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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι: 

 Προγραμματισμένη / Τακτική 

 Επείγουσα (σε ημέρα εφημερίας του 

Νοσοκομείου)   

ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
ΟΟιι  ΤΤαακκττιικκέέςς  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττοο  

ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς  ΑΑσσθθεεννώώνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  

ΙΙσσόόγγεειιοο  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ..    

ΗΗ  εειισσααγγωωγγήή  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  άάμμεεσσαα  μμεεττάά  ααππόό  

ιιααττρριικκήή  εεξξέέτταασσηη  ααππόό  τταα  εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα,,  ήή  νναα  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσττεείί  σσεε  άάλλλλοο  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννοο  χχρρόόννοο..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  πποουυ  έέχχεειι  οορριισσθθεείί  ηη  εειισσααγγωωγγήή  

σσααςς  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  ααππααρρααίίττηητταα  νναα  

ππρροοσσκκοομμίίσσεεττεε  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

11..  ««ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ»»  

ΣΣττοο  έέννττυυπποο  ααυυττόό,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσααςς  δδώώσσεειι  οο  

θθεερράάππωωνν  ιιααττρρόόςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  

σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  

σσττοο  δδεελλττίίοο  ««ΕΕιισσιιττήήρριιοο»»,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ηη  εειισσααγγωωγγήή  σσααςς  ααππόό  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  

ΚΚίίννηησσηηςς..  

ΤΤοο  εειισσιιττήήρριιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  φφέέρρεειι  

ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  κκααιι  ττηη  σσφφρρααγγίίδδαα  ττοουυ  θθεερράάπποονντταα  

ιιααττρροούύ..    

22..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΑΑΡΡΙΙΟΟ  //  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

33..  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΩΩΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  

((ΑΑ..ΜΜ..ΚΚ..ΑΑ..))  

  

ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΣΣΑΑΣΣ……..::  

  ΠΠρροοσσέέρρχχεεσσττεε  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς,,  όόπποουυ  

εεξξυυππηηρρεεττεείίσσττεε  ααππόό  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  υυππάάλλλληηλλοο,,  

ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  κκλλιιννιικκήή  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  κκάάννεεττεε  

εειισσααγγωωγγήή..    

ΣΣττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς,,  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  οοιι  κκλλιιννιικκέέςς  πποουυ  

εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  ααππόό  κκάάθθεε  γγρρααφφεείίοο  υυπποοδδοοχχήήςς  

((γγκκιισσέέ))..    

    ΕΕφφόόσσοονν  γγίίννεειι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ααππόό  ττοο  

ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς,,  σσααςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  ττοο  ΈΈννττυυπποο  

ΝΝοοσσηηλλεευυοομμέέννοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσααςς  σσυυννοοδδεεύύεειι  κκααθθ’’  όόλληη  

ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ννοοσσηηλλεείίααςς  σσααςς  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  

ππααρρααδδίίδδεεττεε  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς,,  μμεε  ττοο  εεξξιιττήήρριιοο  σσααςς..      

ΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΤΤΕΕ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΙΙΟΟ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ::   

  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεείίααςς  σσααςς  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ττοονν  

αασσφφααλλιισσττιικκόό  φφοορρέέαα  σσττοονν  οοπποοίίοο  εείίσσττεε  

αασσφφααλλιισσμμέέννοοςς..    

  ΤΤοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ββιιββλλιιάάρριιοο  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  κκααττάά  

ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ννοοσσηηλλεείίααςς  σσααςς  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  

ααππόό  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς  κκααιι  σσααςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  κκααττάά  

ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  εεξξιιττηηρρίίοουυ  σσααςς..    

  

  

  

  

ΕΕΑΑΝΝ  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΤΤΕΕ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΙΙΟΟ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ::  

  ΚΚααττάά  ττηηνν  ππρροοσσέέλλεευυσσήή  σσααςς  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς,,  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμππλληηρρώώσσεεττεε  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΔΔήήλλωωσσηη  

ΑΑπποοδδοοχχήήςς  ΧΧρρέέοουυςς,,  ββάάσσεειι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εείίσσττεε  

υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  τταακκττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

ννοοσσηηλλεείίααςς  σσααςς..    

  ΤΤοο  ΚΚόόσσττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεείίααςς  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  ττοονν  ιισσχχύύοονντταα  ττιιμμοοκκααττάάλλοογγοο  ββάάσσεειι  ΦΦΕΕΚΚ,,  πποουυ  έέχχεειι  

οορριισσθθεείί  γγιιαα  τταα  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίαα..    

  ΗΗ  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  χχρρηημμάάττωωνν  γγίίννεεττααιι  μμόόννοο  σσττοο  

ΤΤμμήήμμαα  ΚΚίίννηησσηηςς  ΑΑσσθθεεννώώνν  κκααιι  αακκοολλοουυθθεείί  ηη  έέκκδδοοσσηη  

ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ππααρραασσττααττιικκοούύ,,  ττοο  οοπποοίίοο  μμπποορρεείίττεε  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεεττεε  σσττηη  φφοορροολλοογγιικκήή  σσααςς  δδήήλλωωσσηη..  

ΗΗ  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ααξξίίωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  

χχρρηημμάάττωωνν  εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη  κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηνν  

κκααττααγγγγεείίλλεεττεε  άάμμεεσσαα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττεεθθοούύνν  σσεε  

εεφφααρρμμοογγήή  οοιι  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..    

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑ    ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
  ΗΗ  εειισσααγγωωγγήή  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν  

ΠΠεερριισσττααττιικκώώνν,,  σσεε  ηημμέέρραα  εεφφηημμεερρίίααςς  ττοουυ  

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ..    

  ΚΚααττάά  ττηηνν  ππρροοσσέέλλεευυσσήή  σσααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερράάσσεεττεε  ααππόό  ττηη  γγρρααμμμμααττεείίαα  ττωωνν  ΤΤΕΕΠΠ,,  όόπποουυ  θθαα  

γγίίννεειι  κκααττααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  σσααςς  κκααιι  θθαα  

ππρροομμηηθθεευυττεείίττεε  ττηηνν  κκάάρρτταα  αασσθθεεννοούύςς..  ΣΣττηη  

σσυυννέέχχεειιαα,,  εεξξεεττάάζζεεσσττεε  ααππόό  ττοονν  ιιααττρρόό  πποουυ  

εεφφηημμεερρεεύύεειι  --σσττοο  σσχχεεττιικκόό  μμεε  ττηηνν  ππάάθθηησσήή  σσααςς--  

ιιααττρρεείίοο  ττοουυ  ΤΤΕΕΠΠ..  ΕΕάάνν  κκρριιθθεείί  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  

εειισσααγγωωγγήή  σσααςς  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο,,  οο  ιιααττρρόόςς  εεκκδδίίδδεειι  

ττοο  εειισσιιττήήρριιοο  ττοο  οοπποοίίοο  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσφφρρααγγίίσσεεττεε  σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττωωνν  ΤΤΕΕΠΠ..  


