
Εξωτερικά Ιατρεία που ο προγραμματισμός νέων ραντεβού πραγματοποιείται μόνο από 
παραπομπή από ειδικευμένο ιατρό  

ΑΑιιμμααττοολλοογγιικκόό  εεξξωωττεερριικκόό  ιιααττρρεείίοο:  

ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Αιματολογικό 
Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών 
Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00: 

1) Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,  
2) Εξετάσεις αίματος καθώς και πιθανό ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο (υπέρηχος, αξονικές και 

μαγνητικές τομογραφίες) που σχετίζονται με το υπάρχον πρόβλημα 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 
 28210-22548 (08:00-14:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 

Οι ασθενείς προσέρχονται απευθείας την ημέρα του ραντεβού τους στο Αιματολογικό Εξωτερικό 
Ιατρείο προκειμένου να παραλάβουν την ηλεκτρονική τους συνταγογράφηση  

  

  

ΟΟγγκκοολλοογγιικκόό  εεξξωωττεερριικκόό  ιιααττρρεείίοο: 

  28210-22567 (08:00-11:00) 

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο, 

θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων ή στο 

Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο (αιμοληψίες), καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, τα εξής:  

1) Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,  

2) Ιστολογική εξέταση (βιοψία από τον χειρουργό). 
Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί    

  

  

  

  

  

  

ΝΝεεφφρροολλοογγιικκόό  εεξξωωττεερριικκόό  ιιααττρρεείίοο:  
ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό 
Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών 
Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00:  

1) Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό, 
2) Πρόσφατη γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, 
3) Γενική Ούρων, 
4) Υπέρηχος νεφρών (αν υπάρχει) 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 
28210-22547, (08:00-14:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 

 
Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων με βάση την ώρα & τις οδηγίες  που τους έχουν ήδη γνωστοποιηθεί    



ΡΡεευυμμααττοολλοογγιικκόό  εεξξωωττεερριικκόό  ιιααττρρεείίοο: 

ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ρευματολογικό 

Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 1/1/2022 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, 

καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00 :  

 Πλήρες αλλά σύντομο ιστορικό από γενικό ιατρό ή ιατρό σχετικής ειδικότητας, όπου θα αναγράφεται ο 

λόγος της παραπομπής συνοδευόμενο από τα αντίγραφα σχετικών εξετάσεων. Οι παραπομπές θα 

αξιολογούνται και οι ασθενείς θα εξετάζονται σε όποια διαθέσιμα κενά υπάρχουν ανάλογα με τη 

σοβαρότητα τους. 

Οι επανεξετάσεις του ιατρείου σε παλαιούς ασθενείς καθορίζονται από το  ίδιο το ιατρείο και 

ειδοποιούνται έγκαιρα από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. 

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας στο Ιατρείο με βάση την ώρα που 

τους έχει γνωστοποιηθεί    

 28210-22576 (09:00-14:00) 

  

ΕΕννδδοοκκρριιννοολλοογγιικκόό    εεξξωωττεερριικκόό  ιιααττρρεείίοο: 

ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ενδοκρινολογικό 

Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν στο ιατρείο αυτό από 16/1/2017 και εφεξής, καθημερινά από τις 

08:00 έως τις 14:00 :  

 Πλήρες αλλά σύντομο ιστορικό από γενικό ιατρό ή ιατρό σχετικής ειδικότητας, όπου θα αναγράφεται ο 

λόγος της παραπομπής συνοδευόμενο από τα αντίγραφα σχετικών εξετάσεων. Οι παραπομπές θα 

αξιολογούνται και οι ασθενείς θα εξετάζονται σε όποια διαθέσιμα κενά υπάρχουν ανάλογα με τη 

σοβαρότητα τους. 

Οι επανεξετάσεις του ιατρείου σε παλαιούς ασθενείς καθορίζονται από το  ίδιο το ιατρείο στο  
 28210-22535 (09:00-14:00)  

  
Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας στο Ιατρείο με βάση την ώρα που 

τους έχει γνωστοποιηθεί    

  


