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Α. Μσζηρίδης: «Η προζπάθεια από ηην διοίκηζη και ηο προζωπικό είναι ζσνετής»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΘΕΝΩΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
Σηηο 18 Απξηιίνπ γηνξηάδεηαη ζε όιε ηελ Δπξώπε ε Ηκέξα Γηθαησκάησλ ησλ αζζελώλ. Τα βαζηθά δηθαηώκαηα
πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά από όια ηα θξάηε.Πεξηιακβάλνληαη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελή ζηελ πξόιεςε, ζηελ
πξόζβαζε ,ζηελ πιεξνθόξεζε, ζηελ ερεκύζεηα, ζηελ ζπγθαηάζεζε. Δπίζεο ην δηθαίσκα ζηελ έθθξαζε παξαπόλσλ
θαη ζηελ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε βιάβεο.
Σο Γραθείο Προζηαζίας ηων Δικαιωμάηων ηοσ Νοζοκομείοσ
Τν Ννζνθνκείν Καηεξίλεο πινπνίεζε ηελ ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε από ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ .2017 θαη
νξγάλσζε ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ θαη Λεπηξησλ ππεξεζηώλ πγείαο . Τν Γξαθείν ιεηηνπξγεί
ζηελ είζνδν ηνπ Τκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ θαη εμππεξεηεί όινπο ηνπο πνιίηεο πνπ απεπζύλνληαη ζε απηό.
Γέρεηαη επραξηζηήξηα αιιά θαη παξάπνλα, θαηαγγειίεο. Βνεζά ηνπο πνιίηεο ζηελ ζρέζε ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο θαη
όιν ην πξνζσπηθό . Φξνληίδεη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο κε ηηο
ισξίδεο θαηεύζπλζεο, ην ειεθηξνληθό ξαληεβνύ, ηελ αξίζκεζε ησλ γξαθείσλ θιπ .
Καθημερινή παροσζία σπαλλήλοσ
Η βαζηθή πξνζθνξά ηνπ Γξαθείνπ είλαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ππαιιήινπ κε πιήξε αλάζεζε θαζεθόλησλ ν
νπνίνο ιύλεη πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο επί ηόπνπ.
Αλά δίκελν ππνβάιεη έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνλ Γηνηθεηή όπνπ αλαθέξεη θαη ηα ζέκαηα πξνο επίιπζε. Τν Γξαθείν
δηαηεξεί επηθνηλσλία ειεθηξνληθή θαη θπζηθή κε όινπο ηνπο ζπιιόγνπο αζζελώλ ηνπ λνκνύ.
Τα κέιε ηνπ Γξαθείνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ Σύζθεςε Δξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Υπνπξγείν Υγείαο
αξρέο Μαΐνπ, κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ .Θα ζπκκεηέρνπλ όια ηα Γξαθεία
Πξνζηαζίαο από όια ηα Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο.
σνετής προζπάθεια
Όπσο αλέθεξε ν δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. Αλέζηεο Μπζηξίδεο, «ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αζζελώλ είλαη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Γηνίθεζε, αιιά θαη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη είλαη
ζπλερήο».
Ο Διοικηηής
Ανέζηης Μσζηρίδης

