
Ισότητα στην πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας 

 
Η Επιτροπή Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης  & το Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας 
Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», στο πλαίσιο εορτασµού της 12ης Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
για τα Δικαιώµατα των ασθενών στις 18 Απριλίου 2018 διοργανώνουν Επιστηµονική Ηµερίδα 
αφιερωµένη στα άτοµα µε αναπηρία. 

Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την παρουσία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Π. Κουρουµπλής ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισµό.  
  



Η χρονιότητα, η βαρύτητα των συµπτωµάτων και των υποτροπών των νοσηµάτων 
ευθύνονται για την µείωση της λειτουργικότητας των πολιτών µε αναπηρία, που 
επιφέρει τον κοινωνικό αποκλεισµό τους. Η µείωση της λειτουργικότητας προκαλεί 
δυσχέρειες στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, δυσκολίες στην ενηµέρωση και 
στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η άρση των φραγµών στην ελεύθερη 
πρόσβαση και η ίση µεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
αποτελεί φιλόδοξο στόχο του Νοσοκοµείου µας. Δεν αποτελεί πράξη αλληλεγγύης, 
αλλά υποχρέωση που απορρέει από την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία σε κάθε δηµόσιο φορέα. Στόχος της Ηµερίδας 
είναι η δηµιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της πρόσβασης των εµποδιζόµενων 
ατόµων (Α.µε.Α) στις υπηρεσίες υγείας, βασιζόµενη σε θεσπισµένα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. 

Υπο την αιγιδα της ΕΝΕ. Θα χορηγηθουν 4 ΜΣΕ 

Με την ευγενική υποστήριξη 
• Του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τυφλών 
• Της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος 
• Του Κέντρου “Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος” 
• Της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Δρω” 
• Του Οργανισµού Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας 
• Του Πανευβοϊκού Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων & Φίλων Α.µε.Α 

“Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισµός” 
• Του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 

Α' Ανακοίνωση Eπιστηµονικού Προγράµµατος 

“Προσβασιµότητα ατόµων µε οπτική αναπηρία στις δοµές υγείας” 

Διαστάσεις προσβασιµότητας των Ατόµων µε Οπτική Αναπηρία στους χώρους και στις Υπηρεσίες 
Υγείας 

Στρατής Χατζηχαραλάµπους 
Ανεµπόδιστη πρόσβαση των πολιτών µε προβλήµατα όρασης στις δοµές υγείας. Η νοµική 
προσέγγιση 

Ευάγγελος Αυγουλάς 
Εκπαίδευση στην αυτόνοµη διαβίωση και κίνηση µε τη χρήση του λευκού µπαστουνιού για άτοµα 
µε πρόβληµα όρασης 

Αγγελική Βερυκοκάκη 



“Άρση των εµποδίων στην νοσηλεία των κωφών ατόµων” 

Πρόσβαση κωφών και βαρήκοων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας 
Πολυκανδριώτης Τζαννής 

Επικοινωνία µε κωφούς/βαρήκοους ασθενείς στους χώρους υγείας: Καλές πρακτικές 
Σκαφίδα Φωτεινή 

Βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των κωφών στους χώρους υγείας 
Γαλάνης Νικόλαος 

  

“Η εξυπηρέτηση των πολιτών µε κινητικά προβλήµατα  σε νοσηλευτικά ιδρύµατα” 

Η προσβασιµότητα του φυσικού χώρου, των προσφερόµενων υπηρεσιών και η επαφή του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού µε το χρήστη µε αναπηρία σε νοσηλευτικό ίδρυµα 

Στέλιος Κυµπουρόπουλος 
Εµπόδια κατά την χρήση των υπηρεσιών υγείας από πολίτες µε αναπηρία 

Ανδρέας Κολίσογλου 
Διαστάσεις αποκλεισµού των ατόµων µε διανοητική αναπηρία από τις υπηρεσίες υγείας. Η άποψη 
των γονέων παιδιών µε διανοητική αναπηρία. 

Ειρήνη Μερτζιάνη 
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για την πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στον Υπολογιστή και στο 
Διαδίκτυο 

Αλέξανδρος Πίνο 

www.thriassio-hosp.gr 

http://www.thriassio-hosp.gr

