
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Η επίσκεψή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:  

 Προγραμματισμένη / Τακτική  

 Επείγουσα  

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 Όσοι προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για ιατρική εξέταση και για πραγματοποίηση 

εξετάσεων θα πρέπει να έχετε ραντεβού την συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ραντεβού κλείνετε από 

την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων η οποία  βρίσκεται στο ισόγειο, μπαίνοντας από την 

είσοδο του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου, α) δια ζώσης & β) τηλεφωνικά στο +23710 22130 & 

ώρες 8:00 έως 14:30,  εργάσιμες ημέρες. 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

❖ Εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημερεύει - στο σχετικό με την πάθησή σας - ιατρείο στα 

Εξωτερικά Ιατρεία και στην συνέχεια  πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών 

Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας.    

 

❖ Όταν επισκέπτεσθε το Νοσοκομείο στα Εξωτερικά Ιατρεία  & για παρακλινικές εξετάσεις, θα 

πρέπει να γνωρίζετε ότι: 

 

❖ 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, στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, την ημέρα που έρχεσθε στο 

Νοσοκομείο για να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας. 

 

❖ 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 στη Γραμματεία των Εξωτερικών 

Ιατρείων την ημέρα που έρχεστε για να κάνετε τις εξετάσεις σας. 

 

❖ Όσοι είστε α) Ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης και κατέχετε την Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Υγείας (Ε111-ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ) και β) Ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης  

μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, κατόχων ΑΜΚΑ και βιβλιάριο ΙΚΑ με την ειδική ένδειξη «ΞΕΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ….», παρακαλείσθε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του 

Νοσοκομείου, την ημέρα που έρχεστε για να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας, με τα σχετικά 

ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά. 

 

❖ Όσοι έχετε Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, πληρώνετε οι ίδιοι τις εξετάσεις  σας και με την Απόδειξη 

Πληρωμής και την  Ιατρική Γνωμάτευση  απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα 

 

 

 

 

 



 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

Ιπποκράτους 5 – Πολύγυρος- Τ.Κ. 63100 

  

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων  

Τηλ: +3023713 50365 ,  Fax: +3023713 50181 

Τηλ. Ραντεβού: +3023710 22130 ,  εργάσιμες ημέρες & ώρες 8:00 έως 14:30.   

E-mail: gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr  

 

Σας ευχαριστούμε πολύ  

Είμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση 

mailto:gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr

