
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

Στο νοσοκομείο μας εκτελούνται παρακλινικές εξετάσεις,  βιοπαθολογικές και λοιπές εξετάσεις, 
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς οικονομική χρέωση, μόνο όταν ο ασθενής έχει μαζί του ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση εν ισχύ για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ & τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ (ΦΕΚ 
4368/2016 ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες).  

Οι ασφαλισμένοι που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας τους με 
τις ζητούμενες παρακλινικές εξετάσεις από τον παραπέμπων ιατρό τους (ΕΔΟΕΑΠ,ΤΥΠΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ). Ιδίως οι άμεσα ασφαλισμένοι των στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να 
προσκομίζουν και ανάλογη βεβαίωση από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης ότι δεν πραγματοποιείται εκεί 
η εργαστηριακή εξέταση.  
 
Παρακλινικές εξετάσεις, βιοπαθολογικές αλλά και λοιπές εξετάσεις εξωτερικών ασθενών 

Διενεργούνται στο ισόγειο του νοσοκομείου (Εργαστηριακός Τομέας), ακολουθώντας την κόκκινη 
διαγράμμιση, τόσο από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όσο και από την Γραμματεία των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Προσέρχεστε είτε από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, είτε από την κεντρική είσοδο των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων.  

Για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας, υπάρχει ειδικό μηχάνημα που εκδίδει αποκόμματα με 
αριθμούς προτεραιότητας (εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών/πολιτών πχ. έγκυες, κατόχους 
κάρτας αναπηρίας, ασθενών με χρόνια νοσήματα που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα).  

Μετά την επικύρωση των παραπεμπτικών δίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας 
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων τα αυτοκόλλητα με τα barcode στους ασθενείς με τα οποία 
προσέρχονται στον εργαστηριακό τομέα στους παρασκευαστές και τεχνολόγους.  

Τα δείγματα που αφορούν γενική εξέταση ούρων τοποθετούνται από τους πολίτες/ασθενείς σε ειδικό 
χώρο δίπλα στο τμήμα αιμοληψιών, ενώ τα δείγματα που αφορούν καλλιέργειες ούρων, πτυέλων κλπ 
στον ίδιο διάδρομο έξω από το τμήμα καλλιεργειών του μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας μπορείτε να τα παραλάβετε ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας 
του νοσοκομείου, εναλλακτικά μπορείτε να προσέρχεστε την ημέρα την οποία σας έχουν υποδείξει κατά 
την λήψη της αιμοληψίας. 

 

Για την παραλαβή (δια ζώσης) των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων , απαιτούνται τα 
εξής δικαιολογητικά: 

❖ Ασθενής: Αστυνομική Ταυτότητα,  Α.Μ.Κ.Α. ή Βιβλιάριο Ασθενείας 

❖ Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ): Εξουσιοδότηση του Ασθενούς αλλά και Αστυνομική Ταυτότητα του 
Εξουσιοδοτούμενου 

❖ Γονέας Ανηλίκου: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη απώλειας της γονικής μέριμνας  

❖ Δικαστικοί Συμπαραστάτες: Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό σας και Αστυνομική 
Ταυτότητα 

Η παραλαβή των εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται από την γραμματεία του εργαστηριακού τομέα 
μεταξύ 11:00 π.μ. και 13:00 μ.μ. 
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Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις  (κλασικές ακτινογραφίες, υπέρηχοι, αξονικές & μαγνητικές 
τομογραφίες, μαστογραφίες, triplex αγγείων κλπ) εκτελούνται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου 
ραντεβού  

 

Διενεργούνται στο ισόγειο του νοσοκομείου (Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα), ακολουθώντας την πορτοκαλί 
διαγράμμιση, τόσο από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όσο και από την Γραμματεία των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων 

Οι ασφαλισμένοι που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας τους με 
τις ζητούμενες ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις από τον παραπέμπων ιατρό τους (ΕΔΟΕΑΠ,ΤΥΠΕΤ,ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ). Ιδίως οι άμεσα ασφαλισμένοι των στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να 
προσκομίζουν και ανάλογη βεβαίωση από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης ότι δεν πραγματοποιείται εκεί 
η ακτινοδιαγνωστική εξέταση.  
 
Ιδίως για Μαγνητική Τομογραφία τόσο οι άμεσα ασφαλισμένοι, όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι των 
στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την άφιξη τους στην Γραμματεία των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων και χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση του παραπέμπων τους ιατρού.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Προσέρχεστε είτε από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, είτε από την κεντρική είσοδο των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων.  

Για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας, υπάρχει ειδικό μηχάνημα που εκδίδει αποκόμματα με 
αριθμούς προτεραιότητας (εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών/πολιτών πχ. έγκυες, κατόχους 
κάρτας αναπηρίας, ασθενών με χρόνια νοσήματα που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα).  

Μετά την επικύρωση των παραπεμπτικών δίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας 
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων τα παραπεμπτικά του ηλεκτρονικού υποσυστήματος του νοσοκομείου 
στους ασθενείς με τα οποία προσέρχονται απευθείας στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα για την εκτέλεση της 
εξέτασης.  

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας (ανάλογα πάντα την ακτινοδιαγνωστική εξέταση), σας 
παραδίδονται είτε άμεσα είτε σε χρονικό διάστημα το οποίο ενημερώνεστε από το προσωπικό του 
τμήματος.  

 

Για την παραλαβή των απεικονιστικών εξετάσεων , απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

❖ Ασθενής: Αστυνομική Ταυτότητα,  Α.Μ.Κ.Α. ή Βιβλιάριο Ασθενείας 

❖ Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ): Εξουσιοδότηση του Ασθενούς αλλά και Αστυνομική Ταυτότητα του 
Εξουσιοδοτούμενου 

❖ Γονέας Ανηλίκου: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη απώλειας της γονικής μέριμνας  

❖ Δικαστικοί Συμπαραστάτες: Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό σας και Αστυνομική 
Ταυτότητα 

 

Η παραλαβή των απεικονιστικών εξετάσεων  γίνεται από την γραμματεία του ακτινοδιαγνωστικού 
τμήματος μεταξύ 11:00 π.μ. και 13:00 μ.μ. 
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