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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ:
Επιβεβαίωση του ραντεβού σας γίνεται τηλεφωνικώς 
δύο με τρεις μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
του χειρουργείου σας. Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση 
παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την ιδιαιτέρα 
του ιατρού.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ :           
Πριν να έρθετε στο νοσοκομείο βεβαιωθείτε ότι 
αφαιρέσατε οτιδήποτε μεταλλικό ή κοσμήματα 
από πάνω σας. Επίσης βεβαιωθείτε ότι τα νύχια 
σας δεν είναι βαμμένα ή εάν έχετε πλαστικά νύχια  
να τα βγάλετε. Παρακαλείστε να μην είσαστε 
βαμμένες. Στο Νοσοκομείο πρέπει να παρουσιαστείτε 
νηστικοί και διψασμένοι τουλάχιστο 6 ώρες πριν 
την επέμβαση. Εάν το χειρουργείο σας είναι 
προγραμματισμένο το μεσημέρι, μπορείτε το πρωί 
(τουλάχιστον 6 ώρες πριν την εγχείρηση) να λάβετε 
ένα ελαφρύ πρόγευμα: 1-2 φρυγανιές και τσάι 
χωρίς γάλα. Να φέρετε μαζί σας τα προσωπικά 
σας αντικείμενα όπως παντόφλες, οδοντόκρεμα, 
οδοντόβουρτσα και εσώρουχα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
1. Ο γιατρός και το νοσοκομείο έχουν σύμβαση με τις 
πλείστες ασφαλιστικές εταιρίες  επομένως εάν είστε 
κάτοχος κάρτας νοσηλείας τότε γίνετai απευθείας 
διακανονισμός με την ασφαλιστική σας εταιρία. Είναι 
καλύτερα να ενημερώσετε τον γιατρό σας αρκετές 
ημέρες πριν ούτως ώστε να σας συμπληρώσει τα 
απαραίτητα χαρτιά για να πάρετε προέγκριση της 
πληρωμής από την ασφαλιστική σας εταιρία. Με αυτό 
τον τρόπο θα γνωρίζετε από πριν εάν η ασφαλιστική 
σας εταιρία θα καλύψει τα έξοδα νοσηλείας η όχι.
2. Εάν δεν είστε κάτοχος κάρτας νοσηλείας  μπορείτε 
να  συμφωνήσετε με τον γιατρό σας τη πληρωμή 
πακέτου έτσι η τιμή είναι προκαθορισμένη και την  
γνωρίζετε από πριν . Σε αυτή την περίπτωση η οφειλή 
θα καταβληθεί στην γραμματέα του γιατρού και θα 
περιλαμβάνει όλα τα έξοδα (αμοιβή γιατρού και 
αναισθησιολόγου, έξοδα κλινικής, αναλώσιμα, βιοψίες).  
Υπάρχει η δυνατότητα  η πληρωμή  να γίνει με 
πιστωτική κάρτα.
3. Παρακαλώ σημειώστε ότι το νοσοκομείο έχει 
αποφασίσει όπως λαμβάνει προκαταβολικά ένα μέρος 
του ποσού της συνολικής χρέωσης  για περιστατικά 
με γενική αναισθησία από όλους τους ασθενείς . 
Στην περίπτωση που συμφωνήσατε με το γιατρό σας 
τη πληρωμή πακέτου, τότε η προκαταβολή περιλαμβάνεται 
στο πακέτο αυτό. Για οποιαδήποτε περεταίρω απορία 
παρακαλώ όπως μιλήσετε με τον ιατρό σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :                                                                                                                                                                                            
Για οποιανδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαμονή 
σας μπορείτε να συμβουλευτείτε το γραφείο  Υποδοχής  
το οποίο βρίσκεται στο 2ο όροφο  ή επικοινωνήστε με 
το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου στο  22 200300.                                                                                                                              
ΧΩΡΟΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ :                                                                                                                                             
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο διαθέτει υπόγειους χώρους 
στάθμευσης στους οποίους μπορείτε να σταθμεύσετε 
δωρεάν.                                                                                                                                                                                                                                                    
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ:                                                                                                                                
Στο ημιυπόγειο (-1) λειτουργεί καφετερία και εστιατόριο 
καθημερινά εκτός Κυριακής.                  
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ :                                                                                                  
Λειτουργεί Μηχανή ανάληψης μετρητών στο ισόγειο (0).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :
Εάν το χειρουργείο σας είναι προγραμματισμένο 
να γίνε ι  με γενική αναισθησία πρέπει  να 
παρουσιαστείτε μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του 
χειρουργείου στο γραφείο υποδοχής  του 
νοσοκομείου (2ο όροφο) για να κάνετε εισαγωγή 
και να ετοιμαστείτε.  
Ο Χειρουργικός Θάλαμος /Παθολογικός Θάλαμος 
βρίσκεται στον 2ο όροφο. Κατά την είσοδο σας 
θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πλήρως τα 
Έντυπα: «Συμφωνία Εισαγωγής» και «Δελτίο 
Συγκατάθεσης» τα οποία παραδίδονται πλήρως 
συμπληρωμένα στον Νοσηλευτικό Σταθμό του 
Θαλάμου κατά την παρουσίαση σας.                                                                     

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΦΑΡΜΑΚΑ : 
Π α ρ α κ α λ ε ί σ τ ε  θ ε ρ μ ά  ό π ω ς  κ α τ ά  τ η ν  
προγραμματισμένη μέρα εισαγωγής να φέρετε 
μαζί σας όλες τις  εργαστηριακές εξετάσεις που 
έχετε ήδη κάνει (ακτινογραφίες, αναλύσεις 
αίματος, αποτελέσματα αξονικού και/ή μαγνητικού 
τομογράφου) ως επίσης και τα φάρμακα που 
παίρνετε. Τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα πρέπει 
να αναφέρονται στον αναισθησιολόγο και στον 
θάλαμο εισαγωγής.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ:
Εάν το χειρουργείο σας είναι προγραμματισμένο 
να γίνει με τοπική αναισθησία  πρέπει να 
παρουσιαστείτε μισή ώρα πριν την εγχείρηση στον 
3ο όροφο.



PAYMENT OPTIONS:
1. The doctors and the hospital hold contracts 
with most insurance companies so if you hold a 
medical card then direct settlement is possible 
with your insurance company. It is best to tell your 
doctor several days before so that you complete 
the necessary paperwork to get pre-authorized 
payment from your insurance company. This way 
you will know in advance if your insurance company 
will cover the cost of hospitalization or not.
2. If you do not have medical card you can agree 
with your doctor the payment package so the 
price is fixed and known from before. In this case, 
the cost will be paid to the secretary of the 
doctor and will include all costs (doctor fees, 
anaesthesiologist, clinical expenses, consumables, 
biopsies etc). There is also the possibility the 
payment to be made by credit card.
3. Please note that the hospital policy is to take 
a deposit in advance of the charge in cases with 
general anaesthesia in all patients. In cases where 
you have agreed with your doctor, pay package, 
then the payment is included in this package.                                                                                                                                  
For any further questions please talk with your 
doctor.

GENERAL INFORMATION:                                                                                                                                                                 
For any information regarding your stay please 
consult the reception desk located on the 2nd 
floor or contact the call centre of the hospital 
at 22 200300.
PARKING:
The Aretaio Hospital has underground parking 
where you can park for free.                                                                                                                                                                                        
CAFE AND RESTAURANT: 
In the basement (-1) is a cafeteria and a 
restaurant open every day except Sunday.
CASH MACHINE: 
A JCC cash machine is available on the 
ground floor (0).
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IMPORTANT INFORMATION ON YOUR ADMISSION

CONFIRMATION OF YOUR  APPOINTMENT:
Confirm your appointment phone is two to three 
days before the date of your surgery. If you do 
not receive confirmation please contact the 
secretary to the doctor.
          
PREPARATION FROM HOME:
Before you come to the clinic be sure to remove 
anything metal or jewellery on you. Also make 
sure that your nails are not painted or if you 
have plastic nails, remove them. Please do not 
wear make up. Please do not eat or drink for at 
least 6 hours before surgery. If your surgery is 
scheduled at noon, in the morning (at least 6 
hours before surgery) you may have a light 
breakfast: 1-2 toast and tea without milk. Bring 
along your personal items such as slippers, 
toothpaste, toothbrush and underwear.

ADMISSION TO HOSPITAL:
If your surgery is scheduled to be done under 
general anaesthesia, you must attend the 
admission desk of the hospital (2nd floor) to 
provide your details and get ready a half hour 
before the start of surgery. The surgical / pathology 
ward is on the 2nd floor. Upon entering you will 
be asked to complete the following forms: 
"Admission Agreement" and " Consent form" 
which are delivered fully completed to the 
Nursing Station cabinet during your admission.
                                                                     

LABORATORY TESTS & MEDICATIONS:
Please plan on the admission day to bring along 
any laboratory tests you already have done 
(x-rays, blood tests, results of axial and /or MRI) 
as well as the medications you are taking. Any 
allergies to medications must be reported to 
the anaesthesiologist and the admission ward.

LOCAL ANAESTHESIA:
If your surgery is scheduled to be performed 
under local anaesthesia you should attend the 
admission office half an hour before surgery on 
the 3rd floor.


