
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΗΜΑ
1Ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Kαλέστε στο 2310 898848 / 2310 898849 και 
προγραμματίστε το ραντεβού της εξέτασής σας στο 
Εξωτερικό Ιατρείο του ενδιαφέροντός σας. 

Για τον προγραμματισμό ραντεβού θα χρειαστείτε:
α) Ταυτότητα/Διαβατήριο,
β) ΑΜΚΑ
γ) ΑΜ (Αριθμός Μητρώου Ασθενούς) - Μπλε Κάρτα 
 (Αφορά ήδη εγγεγραμμένους ασθενείς)

* Δεν υπάρχει η δυνατότητα 
προγραμματισμού ραντεβού με 
συγκεκριμένο ιατρό στα πρωινά 
Εξωτερικά Ιατρεία
* Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένο ιατρό 
για την εξέτασή σας, μπορείτε να 
προγραμματίσετε ραντεβού στα 
απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία
* Η εξέταση στα απογευματινά 
Εξωτερικά Ιατρεία πραγματοποιείται 
με χρέωση
 

Πληροφορίες:

ΒΗΜΑ
2Ο

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Βεβαιωθείτε ότι θα φέρετε μαζί σας:
α) Τα αποτελέσματα εξετάσεων που προηγήθηκαν
β) Αποτελέσματα βιοψίας 
γ) Τα φάρμακα που λαμβάνετε (λίστα ή ετικέτες αυτών)
δ) ΑΜΚΑ ή Βιβλιάριο Υγείας
ε) Ταυτότητα/Διαβατήριο
στ) ΑΜ (Αριθμός Μητρώου Ασθενούς) - Μπλε Κάρτα 
 (Αφορά ήδη εγγεγραμμένους ασθενείς)

Σημειώσεις:

ΒΗΜΑ
3Ο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 2, Θεσσαλονίκη, 
546 39

Λεωφορεία ΟΑΣΘ: 2Κ, 32Ν, 10, 11, 11Β, 58, 1Ν, 01Ν, 
12, 31, 15Α

Για Google Maps 
σκάναρε το QR

Κατά τον τηλεφωνικό προγραμματισμό 
του ραντεβού σας, παρακαλείστε να 
σημειώσετε:
α) το Εξωτερικό Ιατρείο που έχει 
προγραμματίσει το ραντεβού σας
β) τη ζώνη ώρας που θα 
πραγματοποιηθεί το ραντεβού σας         
(πχ. 09:30-10:30)

Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε 
στο νοσοκομείοΑνάπτυξη & Σχεδιασμός:
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1) Απαγορεύεται η είσοδος στους συνο-
δούς των ασθενών, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις
2) Φοράτε μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επίσκεψής σας στο νοσοκομείο

Προσοχή:ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο νοσοκομείο, είναι απαραίτητο 
να πραγματοποιήσετε εγγραφή νέου ασθενούς.
Κατευθυνθείτε στα Εξωτερικά Ιατρεία:
1) Ακολουθήστε την Κίτρινη Γραμμή στο πάτωμα
2) Ρωτήστε το προσωπικό στις “Πληροφορίες”, μόλις εισέλθετε 
στο κτήριο

2η

 ΣΤΑΣΗ

H ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

Συμβουλές για όλους τους ασθενείς:

Tips διαδρομής εντός
του νοσοκομείου:

1η

 ΣΤΑΣΗ Για την είσοδό σας στο νοσοκομείο, θα χρειαστεί 
να επικαιροποιήσετε το ραντεβού σας στην Πύλη.
1) Ακολουθήστε τη σειρά αναμονής έξω από την Πύλη
2) Αναφέρετε στο προσωπικό της Πύλης:
 α) το ονοματεπώνυμό σας, 
 β) το Εξωτερικό Ιατρείο που θα επισκεφθείτε
 γ) την ώρα του ραντεβού σας 

ΠΥΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1) Μην επισκεφθείτε το νοσοκομείο 
νωρίτερα από τη ζώνη ώρας που 
ενημερωθήκατε κατά τον προγραμματι-
σμό του ραντεβού σας (πχ.11:00-12:00)
2) Σε περίπτωση μέτρων προστασίας 
CΟVID19, να φέρετε μαζί σας τα 
απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, αρνητικό Rapid/Self test κλπ.)

Να θυμάστε:

- Zητήστε βοήθεια & υποστήριξη από την οικογένεια, 
τους φίλους, ή/και κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία
- Μην προσπαθήσετε να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας
- Μιλήστε για τα συναισθήματά σας 

- Είναι φυσιολογικό να νιώθετε στεναχωρημένοι. 
Ενημερώστε κάποιο δικό σας άνθρωπο αν αυτό το 
συναίσθημα διαρκέσει περισσότερο από μερικές μέρες
- Παραμείνετε ενεργοί. Συνεχίστε να κάνετε πράγματα 
που σας κάνουν χαρούμενους

1) Να καταγράψετε όλες τις πληροφο-
ρίες που θα σας αναφέρει ο Ιατρός σας, 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης
2) Σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού 
για χορήγηση φαρμάκων να ζητήσετε 
να καταγραφούν όλες οι λεπτομέρειες 
(τρόπος χορήγησης, δοσολογία κλπ.) 
στο ίδιο το παραπεμπτικό, μέσω του 
υπολογιστή του ιατρείου

Σας προτείνουμε:ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα είναι εκεί για να σας 
εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη σας! Νιώστε ήρεμοι και 
ενημερώστε το γιατρό σας για ότι σας απασχολεί!

Ρωτήστε ελεύθερα:
1) Όλες τις λεπτομέρειες για την υγεία σας
2) Αν χρειαστεί, που θα πραγματοποιηθεί, πότε & πόσο θα διαρκέσει 
η θεραπεία σας
3) Αν υπάρξουν, τι παρενέργειες θα έχει η θεραπεία στο σώμα σας
4) Ποιες διατροφικές συνήθειες πρέπει να ακολουθήσετε
5) Πως μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον ψυχολόγο του 
Θεαγενείου 

5η

 ΣΤΑΣΗ

1) Το προσωπικό του νοσοκομείου κάνει 
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να 
σας εξυπηρετήσει, για το λόγο αυτό σας 
παρακαλούμε να διατηρήσετε 
την υπομονή σας.
2) Το νοσηλευτικό προσωπικό πιθανόν να 
επιβεβαιώσει την άφιξή σας, φωνάζο-
ντας τον αριθμό σας, για αυτό παρακαλεί-
στε να βρίσκεστε στο χώρο.

Υπομονή & Σεβασμός:
Για την επίσκεψή σας το Ιατρείο που έχετε προγραμματίσει το 
ραντεβού σας θα χρειαστεί:
1) Να εκδώσετε το διπλότυπο αριθμό προτεραιότητας πατώντας 
το αντίστοιχο κουμπί ανάλογα με το Ιατρείο του ενδιαφέροντός 
σας. Αυτή τη φορά επιλέξτε το αριστερό αυτόματο μηχάνημα 
έκδοσης αριθμών προτεραιότητας
2) Να κατευθυνθείτε προς το χώρο αναμονής έξω από το Ιατρείο 
που επιθυμείτε. 
3) Να παρακολουθείτε την οθόνη με τον αριθμό προτεραιότητας 
πάνω από την πόρτα του εκάστοτε ιατρείου 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
4η

 ΣΤΑΣΗ

Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθούν:
α) Η ταυτότητα/διαβατήριό σας
β) Ο αριθμός του ΑΜΚΑ σας

Μην ξεχάσετε:
Για την εγγραφή νέου ασθενούς:
1) Mόλις εισέλθετε στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων, στο δεξί 
σας χέρι, πατήστε το κουμπί “Ραντεβού” στο δεξιό αυτόματο 
μηχάνημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας
2) Αμέσως μετά, περιμένετε στην ουρά της Γραμματείας των 
Εξωτερικών Ιατρείων για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
3η

 ΣΤΑΣΗ
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