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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.


