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Αγαπητοί Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας
Προκειμένου να ενταχθείτε σε Λίστα Χειρουργείου
1. Αρχικά κλείνετε ραντεβού για εξέταση σε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (2310-892.500
ώρες 07.30 - 14.30) ή Απογευματινό Ιατρείο (2313-31-2643 και 2313-31-2644, ώρες
15.00 - 22.00). Από το Ενημέρωση ασθενών βλέπετε τα Ραντεβού-Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία και τα Ραντεβού-Απογευματινά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας.
2. Μετά την εξέτασή σας στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο ή στο Απογευματινό Ιατρείο,
εφόσον η πάθησή σας χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, γίνεται Επικύρωση της
επίσκεψης-εξέτασής σας, παίρνετε αυτόματα ένα Μοναδικό Αριθμό και
καταχωρείστε άμεσα από τον ιατρό στη Λίστα Χειρουργείου. Χωρίς την Επικύρωση
της επίσκεψής σας και τον Μοναδικό Αριθμό δεν είναι δυνατή η ένταξή σας στη
Λίστα Χειρουργείου.
3. Η Ημερομηνία Καταχώρησης στη Λίστα είναι ίδια με την Ημερομηνία Ραντεβού, την
Ημερομηνία Επίσκεψης και την Ημερομηνία Επικύρωσης στο Τακτικό Εξωτερικό ή
Απογευματινό Ιατρείο. Η ημερομηνία αυτή στη Λίστα Χειρουργείου είναι στη στήλη με
την επικεφαλίδα Ημερομηνία Κλινικής Εκτίμησης.
4. Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε Τμήμα/Κλινική χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση,
εφόσον κριθεί ότι θα αντιμετωπιστείτε στο μέλλον χειρουργικά, καταχωρείστε στη Λίστα
Χειρουργείου με Ημερομηνία Κλινικής Εκτίμησης την Ημερομηνία Εξιτηρίου.
5. Κατά την καταχώρησή σας στη Λίστα ο ιατρός καθορίζει τη βαρύτητα της πάθησής σας
σε Κατηγορία 1,2,3,4 ή 5.
6. Με την καταχώρησή σας στη Λίστα Χειρουργείου με τον Μοναδικό Αριθμό γίνεται
αυτόματη ταξινόμησή σας σε σειρά προτεραιότητας ανά Κατηγορία πάθησης
1,2,3,4,5 αλλά και ανά Ημερομηνία Κλινικής Εκτίμησης σε κάθε κατηγορία.
7. Κατά την αποχώρησή σας από το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο, το Απογευματινό Ιατρείο ή
τη νοσηλεία σας σε Κλινική, εφόσον έχετε ενταχθεί σε Λίστα Χειρουργείου, πρέπει να
παραλαμβάνετε το Έντυπο Εκτύπωσης στο οποίο αναφέρονται ο Μοναδικός
Αριθμός, το Είδος Πάθησης, η Κατηγορία 1,2,3,4,5 της πάθησης και η
Ημερομηνία Κλινικής Εκτίμησής.

Βήματα ένταξης σε Λίστα Χειρουργείου
1. Κλείσιμο ραντεβού.
2. Προσέλευση για εξέταση.
3. Εξέταση στο Τακτικό Εξωτερικό ή Απογευματινό Ιατρείο.
4. Επικύρωση της προσέλευσης-εξέτασης και απόδοση Μοναδικού Αριθμού.
5. Καταχώρηση στη Λίστα Χειρουργείου.
6. Παραλαβή Εντύπου Εκτύπωσης με τον Μοναδικό Αριθμό, το Είδος Πάθησης,
την Κατηγορία 1,2,3,4,5 και την Ημερομηνία Κλινικής Εκτίμησής.*

* Εάν έχετε νοσηλευτεί σε Τμήμα/Κλινική και έχετε προγραμματιστεί για χειρουργική
αντιμετώπιση σε απώτερο χρόνο, η καταχώρησή σας στη Λίστα Χειρουργείου και η
παραλαβή του Εντύπου Εκτύπωσης με τα απαραίτητα στοιχεία γίνεται την ημέρα του
εξιτηρίου σας.

Βήματα για την παρακολούθηση της Λίστας Χειρουργείου
1. Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr
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2. Ενημέρωση ασθενών
3. Λίστα Χειρουργείου
4. Ανοίγουν τρεις επί μέρους Λίστες:
● Ενιαία Ετήσια Λίστα προγραμματισμένων Χειρουργείων με Γενική Αναισθησία
● Ενιαία Ετήσια Λίστα προγραμματισμένων Χειρουργείων με Τοπική Αναισθησία
● Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων
5. Ανοίγετε την Ενιαία Ετήσια Λίστα προγραμματισμένων Χειρουργείων που αφορά την
περίπτωσή σας και βλέπετε με αλφαβητική σειρά Τμήμα/Κλινική που σας είχε εντάξει
στη λίστα
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΠΘ
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΠΘ – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ
● ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΠΘ – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ
● ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ
● ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
● ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
● ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
● ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
● ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
● ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
● ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ
● ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ
● ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ
● ΩΡΛ
6. Ανοίγοντας Τμήμα/Κλινική εμφανίζεται η Ενιαία Ετήσια Λίστα προγραμματισμένων
Χειρουργείων σε pdf
7. Πληκτρολογείτε Ctl+F
8. Ανοίγει Παράθυρο
9. Με την πληκτρολόγηση του Μοναδικού Αριθμού σας στο παράθυρο και Enter
οδηγείστε αυτόματα στη θέση που έχετε στη συγκεκριμένη Λίστα, οπότε μπορείτε να
παρακολουθείτε τη σειρά σας σε σχέση με άλλους ασθενείς της κατηγορίας σας,
καθώς και την επιλογή σας προς χειρουργική αντιμετώπιση.
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, για πληροφόρηση τη σειρά σας
επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία Λίστας Χειρουργείου στο 2313 31 2586.

Διευκρινίσεις για τη Λίστα Χειρουργείου
- Στη Λίστα Χειρουργείου στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα με
ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας ασθενών. Η όποια αναζήτηση γίνεται
με τον Μοναδικό Αριθμό (αριθμός κλειδί-password) που γνωρίζει μόνο ο ασθενής.
- Ο μόνος τρόπος παρακολούθησης της σειράς σας είναι ο Μοναδικός Αριθμός.
Εφόσον μετά την εξέτασή σας έγινε ένταξή σας στη Λίστα Χειρουργείου, κατά την
αποχώρησή σας να ζητάτε πάντοτε το Έντυπο Εκτύπωσης με τον Μοναδικό
Αριθμό σας.
- Στη στήλη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της Λίστας Χειρουργείου υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
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● Προς προγραμματισμό
Πρόκειται να δοθεί ημερομηνία χειρουργικής αντιμετώπισης.
● Προγραμματισμός
Έχει δοθεί ημερομηνία χειρουργικής αντιμετώπισης,
χωρίς Επικύρωση από την Επιτροπή Χειρουργείου.
● Επικύρωση
Έχει δοθεί ημερομηνία χειρουργικής αντιμετώπισης
και έχει Επικυρωθεί από την Επιτροπή Χειρουργείου.
- Στη στήλη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της Λίστας Χειρουργείου υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
● Εκτέλεση
Αφορά χειρουργείο που έχει εκτελεστεί.
● Αναβολή
Αφορά χειρουργείο που έχει αναβληθεί.

Σημαντικές ενημερώσεις
- Σε περίπτωση αναβολής χειρουργείου υπηρεσιακής υπαιτιότητας ή λόγω υγείας του
ασθενή το χειρουργείο είναι χρεωστικό και προηγείται σε εκτέλεση.
- Σε περίπτωση αναβολής χειρουργείου λόγω μη προσέλευσης ασθενή, το χειρουργείο
επαναπροσδιορίζεται με νέα ημερομηνία κλινικής εκτίμησης.
- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιθυμείτε να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή
έχετε εξυπηρετηθεί αλλού, παρακαλείστε όπως ειδοποιείτε σε τηλέφωνο της κλινικής ή
στο 2313 31 2586 ή στα e-mail epixeir@ippokratio.gr listax@ippokratio.gr και
listax2@ippokratio.gr για ακύρωση-αποδέσμευση της θέσης σας προς εξυπηρέτηση
άλλων ασθενών.
- Πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ μπορούν να το αποκτήσουν άμεσα από ένα Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
- Ανασφάλιστοι πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τον ν.4368/2016 και
την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 εξυπηρετούνται ισότιμα και χωρίς διάκριση με τους
ασφαλισμένους
πολίτες
(http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwnygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias).

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

