογένειες τους;

Νεοδιαγνωσθείς Ασθενής



Που κατανέμονται από το «Υπουργείο Υγείας» 
τα ποσά του Κρατικού Προυπολογισμού;

Διαφύλαξη/προαγωγή υγείας 
Καταπολέμηση καπνίσματος 

Vs
Διάγνωση/θεραπεία νόσου; 

Οι Κινέζοι πλήρωναν τον ιατρό όταν ήταν υγιείς 
& του έκοβαν το μισθό όταν ασθενούσαν 

1. Κατανομή Προυπολογισμού για Υγεία



Ζήτηση (πώς βιώνονται οι ανάγκες)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Ανελαστικές) 
εδώ και τώρα, χωρίς αναβολή 
πληρώνω όσο-όσο 

ΥΓΙΕΙΣ (Ελαστικές)
βούρτσισμα δοντιών αύριο, υγιεινή διατροφή από 
Δευτέρα, φθορίωση νερού του χρόνου 
σιγά μην πληρώσω 

Προσφορά (Ποιός ικανοποιεί ανάγκες) 

Σχέσεις? 

2. Ποιός και τι Ζητάει – Ποιός Παρέχει



 Πιέσεις από επαγγελματίες (εκτός συστήματος):
δικηγόροι (αγωγές για αμέλεια), δημοσιογράφοι
(τεχνική ικανότητα/ιατρικός πατερναλισμός)

 Αμφισβήτηση ιατρικής ισχύος από μη ειδικούς
(ομάδες αυτοβοήθειας/κοινωνικά κινήματα)

 Αμφισβήτηση επαγγελματικού αυτοελέγχου
(professional self-regulation)

 Χρηματοδότηση με βάση την κλινική 
αποτελεσματικότητα & την διαχειριζόμενη φροντίδα

3. Μεταβαλλόμενες Σχέσεις 
στο περιβάλλον φροντίδας υγείας



Ορίζουσες «σημερινής» σχέσης

Ασθενείς
• Αυξημένες προσδοκίες
• Ικανοποίηση για φροντίδα/Δυσφορία για τρόπο παροχής
• Πληροφόρηση από άλλες πηγές (άλλοι επαγγελματίες υγείας, 

διαδίκτυο, κλπ.)

Επαγγελματίες υγείας
• Διάθεση να αποδεχθούν ειδικευμένη γνώση ασθενών 

(κυρίως σε χρόνιες καταστάσεις)

Περιβάλλον
• Ανθρώπινες σχέσεις σε κρίση
• Κοινωνικό status σε αποδόμηση
• Χάρτες Δικαιωμάτων Ασθενών



...Physicians quickly learn that 
they’re better rewarded for moving fast 

than for taking a thorough patient history...

How To Win The Doctor Lottery
(Health Affairs, April 25, 2017)



Σχέσεις επαγγελματιών υγείας/ασθενών 
ως κοινωνική αλληλεπίδραση

«…Ασθενείς που συναισθάνονται την επικίνδυνη 
κατάσταση, αφήνονται απλά στη διάθεση και 
επιείκεια του γιατρού…» [Ιπποκράτους, Παραγγελίαι (VΙ)]

Η κυριαρχία της ολιστικής έναντι της βιοιατρικής 
προσέγγισης, επεσήμανε την αναγκαιότητα για
αποτελεσματική θεραπεία, που να ανταποκρίνεται και 
στις τρεις διαστάσεις (βιολογική, ψυχολογική, 
κοινωνική) (Engel, 1977)



Περί Δικαιωμάτων



Η έννοια των Δικαιωμάτων

1. Βασικό/παθητικό επίπεδο
Άρση αποκλεισμών
Δικαιώματα πολιτών για:
• κατάλληλη θεραπεία
• υποστηρικτικές υπηρεσίες
• πληροφόρηση σχετικά με κινδύνους και οφέλη θεραπείας
• μη στιγματισμό

2. Ενεργητικό επίπεδο
Αναγνώριση, προώθηση και σεβασμός διαφορετικότητας,
μέσω αυτοοργάνωσης και αυτοσυνηγορίας



Εθνικό Δίκαιο

• Δικαιώματα Νοσοκομειακού Ασθενούς
Ν. 2071/92 (Α΄ 23), Άρθρ. 47 & 94-100

• Δικαιώματα Πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας
Ν. 2519/97 (Α΄ 165), Άρθρ. 1

• Σύμβαση για Ανθρώπινα Δικαιώματα/Βιοϊατρική
Ν. 2619/98 (Α΄ 132), Άρθρ. 1

• Δικαιώματα Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές
Ν. 2716/99 (Α΄ 96), Άρθρ. 1& 2

• Δικαιώματα Καρκινοπαθών
Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών

• Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
Ν. 3418/05 (Α΄ 287)

• Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
Π.Δ. 216/01 (Α΄ 167)



Ευρωπαική Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
Ασθενών με Καρκίνο



Δομές
Προστασίας Δικαιωμάτων

στο χώρο 
παροχής υπηρεσιών υγείας



Γρ. Επικοινωνίας με τον Πολίτη
• Ν. 2519/1997, Άρθρο 1, παρ. 4 (165 Α΄)

Γρ. Υποδοχής Ασθενών
• Ν. 2889/2001, Άρθρο 6, παρ. 4 (37 Α΄)

Αυτοτελές Γρ. Υποστήριξης Πολίτη 
• Ν. 3868/2010, Άρθρο 9 (129 Α΄)
• Υ4α/οικ. 106298/2010 (1496 Β΄)

Αυτοτελές Γρ. Προστασίας Δικαιωμάτων 
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
• Ν. 4368/2016, Άρθρο 60 (21 Α΄) 
• Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 /2017 (662 Β΄)

Από την ...Επικοινωνία, στην ...Υποδοχή
στην ...Υποστήριξη, στην Προστασία



1. Σταύρος Κυριαζής
Προσωπικό: 2. Αναστάσιος Παπαιωάννου

3. Ελένη Νικολαίδου 



Χώρος Λειτουργίας ΓΠΔ



Προστασία Δικαιωμάτων

Ανάκτηση εμπιστοσύνης μέσα από:

α. πρώτη επαφή για απόκτηση πληροφοριών

β. προσανατολισμό για ανεύρεση αρμόδιου χειριστή 

υπόθεσης/ παρακολούθηση

γ. απόδοση δικαιώματος που απορρέει από ισχύουσα 

νομοθεσία



Η σημασία 
της Επικοινωνίας 

και 
της Εμπιστοσύνης



Επικοινωνία

• Επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης περισσότερο από 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση (Bertakis, 1991)

• Επιδρά στη διαφοροδιάγνωση και στο βαθμό 
συμμόρφωσης προς τις οδηγίες (Maynard, 1991)

• Επιφέρει επιπτώσεις στη λειτουργία υπηρεσιών
(μη συνεργάσιμοι ασθενείς/αναιτιολόγητες παραπομπές

αύξηση δαπανών/υπερφόρτωση συστήματος)

• Καθοριστικός παράγων επαγγελματικής εξουθένωσης
(burnout)



Στόχοι Επικοινωνίας - Συμπεριφορές

Βασικοί στόχοι
• Δόμηση καλής διαπροσωπικής σχέσης 
• Διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφόρησης 
• Διευκόλυνση συμμετοχής ασθενούς στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων (Finney-Rutten, 2006)

Ασθενοκεντρική συμπεριφορά
• Αλληλοκατανόηση/Ενσυναίσθηση (empathy) (Makoul, 

2001)
• Συναίνεση στη λήψη αποφάσεων (Ward, 2004)



Εμπιστοσύνη

• Διευκολύνει διαπροσωπικές σχέσεις (Luhmann)

• Συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση/ενσυναίσθηση
(empathy)

• Προϋπόθεση λήψης αποφάσεων (σε συνθήκες 
αβεβαιότητας, επικινδυνότητας, έλλειψης πληροφόρησης)

• Άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα (Mechanic, 1998)

• Επηρεάζει έμμεσα τα αποτελέσματα υγείας
(αναζήτηση πρόσβασης, τήρηση αγωγής) (Calnan & 
Rowe, 2006)



Διαμεσολάβηση/Διευκόλυνση

Ενδυνάμωση (απόκτηση/διατήρηση ελέγχου)

Συνδυασμός αυτοβοήθειας/πολιτικής δράσης

Συνηγορία/Κριτική σε πρακτικές

Παρεμβάσεις Προστασίας Δικαιωμάτων



Ενδυνάμωση

• Διαδικασία που καθιστά το άτομο ικανό να 
αποκτήσει τον έλεγχο των παραγόντων, οι οποίοι 
επηρεάζουν την υγεία και τη ζωή του

• Συνδέεται με παραδοσιακές έννοιες αυτονομίας, 
αυτοεκτίμησης και αυτοπροσδιορισμού
(συνειδητή δυνατότητα επιλογής & δημιουργικότητας)

• Χωρίς ψυχική ισορροπία και κατάλληλο 
υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον δεν μπορεί 
να επιτευχθεί



Πρότυπα Σχέσεων - Τυπολογία 
Συνάντησης



Έλεγχος & λήψη αποφάσεων

Καταναλωτικό 
πρότυπο

Υπολειμματικό 
πρότυπο

Πατερναλιστικό
πρότυπο

Συναινετικό
πρότυπο

Roter, 1987 



Ενεργητική Συμμετοχή

• Συνδυασμός εξουσιαστικής καθοδήγησης και 
ανεξαρτησίας κατά τη λήψη αποφάσεων, στα 
πλαίσια μιας «νέας σχέσης»

• Ο βαθμός συμμετοχής εξαρτάται από το μίγμα 
ελέγχου και ευθύνης του επαγγελματία υγείας και 
του ασθενούς και από σειρά παραγόντων που 
αλληλεπιδρούν στην επικοινωνιακή διαδικασία

• Η αλληλεπίδραση παρέχει στον ασθενή τη βάση για 
αποτελεσματικότερη συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων 



Απλές τεχνικές παρέμβασης

• Σαφείς και ξεκάθαρες δηλώσεις 
«πρέπει να περπατάς 2 χιλιόμετρα κάθε απόγευμα»

αντί 
«πρέπει να περπατάς τακτικά»

• Κατάτμηση πολύπλοκης θεραπείας σε μικρότερα 
τμήματα

• Έμφαση στις σημαντικές πληροφορίες

• Χρήση απλουστευμένων γραπτών οδηγιών

• Έλεγχος βαθμού κατανόησης από ασθενή/οικογένεια 
για όσα πρέπει να τηρούνται

Sarafino, 1999



Προσαρμογή θεραπείας σε 
εξατομικευμένα πλάνα

• Απομονώνει ενεργά συστατικά θεραπείας και 
ενισχύει την τήρησή τους, μέσω επικοινωνίας, 
συνεργασίας & ψυχοεκπαίδευσης

• Αξιολογεί τρόπο ζωής/συνήθειες ασθενούς

• Αξιολογεί πολυπλοκότητα & συνέπειες θεραπείας

• Εμπλέκει τον ασθενή στο σχεδιασμό θεραπευτικής 
διαδικασίας

• Σχεδιάζει τη θεραπεία κατά τρόπον ώστε να 
ελαχιστοποιείται η απόκλιση από το φυσιολογικό 
τρόπο ζωής και τις συνήθειες του ασθενούς



Επικοινωνία

Εμπιστοσύνη

Αποτελέσματα
Ικανοποίηση



Web: http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php
E-mail: yppoliti@evaggelismos-hosp.gr
Tel.: +30 213 204 1877, 213 204 5045
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