ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Κίνησης Ασθενών και ακολουθεί η
έκδοση του σχετικού παραστατικού, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη φορολογική σας δήλωση.
Η οποιαδήποτε άλλη αξίωση για την καταβολή
χρημάτων είναι παράνομη και θα πρέπει να την
καταγγείλετε άμεσα, προκειμένου να τεθούν
σε εφαρμογή οι απαιτούμενες διαδικασίες.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η εισαγωγή γίνεται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε ημέρα εφημερίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

του Νοσοκομείου.

 Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να πε-

ΓΙΑ ΤΗ

ράσετε από τη γραμματεία των ΤΕΠ, όπου
θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας και
θα προμηθευτείτε την κάρτα ασθενούς. Στη
συνέχεια, εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημερεύει -στο σχετικό με την πάθησή σαςιατρείο του ΤΕΠ. Εάν κριθεί απαραίτητη η
εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, ο ιατρός εκδίδει το εισιτήριο το οποίο στη συνέχεια θα
πρέπει να σφραγίσετε στη Γραμματεία των
ΤΕΠ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να
είναι:


Προγραμματισμένη / Τακτική



Επείγουσα (σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται
από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου.

Το εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει
την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα
ιατρού.

ιατρική εξέταση από τα εξωτερικά ιατρεία, ή να
προγραμματιστεί σε άλλο προκαθορισμένο χρόνο.
Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα
να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ

Στο έντυπο αυτό, το οποίο θα σας δώσει ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο
«Εισιτήριο — Ιατρική Γνωμάτευση», προκειμένου
να ακολουθήσει η εισαγωγή σας από το Τμήμα
Κίνησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ:
 Το κόστος Νοσηλείας σας καλύπτεται από

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ / ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ Α-

τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είστε α-

ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η

σφαλισμένος.

3. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

ΜΕ

Α.Μ.Κ.Α.
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ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΣΦΑΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ:

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ….:

 Το κόστος Νοσηλείας σας καλύπτεται από

 Προσέρχεστε

στο

Τμήμα

Κίνησης, όπου

εξυπηρετείστε από τον αρμόδιο υπάλληλο,
ανάλογα με την κλινική στην οποία θα κάνετε
εισαγωγή.

Η εισαγωγή μπορεί να γίνει άμεσα μετά από

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ

 Εφόσον γίνει ο έλεγχος των στοιχείων από
το Τμήμα Κίνησης, σας επιστρέφεται το
Έντυπο Νοσηλευομένου, το οποίο σας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας
σας.

τον ΕΟΠΥΥ.

