
Κατερίνα Νομίδου

Η κοινωνική διάσταση της 
χρόνιας ασθένειας και 

τα δικαιώματα των 
ασθενών



• Άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 (νοσοκομ.ασθενούς)

• Νόμος 3418/2005 για τον Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας

• Κείμενα ή διακηρύξεις που αναφέρονται στα 
δικαιώματα των ασθενών (πχ διακήρυξη της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας του 1981, όπως 
τροποποιήθηκε το 2005)

• UNESCΟ: Οικουμενική Διακήρυξη Βιοηθικής και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2005)



Το δικαίωμα στην υγεία
Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικον., Κοινων. και Πολιτιστικά Δικαιώματα -

ICESCR

• Το δικαίωμα κάθε προσώπου να απολαμβάνει την καλύτερη 
δυνατή σωματική και ψυχική υγεία (Άρθρο 12) 

– General Comment 14 - guidance on measures to implement 
the 'right to health' 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
(ανάλυση του δικαιώματος στην υγεία)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf

http://www.refworld.org/docid/4538838f0.html

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf
http://www.refworld.org/docid/4538838f0.html
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx




Υιοθετήθηκε  
από την 

Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και 

Κοινωνική 
Επιτροπή 

(Ε.Ο.Κ.Ε.) το 
2007 και 

αποτελεί πλέον 
μέρος του 

Ευρωπαϊκού 
Δικαίου

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

11.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΠΟΝΟΥ & 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

12.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

14.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

7/14 δεν προβλέπονται αυτούσια & άμεσα στη νομοθεσία μας







τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν εκείνα που 
έχουν…

«μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, 
ψυχικά ή αισθητήρια εμπόδια, 
που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα 
εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 

τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 
άλλους» 

(άρθρο 1 CRPD)



1 - ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το πρόβλημα βρίσκεται στο άτομο, 
το οποίο θεωρείται παθητικό και 
εξαρτώμενο από τους ειδικούς, οι 
οποίοι αναμένεται να το φροντίσουν 
και να το θεραπεύσουν για να γίνει 
«κανονικό» 

2 - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το άτομο θεωρείται εξαρτώμενο 
αλλά και αντικείμενο οίκτου και 
λύπησης που χρειάζεται βοήθεια, 
καθώς δεν μπορεί να γίνει 

ανεξάρτητο

3 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
•Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία
και όχι στο άτομο, η οποία θέτει 
περιορισμούς στην ισότιμη συμμετοχή 
των ατόμων με αναπηρίες.
•Έμφαση στο κοινωνικό σύνολο και όχι 
στο άτομο.
•Το προσωπικό πρόβλημα γίνεται 
δημόσιο ζήτημα

4 - ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ = ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Η αναπηρία είναι η συνέπεια της 
αλληλεπίδρασης του ατόμου μ’ένα 
περιβάλλον που δεν προσφέρει τις 
κατάλληλες προσαρμογές για ίση 
απόλαυση και άσκηση όλων των 
δικαιωμάτων.

•Έμφαση στο σεβασμό των 
ανθρωπίνων αξιών και θεμελιωδών 
ελευθεριών

•Ύμνος στην διαφορετικότητα





Τρεις τύποι υποχρεώσεων

• Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα (δηλ.να απέχουν 
από παρεμβάσεις στην άσκηση των δικαιωμάτων) 

• Να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (δηλ.να
λαμβάνουν μέτρα πρόληψης παραβιάσεων από τρίτους) 

• Να πραγματώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (δηλ.να δεσμεύονται προορατικά 
σε δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε και την
εφαρμογή των δικαιωμάτων) 



Ευχαριστώ !!!
aikaterininomidou@gmail.com

Τηλ. 697 380 22 05

mailto:aikaterininomidou@gmail.com

