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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

 

 Κεντρικό Νοσοκομείο (Κ)  

Αγίου Θωμά 17, Γουδή 

Τ.Κ. 115 27 

 
περικλείεται από τις οδούς Αγίου Θωμά (Κεντρική Είσοδος), Μικράς Ασίας, 

Θηβών και Τετραπόλεως.  

 

 

 Παράρτημα, Κτήριο (Π)  

Σεβαστουπόλεως 16, Αμπελόκηποι 

Τ.Κ. 115 26   

 

περικλείεται από τις οδούς Σεβαστουπόλεως -Κεντρική Είσοδος-, Βοιωτίας, 

Μεσογείων και Φωκίδος)  

 

Το Νοσοκομείο ΔΕΝ διαθέτει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων για 

ασθενείς και για το κοινό.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Δείτε τα Κτήρια (Κ) και (Π) στους παρακάτω χάρτες:  

 

 

17 
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Αγίου Θωμά 17, Γουδί 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ) 
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Σεβαστουπόλεως 16, Αμπελόκηποι 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Τ Η ΛΕ Φ Ω ΝΙΚ Ο Κ ΕΝΤ Ρ Ο  2 13  20  6 0  8 0 0  

Τηλέφωνο για ραντεβού με Ιατρό  1535 

Τηλέφωνο για ραντεβού στα απογευματινά 

Εξωτερικά Ιατρεία 

213 20 61 458 

213 20 61 459 

Αρ. Φαξ  Γραμματείας Νοσοκομείου 213 20 61 638 

Αρ. Φαξ Γραμματείας Διοίκησης 213 2061 101 

Ιστότοπος https://www.laiko.gr 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Διοίκησης dioikisi@laiko.gr 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Το Νοσοκομείο διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον 

Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.).  

 Οι Ιατροί θα σας ενημερώσουν απλά και κατανοητά, για τη θεραπεία και την 

φαρμακευτική αγωγή που θα λάβετε ή τις εξετάσεις/τη χειρουργική 

επέμβαση/τις παρεμβάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε και θα σας ζητήσει να 

συμφωνήσετε υπογράφοντας σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. Σε περίπτωση 

αδυναμίας η συγκατάθεση θα δοθεί από συγγενικό σας πρόσωπο.  

 Δεν ζητείται υπογραφή εντύπου συγκατάθεσης στις επείγουσες περιπτώσεις, 

όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία και συντρέχει άμεση, απόλυτη και 

κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας.  

 Οι ιατροί δεσμεύονται για την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και δεν 

μεταφέρουν προσωπικές ιατρικές πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.  

https://www.laiko.gr/
mailto:dioikisi@laiko.gr
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 Η άρση του ιατρικού απορρήτου επιτρέπεται υπό ειδικές συνθήκες που θα 

σταθμίσει ο θεράπων ιατρός.  

 Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς λόγους είναι 

ανωνυμοποιημένα και δεν ταυτοποιείται ο ασθενής.  

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, την 

κοινωνική και την επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).  

 Ελεύθερη πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας έχουν ανασφάλιστοι και 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (Ν. 

4368/2016 άρ. 33)  

 Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών τηρείται σειρά προτεραιότητας, ανάλογα 

με την κατάσταση της υγείας (διαλογή περιστατικών).  

 Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία τηρείται η κατάσταση των ραντεβού ανά ιατρείο.  

 Στο site του Νοσοκομείου είναι αναρτημένη η «Λίστα» Χειρουργείου. Στην Λίστα 

Χειρουργείου καταγράφεται ανά ιατρό και ανά περίπτωση ο βαθμός 

προτεραιότητας για προγραμματισμό τακτικής χειρουργικής επέμβασης.  

 Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία, απευθυνθείτε 

στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας.  

 Η ανώνυμη καταγγελία βοηθάει μόνο στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και 

στην διερεύνηση του προβλήματος που καταγγέλλετε.  

 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

 Το Νοσοκομείο εφημερεύει κάθε τέσσερις (4) ημέρες σε 16ωρη Γενική 

Εφημερία  (καθημερινή) ή 24ωρη Γενική Εφημερία (Σάββατο - Κυριακή - Αργίες). 

 Την επόμενη της Γενικής Εφημερίας το Νοσοκομείο δεν δέχεται επείγοντα 

περιστατικά.  

 Τις δύο επόμενες ημέρες το Νοσοκομείο δέχεται επείγοντα περιστατικά από 

08.00 π.μ. πρωί μέχρι 14.30 μ.μ. το μεσημέρι.  

 Πριν φύγετε από το Τμήμα Επειγόντων, σας παρακαλούμε συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης και ρίξτε το έντυπο στο ειδικό κυτίο (έξω από το 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών -Κτήριο Αγίου Θωμά 17).  

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ)  
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 Για να εξεταστείτε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία μπορείτε να κλείσετε 

ραντεβού με δύο τρόπους:  

1. Ηλεκτρονικά μέσω internet  https://www.1535.gr 

2. Φωνητική Πύλη «Γραμμή για την Υγείας» στο τηλέφωνο 1535 

 Στο site του Νοσοκομείου θα βρείτε το πρόγραμμα των Ιατρών ανά ημέρα και 

τον κωδικό κάθε ιατρείου και θα μπορέσετε να διευκολυνθείτε στον 

προγραμματισμό σας.  

 Την ημέρα που θα έρθετε στο Νοσοκομείο για την εξέταση, φροντίστε να 

βρίσκεστε λίγο νωρίτερα.  

 Πριν φύγετε από τα Εξωτερικά Ιατρεία, σας παρακαλούμε συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης και ρίξτε το έντυπο στο ειδικό κυτίο (έξω από  

την Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων-κτήριο Αγίου Θωμά 17 ή 

Ισόγειο-κτήριο Σεβαστουπόλεως 16).  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί εισαγωγή στο Νοσοκομείο για νοσηλεία/θεραπεία:  

 Η απόφαση θα ληφθεί από τον θεράποντα Ιατρό  

 Το έντυπο εισιτήριο εκδίδεται εις διπλούν 

 Το έντυπο εισιτήριο κατατίθεται στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών (πίσω από τα 

Επείγοντα Περιστατικά) το οποίο θα εκδώσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο.  

 Απαιτείται να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και να δώσετε προσωπικά στοιχεία.  

 Είναι καλό να έχετε μαζί σας προηγούμενες εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, 

κ.λπ.  

 Μαζί σας πρέπει να έχετε τα απολύτως απαραίτητα (ρούχα, προϊόντα ατομικής 

υγιεινής).  

 Ακολουθείτε τις οδηγίες του Τμήματος Κίνησης Ασθενών για κάλυψη του 

κόστους νοσηλείας ανάλογα με την ασφαλιστική σας ικανότητα.  

 Ενημερώστε το Τμήμα Κίνησης Ασθενών εάν είστε κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας 

(Ε 111).  

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
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Μετά την έκδοση του εισιτηρίου:  

 Το προσωπικό του Νοσοκομείου θα σας οδηγήσει στο Τμήμα Νοσηλείας.  

 Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούμε αναφέρετε στον/στην 

Προϊστάμενο/η τηλέφωνο επικοινωνίας με οικείο/συγγενικό πρόσωπο. 

 Ακολουθείστε τις οδηγίες του προσωπικού σε περίπτωση που απαιτηθεί 

προετοιμασία για εξέταση, παρέμβαση ή χειρουργική επέμβαση.  

 Προσέξτε τα προσωπικά σας αντικείμενα (αποφύγετε να έχετε μαζί σας τιμαλφή 

και πολλά χρήματα). 

Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όπου κατά την 

κρίση των ιατρών απαιτείται η παραμονή συνοδού χορηγείται ειδική άδεια και 

ενημερώνεται το νοσηλευτικό προσωπικό.  

Στην περίπτωση που ο ασθενής ή οι συγγενείς του θέλουν να προσλάβουν 

αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

 Μόνο όσοι περιλαμβάνονται στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων και 

φέρουν κάρτα ταυτοποίησης, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 

ασθενείς του Νοσοκομείου. Την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών 

νοσοκόμων την έχει το γραφείο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Περισσότερες 

πληροφορίες θα δίνονται στο γραφείο Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 20 61 024 

FAX: 213 20 61 765 

 Εάν παραμείνει συνοδός προσώπου που απασχολείται κατ’ οίκον για την 

φροντίδα του ασθενή, είναι υποχρεωτική η δήλωση στο γραφείο Διεύθυνσης 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του προσωπικού Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Μ.Κ.Α. εργοδότη.  

 Διατηρείτε την καθαριότητα του χώρου 

 Πλένετε συχνά τα χέρια σας 

 Τηρείστε τις ώρες ησυχίας  

 Τηρείστε τις ημέρες και τις ώρες επισκεπτηρίου  

 Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται από το Νοσοκομείο 

 Πρωινό-Μεσημεριανό και Βραδινό χορηγείται από το Νοσοκομείο 

 Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Στους 

παραβάτες νοσηλευόμενους εκδίδεται ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Οι παραβάτες 

επισκέπτες ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από το Νοσοκομείο.  

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ 
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 Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεόρασης  

 Απαγορεύεται η ενοικίαση καθισμάτων επισκεπτών 

 Στον αύλειο χώρο υπάρχει ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων 

 Δίπλα στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (κεντρική είσοδος) 

υπάρχει Κυλικείο  

 Στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (κεντρική είσοδος) 

υπάρχουν μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΕΙΣΜΟΥ:  

 Τηρείστε την ψυχραιμία σας 

 Ακολουθείστε τις οδηγίες του προσωπικού  

 Μην χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες  

 Βοηθείστε, εφόσον μπορείτε, άλλους ασθενείς  

 Εξέρχεστε ακολουθώντας την πλησιέστερη Έξοδο 

 

 

ΕΞΙΤΗΡΙΟ  

 Η Απόφαση για εξιτήριο λαμβάνεται από τον θεράποντα ιατρό.  

 Σκοπός έκδοσης του εξιτηρίου είναι η άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση του 

ασθενή όσο αναφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου καθώς και η 

οικονομική τακτοποίηση του ασθενή και η διασφάλιση των οικονομικών 

απαιτήσεων του Νοσοκομείου.  

 Ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο χώρο του Τμήματος Κίνησης 

Ασθενών και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, ασφαλιστικά, 

διοικητικά). 

 Το ηλεκτρονικό εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών. 

 Ο ασθενής ή ο συνοδός του επιστρέφει στη κλινική, καταθέτει το ένα από τα 

δύο εξιτήρια ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης των διαδικασιών στον/ην 

προϊστάμενο/η του νοσηλευτικού τμήματος (που τα αρχειοθετεί), και στη 

συνέχεια ο/η προϊστάμενος/η δίδει στον ασθενή το ιατρικό ενημερωτικό 

σημείωμα. 
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 Ο/Η προϊστάμενος/η κάθε τμήματος, πριν την έξοδο του ασθενή από την 

κλινική, ελέγχει αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόδου από το 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών 

 Στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι πρέπει ο ασθενής να 

μεταφερθεί στην οικία του με ασθενοφόρο, συμπληρώνει αίτηση μεταφοράς 

από το Ε.Κ.Α.Β και μια ημέρα πριν την έξοδο, το Τμήμα Κίνησης Ασθενών την 

αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (Φαξ) στο Ε.Κ.Α.Β.  

 Την ημέρα που θα σας δοθεί εξιτήριο, ο ιατρός θα σας δώσει οδηγίες για 

θεραπεία στο σπίτι, για επανεξέταση.  

 Μπορείτε να ζητήσετε ιατρική βεβαίωση.  

 Πριν φύγετε από το Νοσοκομείο, όταν ο θεράπων ιατρός σας δώσει το εξιτήριο, 

σας παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης και ρίξτε το 

έντυπο στο ειδικό κυτίο (έξω από τα Εξωτερικά Ιατρεία και έξω από το Τμήμα 

Κίνησης Ασθενών).  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Για να κάνετε εξετάσεις στα Εργαστήρια πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνικό 

ραντεβού στο 213 20 61 238. 

 Όταν προσέλθετε πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχετε μαζί σας έντυπο παραπεμπτικό 

(ηλεκτρονική συνταγή), που σας έχει δοθεί από Ιατρό. 

 Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δίνονται καθημερινά 11.00 

π.μ. - 13.00 μ.μ. 

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

 Για την αιμοληψία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα και Α.Μ.Κ.Α.  

 Το ωράριο για την εθελοντική αιμοδοσία είναι καθημερινά από το πρωί μέχρι το 

απόγευμα 

 Επισκεφθείτε το site του Νοσοκομείου όπου κάθε μήνα αναρτάται ωράριο 

λειτουργία 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

Γιατί πρέπει να δίνουμε αίμα; 

Καθημερινά εκατοντάδες συνάνθρωποι μας χρειάζονται αίμα για να επιβιώσουν. Το 

αίμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατόν να 
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παρασκευασθεί τεχνητά και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα φάρμακο ή 

χημική ουσία. Είναι ζωντανός ιστός με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Προσφέρεται 

αποκλειστικά από υγιείς εθελοντές αιμοδότες. Εάν τα αποθέματα αίματος στις 

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας δεν ανανεώνονται διαρκώς με τη συστηματική αιμοδοσία, 

δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επάρκεια. Οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες 

αποτελούν ασφαλέστερη πηγή αίματος σε σχέση με τους αιμοδότες 

αντικατάστασης. Από το αίμα λαμβάνονται συμπυκνωμένα ερυθρά, πλάσμα και 

αιμοπετάλια, παράγωγα που αποτελούν πολύτιμα θεραπευτικά μέσα για πολλά 

παθολογικά νοσήματα, χειρουργικές επεμβάσεις ή ατυχήματα. 

Στην Εθελοντική Αιμοδοσία δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

Ο εθελοντής αιμοδότης προσφέρει ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής σε όποιους 

συνανθρώπους του έχουν ανάγκη. 

 

Ποιος μπορεί να δίνει αίμα και πως γίνεται η επιλογή του αιμοδότη; 

Η επιλογή του αιμοδότη γίνεται προσεκτικά με κριτήρια που ισχύουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο κύριος σκοπός της επιλογής του αιμοδότη είναι να καθορισθεί αν η κατάσταση 

της υγείας του είναι καλή, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία αφενός του ίδιου 

του αιμοδότη και αφετέρου του ασθενούς που θα λάβει το αίμα.  

Όλοι οι υποψήφιοι αιμοδότες υποβάλλονται στη διαδικασία επιλογής και μόνο 

εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί ως αιμοδότες. Κάθε 

πρόβλημα υγείας (παροδικό ή μόνιμο) που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος 

αιμοδότης, πρέπει να συζητείται με τον υπεύθυνο γιατρό της Αιμοδοσίας, ο οποίος 

θα αποφασίσει τελικά για την καταλληλότητα του αιμοδότη. 

Μπορείτε να δώσετε αίμα εάν: 

 Είστε από 18-65 ετών. 

 Εάν έχετε σωματικό βάρος πάνω από 50 κιλά. 

 Δεν έχετε λάβει κάποιο αντιβιοτικό τις τελευταίες 7 μέρες, δεν έχετε 

συμπτώματα λοίμωξης, ακόμη και αν πρόκειται για απλό κρυολόγημα. 

 Δεν έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας (όπως καρδιοπάθεια, 

κακοήθεια, ηπατίτιδα, επιληψία, κ.ά.). 

 Δεν έχετε υποβληθεί σε κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τελευταίους έξι 

μήνες. 

 Επιλέξτε να δώσετε αίμα μια μέρα που θα είστε ξεκούραστοι και θα έχετε 

κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ. 

 Συμπληρώστε με ακρίβεια το ερωτηματολόγιο που θα σας δοθεί, απαντήστε 

με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν και συζητήστε 
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ελεύθερα με το εξειδικευμένο προσωπικό της αιμοδοσίας για κάθε μικρό ή 

μεγάλο πρόβλημα που σας απασχολεί. 

 Εάν για ιατρικούς λόγους δεν μπορείτε προσωρινά να δώσετε αίμα, 

ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ξαναπροσπαθήστε. 

 Εάν για ιατρικούς λόγους δεν πρέπει να ξαναδώσετε αίμα, βοηθήστε το έργο 

της Αιμοδοσίας παροτρύνοντας συγγενείς και φίλους. 

 

Ειδικές οδηγίες για πριν και μετά την αιμοδοσία 

 Πριν αιμοδοτήσετε να έχετε φάει ένα ελαφρύ πρωινό (αν πρόκειται για 

πρωινή αιμοδοσία) ή ένα ελαφρύ γεύμα 2 ώρες πριν (αν πρόκειται για 

μεσημεριανή αιμοδοσία). 

 Πριν και μετά την αιμοδοσία να πίνετε πολλά υγρά που δεν περιέχουν 

αλκοόλ. 

Μετά την αιμοδοσία θα πρέπει: 

 Να μην καπνίσετε και να μην οδηγήσετε για μια ώρα. 

 Να κρατήσετε τον επίδεσμο στο χέρι στεγνό και καθαρό για τουλάχιστον μια 

ώρα. 

 Να μην σηκώσετε βαριά αντικείμενα το πρώτο 24ωρο. 

 Αν αισθανθείτε αδυναμία ή ζάλη ξαπλώστε ανάσκελα και σηκώστε τα πόδια 

ψηλά. 

Χρήσιμες πληροφορίες για την αιμοδοσία 

 Μπορείτε να δίνετε αίμα κάθε τρεις μήνες. 

 Η ποσότητα αίματος που δίνετε είναι περίπου 450 ml. 

 Ο όγκος του αίματος αναπληρώνεται το πρώτο 24ωρο και τα ερυθρά στις 

επόμενες 4-5 ημέρες. 

 Η διάρκεια της αιμοδότησης είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ η συνολική 

διάρκεια της αιμοδοσίας φθάνει τα 20 έως 30 λεπτά μαζί με τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου και την ιατρική εξέταση. 

 Το αίμα που δίνετε διατηρείται για 35-42 ημέρες ανάλογα με το αντιπηκτικό 

που υπάρχει στον ασκό συλλογής και διαχωρίζεται σε ερυθρά - πλάσμα -  

αιμοπετάλια, τα οποία μπορεί να χορηγηθούν σε τρεις διαφορετικούς 

ασθενείς. 

 Το αίμα ελέγχεται για ηπατίτιδα Β, C, HIV, σύφιλη. Σε περίπτωση θετικών ή 

αμφιβόλων αποτελεσμάτων ο αιμοδότης ενημερώνεται εμπιστευτικά μέσω 

ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά προκειμένου να προσέλθει για επανέλεγχο. 

 

Πως μπορείτε να γίνετε δότης αιμοπεταλίων; 
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Στην Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας γίνεται και συλλογή αιμοπεταλίων με 

αιμοπεταλιοαφαίρεση (μέσω μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας). Τα 

αιμοπετάλια αποτελούν πολύτιμο θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση 

αιμορραγικών διαταραχών που εμφανίζουν πολύ συχνά οι ασθενείς μας. Με τη 

διαδικασία αυτή συλλέγονται 1-2 θεραπευτικές δόσεις αιμοπεταλίων που 

αντιστοιχούν σε 10-12 μονάδες αιμοπεταλίων από ασκούς αίματος (δηλαδή από 

10-12 αιμοδότες). 

 

Έκδοση νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη 

Από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά τη διασύνδεση των Αιμοδοσιών με το Εθνικό 

Μητρώο Εθελοντών (Ε.Μ.Α.) του Ε.ΚΕ.Α., οι χάρτινες κάρτες των εθελοντών 

αιμοδοτών σταδιακά θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές πλαστικοποιημένες 

κάρτες. Οι κάρτες αυτές θα διευκολύνουν την ταυτοποίηση των αιμοδοτών 

πανελλαδικά, θα έχουν φωτογραφία του αιμοδότη, θα περιέχουν τα πλήρη 

δημογραφικά του στοιχεία, καθώς και το ιστορικό των αιμοδοτήσεων. Οι εθελοντές 

αιμοδότες μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για αντικατάσταση της κάρτας 

στην Αιμοδοσία μας τις πρωινές ώρες εργάσιμων ημερών ή στην επόμενη 

αιμοδότησή τους και θα ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής της. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ  
 

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων λειτουργεί και 

ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, 

Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να 

υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας. 

 

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί: 

 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή 

 σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή 

 απ'ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό. 

 

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του 

taxisNET και επιβεβαίωση με τον Α.Μ.Κ.Α.. 

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα 

συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού). 
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3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται 

οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που 

έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου 

ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης. 

4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

5. Εκτύπωση της αίτησης. 

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. σας. Το 

προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε 

να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει 

την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση. 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον 

Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με: 

 Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος. 

 Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική 

υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη). 

 

 

Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται 

επιπλέον: 

 Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός 

συγγένειας ή 

 Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού 

συμπαραστάτη ή 

 Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας. 

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής 

ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του 

Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου 

από την εγγραφή σας. 

 Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον 

οποίο έχετε εγγραφεί. 
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 Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρό άλλης 

ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον 

Οικογενειακό Ιατρό. 

 

Κατά το μεταβατικό στάδιο, ρόλο Οικογενειακού Ιατρού αναλαμβάνουν: 

α) οι Οικογενειακοί Ιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), 

β) οι Ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής των 

Κέντρων Υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του 

συνόλου του πληθυσμού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους με τον ίδιο 

ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας 

υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυσμό, 

γ) οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες ιατροί, σύμφωνα με το άρθρ. 11 

του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’), κάτοχοι τίτλου γενικής ιατρικής ή παθολογίας 

ή παιδιατρικής. 
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Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 119, Αθήνα 11475 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τηλέφωνα: 210-6424-849, 210-6479-808, 210-6449-293, 210-6479-810, 210-6461-576 

Διευθυντής: 210-6479-806 

Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου: 210-6421-980  

Κέντρο Υποδοχής Εκτάκτων Περιστατικών: 210-6479-799, 210-6479-701  

Κέντρο Φυσικοθεραπείας (μεταφέρθηκε από 3η Σεπτεμβρίου):  

210-6479-771, 210-6479772, 210-6479-773 

pedy.my.alexandras@hotmail.com 

 

Κέντρο Υγείας Χαλανδρίου 
Δημοσθένους 8, Χαλάνδρι 15234 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6840-027 

210-6840-028 — Γραμματεία 

210-6852-920, 210-6840-028 — Κέντρο Φυσικοθεραπείας 

210-6817-966, 210-6839-707  

pedy.chalandriou@yahoo.gr 

 

Τοπικό Ιατρείο Βριλησσίων 
Λεωφ. Πεντέλης 132, Βριλήσσια 15235 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6137-671 

210-8105-328  

 

Τοπικό Ιατρείο Κάτω Χαλανδρίου 

Σοφοκλή Βενιζέλου 126Α & Ηπείρου, Χαλάνδρι 15231 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6774-599 

210-6774-699 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-6714-018  

 

Τοπικό Ιατρείο Ψυχικού 

Τερτσέτη 51Α, Νέο Ψυχικό 15451 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6712-994, 210-6749-438  

 

mailto:pedy.my.alexandras@hotmail.com
mailto:pedy.chalandriou@yahoo.gr
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Κέντρο Υγείας Αγίας Παρασκευής 

Μεσογείων 454, Αγία Παρασκευή 15342 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6016-911, 210-6399-497, 210-6015-690, 210-6013-907, 210-6013-484  

nmyagpar@otenet.gr 

 

Τοπικό Ιατρείο Χολαργού 
Μεσογείων 250, Χολαργός 15562 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-6519-271 

210-6513-537  

 

Κέντρο Υγείας Παγκρατίου 

Κόνωνος 54-56, Παγκράτι 11633 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7512-532, 210-7512-551, 210-7512-535 

210-7514-974 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-7015-915  

pedy.pagrati@gmail.com 

 

Τοπικό Ιατρείο Καισαριανής (Συστεγάζεται με την Μ.Υ. Παγκρατίου) 
Κόνωνος 54-56, Παγκράτι 11633 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7512-532, 210-7512-551, 210-7512-535 

210-7015-915  

 

Κέντρο Υγείας Γαλατσίου 

Πρωτοπαπαδάκη 70, Γαλάτσι 11147 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-2932-701-703 

210-2137-843, 210-2916-214 — Γραμματεία 

210-2137-155 

ikagltmy@otenet.gr  

Κέντρο Υγείας Ζωγράφου 

Παπαδιαμαντοπούλου 80, Ζωγράφου 15771 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7772-671 

210-7702-590 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-7794-559 

idry77@otenet.gr 

mailto:nmyagpar@otenet.gr
mailto:pedy.pagrati@gmail.com
mailto:ikagltmy@otenet.gr
mailto:idry77@otenet.gr
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Fax: 2107794559  

 

Περιφερειακό Ιατρείο Ζωγράφου 

Κρίνων 24, Ζωγράφου 15772 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7753-145 

210-7753-145  

 

Κέντρο Υγείας Πατησίων 

Ιωάννου Δροσοπούλου 157, Αθήνα, Πατήσια 11256 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-8692-099 

210-8692-010, 210-8692-011 — Γραμματεία 

210-8692-021 — Διευθυντής 

210-8692-080 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-8651-955  

eopyy958@hotmail.com 

 

Περιφερειακό Ιατρείο Πλατείας Αμερικής 
Φιντίου 19, Αθήνα 11253 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-8649-208 

210-8625-936  

 

Κέντρο Υγείας Πλατείας Αττικής 

Τσουδερού 61, Πλατεία Αττικής 10445 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-8320-211, 210-8316-672 

210-8320-240 — Μικροβιολογικό 

210-8321-456 — Ακτινολογικό 

210-8328-333 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-8319-128  

eopyplat@otenet.gr 

 

Κέντρο Υγείας Αθήνας 
Ακαδημίας 58, Αθήνα 10679 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-3663-760, 210-3663-741 — Γραμματεία 

210-3663-759 — Γραφ. Προσωπικού 

210-5221-159 — Κέντρο Φυσικοθεραπείας 

mailto:eopyy958@hotmail.com
mailto:eopyplat@otenet.gr
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210-3663-730  

pedyttaxy1@gmail.com 

 

Παράρτημα 

Δεληγιώργη 6, Αθήνα 10437 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-5233-152, 210-5232-614, 210-5221-159 

210-5228-585, 210-3220-265 — Κυτταρολογικό 

210-5232-614 — Ακτινολογικό 

210-5235-707  

 

Τοπικό Ιατρείο Λένορμαν 
Λένορμαν 200, Αθήνα 10443 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-5150-650 

210-5149-246, 210-5140-667 — Σταθμός Προστασίας Μητέρας-Παιδιού-Εφήβου 

210-5129-288  

 

Παιδική Πολυκλινική (Συστεγάζεται με το Τ.Ι. Λένορμαν) 
Λένορμαν 200, Αθήνα 10443 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-5150-650, 210-5149-246 

210-5129-288  

paidikipolikliniki@gmail.com 

 

Πολυϊατρεία Αττικής (τέως ΤΥΔΑ) 
Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα 10680 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-3660-904, 210-3660-911, 210-3660-920, 210-3660-939, 210-3660-956 

210-3619-433  

pedytyda@4127.syzefxis.gov.gr 

 

Πολυϊατρείο Αττικής (τέως ΤΑΞΥ) 

Ακαδημίας 58, Αθήνα 10679 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-3663-760 

210-3663-730  

pedyttaxy1@gmail.com 

 

Κέντρο Διάγνωσης & Ιατρικής της Εργασίας 

mailto:pedyttaxy1@gmail.com
https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD+200%2C+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+10443
mailto:paidikipolikliniki@gmail.com
mailto:pedytyda@4127.syzefxis.gov.gr
mailto:pedyttaxy1@gmail.com
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Δεληγιώργη 6, Αθήνα 10437 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-5234-701, 210-5235-855, 210-5233-130 

210-5235-759, 210-5235-803 — Τμήμα Επαγγελματικών Παθήσεων Ανήλικων και 

Ενήλικων Εργαζομένων 

210-5230-134 — Εργαστήριο Τοξικολογίας 

210-5231-127 — Βιοχημικό 

210-5233-158  

cendiag@otenet.gr 

 

Μονάδα Υγείας Βύρωνα 

Ρούμελης 7, Βύρωνας 16232 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7625-262, 210-7626-487 

210-7625-605  

eopyvyro@outlook.com.gr 

 

Κέντρο Υγείας Βύρωνα 

Κορυτσάς 3, Βύρωνας 16231 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7608-051-2 

210-7608-053  

k.y.vyrona@outlook.com.gr 

 

Τοπικό Ιατρείο Νέας Ελβετίας (συστεγάζεται με το Κ.Υ. Βύρωνα) 

Κορυτσάς 3, Βύρωνας 16231 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

210-7608-051-2  

 

mailto:cendiag@otenet.gr
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