 Όσοι κατέχετε Ιδιωτικές
Ιδιωτικές Ασφάλειες
Ασφάλειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο
του Τμήματος Κίνησης Ασθενών.

(τηλ.:2810-

392050, fax:2810-375393).

 Τέλος δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτικοί περίθαλψη,
περίθαλψη δικαιούνται οι πολίτες Τρίτων χω-

Σας ευχαριστούμε πολύ για την
κατανόηση και την καλή συνεργασία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ρών,
ρών ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος

στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα οι

Είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

εξής κατηγορίες: i) ανήλικοι έως 18 ετών, ii)
γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, iii)

Από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών

άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, iv)
άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96),v) άτομα
που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές

Οδηγίες Κάλυψης
Κόστους Νοσηλίων
&
Παρακλινικών
Εξετάσεων

δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θερα-

Website: http://www.pagni.gr

και πάνω κ.α. Νόμος 4368/2016.

Διασταύρωση Βουτών – Σταυρακίων, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης
Ταχ. Θυρίδα: 1352 Ταχ. Κωδ.: 711 10
Τηλ. Κέντρο: +30 2813402111 Fax: +30 2810542064

μενοι σε φυλακές, vii) άτομα με αναπηρία 67%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

πείας του ν. 4139/2013 (Α΄74), vi) οι κρατού-

Αγαπητοί Επισκέπτες,

Κ

αλώς ήρθατε και σας ευχόμαστε ταχεία
ανάρρωση. Παρακάτω σας παραθέτουμε
ορισμένες οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο

χρέωσης των νοσηλίων καθώς και των παρακλινικών εξετάσεων που πραγματοποιείτε εδώ.

 Όσοι είστε Ευρωπαίοι Πολίτες και κατέχετε την
Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111(Ε111-ΕΚΚΑ),
ΕΚΚΑ) παρακα-

Όταν επισκέπτεσθε το Νοσοκομείο για παρακλινικές εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

λείσθε να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης
το αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας.

 Όσοι έχετε Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας,
Υγείας μπορείτε ή
να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο σας και με την

Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά, για

Απόδειξη Πληρωμής και μια Ιατρική Γνωμάτευση

δική σας διευκόλυνση αλλά και για την ομαλή λει-

να απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα ή

τουργία του Τμήματος Κίνησης ασθενών, καθώς και

αν αδυνατείτε να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο

του Λογιστηρίου μας.

σας,
σας τότε πρέπει οπωσδήποτε πριν από το εξιτήριό σας, ο Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας,

Όσοι κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε
Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα π.χ. ΕΟΠΥΥ - ΙΚΑ,
ΟΓΑ κ.λ.π., παρακαλείσθε να προσκομίζετε τα
σχετικά ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά των
εξετάσεών σας, στο Τμήμα Κίνησης, την ημέρα
που έρχεσθε στο Νοσοκομείο για να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας.

Όταν κάνετε εισαγωγή σε οποιαδήποτε κλινική

αφού φυσικά ενημερωθεί για την εισαγωγή σας

του Νοσοκομείου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

στο Νοσοκομείο, να εγγυηθεί εγγράφως (π.χ. με

2. αλλοδαποί με ΑΜΚΑ

fax) στο Νοσοκομείο για την πληρωμή του νοση-

έγγραφα) και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

λίου σας (τηλ.: 2810 392765, fax.: 2810 375318).

(παράγραφος 2. Νόμου 4368/2016, αρθρ. 33)

 Όσοι κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε
Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ - ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, κλπ.), παρακαλείσθε να

 Τέλος, εάν είστε Ιδιώτης Πολίτης Ευρωπαϊκής

προσκομίζετε το Βιβλιάριο Υγείας ή το ΑΜΚΑ σας

Ένωσης και δεν καλύπτεσθε από επίσημο Ασφα-

στο Τμήμα Κίνησης μαζί με το εισιτήριό το οποίο

λιστικό Φορέα ή δεν προσκομίσετε εγκαίρως (το

σας το έχει εκδώσει ο θεράπων ιατρός.

αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας) στο Νοσοκομείο

 Όλοι οι Ανασφάλιστοι (1.Έλληνες με ΑΜΚΑ και 2.
αλλοδαποί με ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα)
και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παράγραφος
2. Νόμου 4368/2016, αρθρ. 33) έχετε το δικαίωμα
της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές
Υγείας και δικαιούστε νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και όσοι έχετε
αναγνωριστεί, από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες, οφείλετε να προσκομίζετε το ανάλογο
πιστοποιητικό στο Τμήμα Κίνησης το αργότερο
μέχρι το εξιτήριό σας.

το βιβλιάριό σας ή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας
(Ε111) ή κάποιο επίσημο έγγραφο - αποδεικτικό
στοιχείο ότι κατέχετε Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας,
σε ισχύ, καθώς και όταν δεν πληροίτε τις απαραί-

 Όλοι οι Ανασφάλιστοι (1.Έλληνες με ΑΜΚΑ και
και νομιμοποιητικά

έχετε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης
στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούστε νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και όσοι έχετε αναγνωριστεί, από
τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες, οφείλετε να
προσκομίζετε το ανάλογο πιστοποιητικό στο
Τμήμα Κίνησης την ημέρα που έρχεσθε για να
κάνετε τις εξετάσεις σας.

τητες προϋποθέσεις και δεν κατέχετε τα νόμιμα

 Όσοι είσθε Ευρωπαίοι Πολίτες και κατέχετε την

πιστοποιητικά για δωρεάν νοσηλεία, θα πρέπει οι

Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111(Ε111-ΕΚΑΑ) παρακα-

ίδιοι να καταβάλετε το κόστος του νοσηλίου σας

λείσθε να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης

στο Τμήμα Κίνησης.

του Νοσοκομείου, την ημέρα που έρχεστε για
να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας, με τα
σχετικά ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά.
Παραπεμπτικά

