
Να κρατά το ασφαλιστικό του 

βιβλιάριο, την ταυτότητα ή το 

διαβατήριό του, να γνωρίζει το 

ΑΜΚΑ ή/και τον Αριθμό Φο-

ρολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

και τη ΔΟΥ στην οποία υπά-

γεται. Στην περίπτωση του 

επείγοντος περιστατικού, τα 

παραπάνω στοιχεία θα πρέπει 

να προσκομισθούν εντός 

24ώρου. 

Είναι απαραίτητο να προσέλ-

θει στο Τμήμα Κίνησης για να 

δώσει τα πλήρη ασφαλιστικά 

και δημογραφικά στοιχεία του, 

να παραδώσει το βιβλιάριο 

του και να λάβει κάθε άλλη 

σχετική οδηγία. 

Στην περίπτωση που δεν δια-

θέτει ασφαλιστική κάλυψη θα 

πρέπει με την εισαγωγή του να 

υπογράψει δήλωση αποδοχής 

χρέους προς το νοσοκομείο. 

Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική 

ασφάλιση (Έλληνας ή Αλλο-

δαπός), το κόστος της  νοση-

λείας του, μπορεί να αναλάβει 

η ασφαλιστική του εταιρεία, η 

οποία ενημερώνεται για την 

εισαγωγή του από τον ίδιο τον 

ασθενή. Η εταιρεία του οφεί-

λει να αποστείλει Εγγύηση 

Πληρωμής με το οποίο να 

βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει τα 

έξοδα νοσηλείας του πελάτη 

της, στο Τμήμα Κίνησης Α-

σθενών. 

Αν είσθε τουρίστας και μέλος 

της ΕΕ, η κάρτα Ε111 μπορεί 

να καλύψει όλα τα έξοδα νο-

σηλείας σας. Μία φωτοτυπία 

της κάρτας θα πρέπει να δοθεί 

ή να αποσταλεί μέσω Fax ή 

email (fax: +30 28310 87-317,  

grkinisis@rethymnohospital.gr) 

στο τμήμα Κίνησης ασθενών.  

Επίσης θα πρέπει να δηλώνετε 

πάντα το ξενοδοχείο στο οποίο 

φιλοξενείσθε, τη διεύθυνση 

μόνιμης κατοικίας σας, καθώς 

επίσης και το τηλέφωνο σας.  

Τι πρέπει να διαθέτει ο ασθενής  κατά την 
εισαγωγή του σε κλινική 

Χρήσιμες 
πληροφορίες για 
τους εσωτερικούς 

ασθενείς 

Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής κατά την έξοδο 
του από το νοσοκομείο, αφού νοσηλευθεί 
Είναι απαραίτητο να προσέλ-

θει στο Τμήμα Κίνησης για να 

τακτοποιήσει το εξιτήριό του, 

να παραλάβει το βιβλιάριό του 

και να λάβει κάθε άλλη σχετι-

κή οδηγία. 

Στην περίπτωση που δεν δια-

θέτει ασφαλιστική κάλυψη/

Ιδιώτης, οφείλει, με την έξοδό 

του, να καταβάλλει τη σχετική 

δαπάνη, που είναι ανάλογη με 

το κόστος των νέων Κλειστών 

Ελληνικών Ενοποιημένων 

Νοσηλίων (ΚΕΝ) που εφαρ-

μόζονται πλέον στο ΕΣΥ από 

1/10/2011, για το ύψος των 

οποίων μπορεί να ενημερωθεί 

από το αρμόδιο γραφείο 

(Λογιστήριο Ασθενών). 

Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική 

ασφάλιση, το κόστος της νο-

σηλείας του, το αναλαμβάνει 

η ασφαλιστική του εταιρεία. 

Στην περίπτωση που δεν προ-

βλέπεται από το συμφωνητικό 

που έχει συνάψει ο ασθενής με 

την ασφαλιστική του εταιρία 

τότε καταβάλλει ο ίδιος την 

προαναφερόμενη δαπάνη. Την 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

που θα πάρει από το Νοσοκο-

μείο, μπορεί να τη χρησιμο-

ποιήσει ως δικαιολογητικό 

στη φορολογική του δήλωση. 

Οι κάτοχοι Βιβλιαρίου  Πρό-

νοιας οφείλουν να επιδείξουν 

τα στοιχεία της κάρτας τους, 

προκειμένου να καλυφθούν τα 

έξοδα νοσηλείας τους. 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

Σημαντικό!!!! 

Το νοσοκομείο παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπη-

ρεσίες υγείας, έχοντας 

ως μοναδικούς πόρους 

τα ασφαλιστικά ταμεία 

στα οποία είστε ασφα-

λισμένοι ή/και την οι-

κονομική συμμετοχή 

σας.  

Συνεπώς, η συμβολή 

στην εξασφάλιση της 

προαγωγής ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας από 

το νοσοκομείο μας 

περνάει και από εσάς με 

ένα πολύ απλό τρόπο: 

Μην ξεχνάτε το βι-

βλιάριο υγείας σας σε 

κάθε επίσκεψη στο 

νοσοκομείο μας και 

τακτοποιείτε άμεσα 

τις οικονομικές εκκρε-

μότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχόμαστε 

“Περαστικά 

και γρήγορη 

ανάρρωση…” 
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Τι πρέπει να φέρω μαζί μου εάν πρόκει-

ται να κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο;  

Κατά την εισαγωγή σας ή εντός ενός 

24ώρου (σε έκτακτα περιστατικά), θα 

πρέπει να φέρετε: (α) το Δελτίο της Αστυ-

νομικής σας Ταυτότητας ή το διαβατήριο 

για τους αλλοδαπούς, (β) το Βιβλιάριο 

Υγείας του Ασφαλιστικού σας φορέα, (γ) 

θα πρέπει να γνωρίζετε το ΑΜΚΑ και το 

ΑΦΜ σας καθώς και την ΔΟΥ στην οποί-

α υπάγεστε. 

Στην περίπτωση μίας Επείγουσας Εισα-

γωγής, όσα από  τα παραπάνω στοιχεία 

λείπουν, θα πρέπει να προσκομισθούν τις 

καθημερινές τη πρωινή ώρα στο Γραφείο 

Κίνησης ασθενών ή στις γραμματείες των 

κλινικών, το αργότερο μέχρι την επόμενη 

μέρα από τους οικείους του ασθενή. 

Οικονομική Κάλυψη Νοσηλίων  

Εάν είστε  ασφαλισμένος σε κάποιον α-

σφαλιστικό φορέα Υγείας, το κόστος 

νοσηλείας σας καλύπτεται πλήρως από 

τον Ασφαλιστικό σας Φορέα.  

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχω 

ασφάλεια; 

Εάν δεν έχετε καμία ασφαλιστική κάλυ-

ψη, το κόστος νοσηλείας σας βαρύνει 

αποκλειστικά εσάς τον ίδιο. Το κόστος 

Νοσηλείας σας είναι εναρμονισμένο με 

τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ΚΕΝ βάσει 

ΦΕΚ, που ισχύει από 1/10/2011 για τα 

δημόσια νοσοκομεία.  Σε προγραμματι-

σμένο χειρουργείο, όπως και στις γέννες  

θα πρέπει εκ των προτέρων να ενημερω-

θείτε για το κόστος της νοσηλείας σας 

από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, προκει-

μένου να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις 

σας με το τέλος νοσηλείας σας. Σε κάθε 

περίπτωση υπογράφετε με την είσοδό σας 

στο νοσοκομείο, Δήλωση Αποδοχής 

Χρέους.    

Ποιούς και τι καλύπτει η Ευρωπαϊκή 

Κάρτα  Ασφάλισης Ε111; 

Η κάρτα Ε111 καλύπτει πλήρως όλα τα 

έξοδα νοσηλείας σας. Αν είστε μέλος της 

ΕΕ και διαθέτετε αυτή τη κάρτα οφείλετε 

να τη προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης. 

Τι πρέπει να κάνω εάν έχω ιδιωτική 

ασφάλεια; 

Εάν έχετε ιδιωτική ασφάλιση και είστε 

Έλληνας ή Αλλοδαπός, οφείλετε δηλώσε-

τε τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας 

σας στο Τμήμα Κίνησης. Οφείλετε επίσης 

εσείς ο ίδιος να ενημερώσετε την εταιρεία 

σας  για τη νοσηλεία σας. Η εταιρεία σας, 

θα πρέπει, πριν την έξοδό σας, να μας 

αποστείλει Εγγύηση Πληρωμής, με την 

οποία θα βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει τα 

έξοδα νοσηλείας του πελάτη της. 

Τι γίνεται αν είμαι αναγνωρισμένος 

πρόσφυγας ή έχω αιτηθεί άσυλο Αλλο-

δαπού ή είμαι δικαιούχος επικουρικής 

προστασίας ή υπάγομαι στο καθεστώς 

προστασίας για ανθρωπιστικού λόγους; 

Εάν υπάγεστε σε μία από τις παραπάνω 4 

κατηγορίες δικαιούχων η νοσοκομειακή 

σας περίθαλψη προσφέρεται δωρεάν. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομί-

σετε τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. 

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχω 

νομιμοποιήσει την διαμονή μου στην 

Ελλάδα; 

Στην περίπτωση αυτή, απρόσκοπτη πρό-

σβαση στο σύστημα υγείας έχουν μόνο τα 

έκτακτα (απειλητικά για τη ζωή) περιστα-

τικά που εισάγονται από το ΤΕΠ του νο-

σοκομείου μας καθώς επίσης και τα συνο-

δευόμενα ή μη παιδιά (έκτακτα ή μη). 
 

Είμαι ανασφάλιστος και θέλω να ασφα-

λισθώ. Τι κάνω; 

Απευθύνεστε στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας, όπου σε ανασφάλιστους 

Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς με νόμι-

μη παραμονή στην Ελλάδα, υπάρχει δυ-

νατότητα χορήγησης βιβλιαρίου κοινωνι-

κής προστασίας ή πιστοποιητικού κοινω-

νικής προστασίας,  ανάλογα με τις  προϋ-

ποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Οδός 

Ζαμπελίου 34, τηλέφωνο 28313 43331.  

Τι πρέπει να κάνω στη περίπτωση που 

νοσηλεύομαι και μία ιατρική πράξη/

διαγνωστική εξέταση δεν πραγματοποι-

είται στο νοσοκομείο; 

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να απευ-

θυνθείτε σε άλλο νοσοκομείο ή σε ιδιωτι-

κό φορέα που ακολουθεί το κρατικό τιμο-

λόγιο (μετά από συνεννόηση του Τμήμα-

τος Κίνησης με τον θεράποντα Ιατρό).  

Θα χρειαστείτε να έχετε μαζί σας την 

Ιατρική Βεβαίωση/Γνωμάτευση της εξέ-

τασης που σας ζήτησε ο θεράπων Ιατρός, 

μία βεβαίωση από το τμήμα Κίνησης ότι 

η εξέταση αυτή δεν πραγματοποιείται στο 

νοσοκομείο μας στην οποία θα αναγράφε-

ται ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης 

από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου. 

Μπορώ να μεταφερθώ στον προορισμό 

μου με ασθενοφόρο μετά το εξιτήριο 

μου; 

Για να μεταφερθείτε με ασθενοφόρο κατά 

το εξιτήριό σας, θα πρέπει να το εγκρίνει 

ο θεράπων ιατρός σας. Η υπεύθυνη της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας  της κλινικής 

που εισαχθήκατε, θα ειδοποιήσει το   

ΕΚΑΒ, πριν την έξοδό σας από το Νοσο-

κομείο. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλο-

νται στο ΕΚΑΒ και μόνο. 

Μπορώ να ζητήσω πιστοποιητικό νο-

σηλείας μου;  

Πιστοποιητικά νοσηλείας  χορηγούνται 

από το τμήμα Κίνησης Ασθενών, μετά 

από υποβολή σχετικής αίτησης από τον 

ίδιο τον νοσηλευόμενο, ή από συγγενή Α΄ 

βαθμού. Η αίτηση παραλαμβάνεται από 

το Γραφείο Κίνησης, την καταθέτετε στο 

Πρωτόκολλο του νοσοκομείου,  λαμβάνο-

ντας τον αριθμό πρωτοκόλλου. Το Νοσο-

κομείο μας έχει την άδεια για τη   λει-

τουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Δε-

δομένων και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτε-

ρα ευαίσθητο στα θέματα του ιατρικού 

απορρήτου. Τα πιστοποιητικά νοσηλείας 

ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρι-

κός του Φάκελος θεωρούνται απολύτως 

προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα. 

Θέλω να φύγω με ταξί ή να βρω ξενο-

δοχείο, φεύγοντας από το νοσοκομείο. 

Τι μπορώ να κάνω; 

Απευθύνεστε όλο το 24ωρο στο τηλεφω-

νικό κέντρο του νοσοκομείου μας, που 

μπορεί να καλέσει ταξί για σας (τηλ. 

28310-87100). Επίσης μπορεί να δώσει 

τηλέφωνα ξενοδοχείων της πόλης. Εναλ-

λακτικά απευθυνθείτε στο γραμματέα των 

ΤΕΠ, ή σε κάποιο άτομο της security. 

Πως μπορώ να συμβάλλω στην ανα-

βάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκο-

μείου μας; 

Απευθύνεστε όλο το 24ωρο στην υπεύθυ-

νη νοσηλεύτρια, ώστε να συμπληρώσετε 

ειδική φόρμα αξιολόγησης του νοσοκο-

μείου μας. Η γνώμη σας μετράει και 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική, για τη προα-

γωγή των υπηρεσιών υγείας του νοσοκο-

μείου. Εναλλακτικά, απευθυνθείτε στο 

γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη, στην 

είσοδο του νοσοκομείου. Για δωρεές επι-

κοινωνήστε με τη Διοίκηση. 

Έχω παράπονα. Τι μπορώ να κάνω; 

Συχνές ερωτήσεις 

“Tο προλαμβάνειν κάλλιον του 

θεραπεύειν”  

Ιπποκράτης (460 π.Χ.- 377 π.Χ.)  

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
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Απευθύνεστε όλο το 24ωρο στην υπεύθυ-

νη νοσηλεύτρια. Εναλλακτικά, απευθυν-

θείτε στο γραφείο εξυπηρέτησης του πο-

λίτη, στην είσοδο του νοσοκομείου. Επί-

σης μπορείτε να κάνετε έγγραφη καταγγε-

λία, καταθέτοντας την, στο πρωτόκολλο 

του νοσοκομείου. 

Τι πρέπει να προσέχω, ώστε να διευκο-

λύνω τη λειτουργία του νοσοκομείου; 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στις 

οδηγίες που σας δίδει το προσωπικό. Βρί-

σκεται εκεί για να σας βοηθήσει και να 

εξασφαλίσει την ασφάλεια των χώρων και 

των ασθενών. Επίσης προσπαθήστε να 

διατηρείτε όλους τους χώρους  καθαρούς. 

Τηρείτε πιστά το επισκεπτήριο, γιατί έτσι 

βοηθάτε τους ασθενείς να ξε-κουραστούν. 

Η ησυχία και η τάξη σε τέτοιους χώ-

ρους είναι από τα βασικότερα «πρέπει» 

σε ασθενείς και συνοδούς. Χρειάζεται 

υπομονή σε πιθανές ουρές, τηρώντας 

ευλαβικά τα νούμερα προτεραιότητας. 

Τι ώρες παρέχονται τα γεύματα; 

Γεύματα χορηγούνται στον ασθενή 3 φο-

ρές την  ημέρα: Πρωινό 08:20-9:00,                                                                                                                                                                           

Γεύμα 12:00-13:00, Δείπνο 18:00-19:00. 

Όλα τα γεύματα παρασκευάζονται από 

ιδιωτική εταιρεία  τροφοδοσίας αποκλει-

στικά για το νοσοκομείο. Η παραγωγή της 

εταιρείας γίνεται σύμφωνα με Ευρωπαϊ-

κούς κανονισμούς και  εφαρμόζονται 

συστήματα ποιότητας HACCP και ISO. 

Το γεύμα και το δείπνο δίνεται στον α-

σθενή σε κλειστό δοχείο με χρωματική 

ένδειξη για το είδος της δίαιτας.  

σας κατά την αναχώρησή σας. 

 Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε. 

 Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας 

υποχρεώσεις με το Τμήμα 

Κίνησης/Λογιστήριο Ασθενών. 

 Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το 

Τμήμα Κίνησης. 

 Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού 

 Δεν ξεχάσατε προσωπικά σας αντικεί-

μενα 

 Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα 

ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή 

σας από το Νοσοκομείο και φροντίστε 

να σας δοθεί ηλεκτρονικά η  συνταγο-

γράφιση φαρμάκων. 

 Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του 

Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρι-

κά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί 

σας στα Εξωτερικά 

Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη 

μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή 

σας. 

 Προετοιμάσατε/διαμορφώσατε το 

χώρο, στο σπίτι διαμονής, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

 Αξιολογήσατε το νοσοκομείο, συ-

μπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγη-

σης. 

Πριν την αναχώρηση σας, βεβαιωθείτε ότι 

Συχνές ερωτήσεις (συνέχεια) 

δουν νόμιμες αποδείξεις παροχής υπη-

ρεσιών, οι οποίες κατατίθενται στο    

Ασφαλιστικό Ταμείο σας, για είσπραξη 

μέρους της αμοιβής αυτής.  

Σας ενημερώνουμε ότι εάν χρησιμοποιή-

σετε διαφορές άλλες λύσεις όπως παράνο-

μες αλλοδαπές ή Οικιακές βοηθούς, το 

Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμιά ευ-

θύνη για τυχόν παραλείψεις ή απώλειες. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει κίνδυνος διασποράς 

μικρόβιων και επιμόλυνσης των ασθενών, 

λόγω της νοσηλευτικής άγνοιας τους. 

Αν παρόλα αυτά, επιμένετε, είναι απαραί-

τητη η κατάθεση στη Νοσηλευτική υπη-

ρεσία, Υπεύθυνης Δήλωσης, με τα στοι-

χεία σας, όπως και της Οικιακής βοηθού, 

την οποία θα φέρει μαζί με την ταυτότητα 

της σε τυχόν έλεγχο. Επίσης σε περίπτω-

ση έλεγχου της Αστυνομίας, του 

Ε.Ο.Π.Π.Υ ή της εφορίας, ο ασθενής φέ-

ρει την απόλυτη ευθύνη. 

Αν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας 

επιθυμείτε να καταφύγετε στη βοήθεια 

αποκλειστικής Νοσοκόμας, παρακαλούμε 

όπως επικοινωνήσετε με  

Το Γραφείο της Νοσηλευτικής Υπηρε-

σίας 28310/87244 (ωράριο 7.00-15.00), 

είτε με  

την Προϊσταμένη της Κλινικής,  

είτε με  

την υπεύθυνη Νοσηλεύτρια των τμημά-

των (απόγευμα, νύχτα, αργίες). 

Οι Αποκλειστικές Νοσοκόμες που συνερ-

γάζονται με το Νοσοκομείο μας, έχουν 

άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, άδεια 

παραμονής από αρμόδιο φορέα, και εκδί-

Διάθεση αποκλειστικών νοσοκόμων 

“Οι νόμιμες αποκλειστικές νοσοκόμες, φροντίζουν καλύτερα, 

ασφαλέστερα και πιστοποιημένα τον ασθενή σας” 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 



Σημαντικές οδηγίες 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 

ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 

Διέυθυνση: Τρανταλλίδου 15-17, ΤΚ 74100 

Τηλεφωνικό κέντρο: 28310 87-100 

Διοίκηση: 28310 87-249 

Γραφείο κίνησης: 28310 87-237 

Γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη: 28310 87-302 

Τραυματιοφορείς: 28310 87-177 

Βλάβες: 28310 87-276 

Κοινωνική υπηρεσία: 28310 87-229 

Γραμματεία εξωτερικών ιατρ.: 28310 87-243 

Ιατρική υπηρεσία: 28310 87-159 

Νοσηλευτική υπηρεσία: 28310 87-311 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

www.rethymnohospital.gr 

rethymnohospital@gmail.com 

Δήμος Ρεθύμνου – Δ/νση Υγείας και 
Πρόνοιας 

Ζαμπελίου 34 

Τηλ. 28310 24221 

Πληροφορίες για τη νόμιμη παραμο-
νή στην Ελλάδα  

(Αλλοδαπών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης): Υποδιεύθυνση Ασφαλείας – 
Γραφείο Αλλοδαπών 

(Αλλοδαπών εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης): Δήμος Ρεθύμνου – Γραφείο 
Αλλοδαπών 

 

 

 

Τηλ. 28310 88363 και 28310 88364 

 

Τηλ. 28310 88196 και 28310 88197 

Πληροφορίες για ξενοδοχεία-ταξί-
τουρισμό-αξιοθέατα 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

www.rethymnon.gr, τηλ. 28310 25571 

 

Τηλ. 28310 29148, 56350 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Λεωφόρος Κουντουργιώτη 98, 

τηλ. 28310 21270-3 

Δήμος Ρεθύμνου - Γραφείο εργασίας 
αλλοδαπών 

Τηλ. 28310 88792-794 

ΟΑΕΔ – Γραφείο απασχόλησης 
ΟΑΕΔ – Γραφείο εργασίας 

Τηλ. 28310 56843 
Τηλ. 28310 27131 

ΙΚΑ Ρεθύμνου Μοάτσου 19 

Τηλ. 28310 36292 ή 184 

ΟΓΑ Ρεθύμνου Κουντουριώτη 80 

Τηλ. 28310 22349 

ΟΑΕΕ Ρεθύμνου Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 

Τηλ. 28310 22604 

ΤΣΜΕΔΕ Κουντουριώτη 140 

Τηλ. 28310 53265 

ΟΠΑΔ Δημοκρατίας 10 

Τηλ. 28310 28837-38 

Ένωση δικαίου αλλοδαπών και μετα-
νάστευσης 

www.edam.gr 

Δήμος Ρεθύμνου www.rethymno.gr 
Τηλ. 28313 41301-5 

ΕΚΑΒ 

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 

ΤΡΟΧΑΙΑ 

Τηλ. 166 

Τηλ. 100 

Τηλ. 28310 28156, 53450 

Τηλ. 199 

Τηλ. 28310 22303 

Τηλ. 28310 22276 

Τηλ. 28310 22589 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΗΛΙΟΥ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

Τηλ. 2832340011 

Τηλ. 2834340000 

Τηλ. 2833340000 

Τηλ. 2834031208 

Ταξί 

Ταξί ΑΜΕΑ - Γ. Λαγκουβάρδος 

Τηλ. 28310 25000, 71900, 22316 

Τηλ. 6947 602827, 28310 56678 

ΚΤΕΛ Τηλ. 28310 22212 

 Έχετε το βιβλιάριο ασφάλισης σε κάθε επίσκεψη 

σας στο νοσοκομείο (είτε τακτική είτε έκτακτη) 

 Διατηρείτε το νοσοκομείο καθαρό. Μην πετάτε 

αντικείμενα/σκουπίδια από τα μπαλκόνια. Υπάρχουν 

γι’ αυτό το σκοπό καλάθια σε όλους τους χώρους. 

 Διευκολύνετε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-

κό στην εργασία τους. Μην ξεχνάτε ότι είναι και 

αυτοί άνθρωποι με προβλήματα και υποχρεώσεις. 

Κάνουν ότι μπορούν για να σας εξυπηρετήσουν. 

 Ακολουθήστε πιστά το επισκεπτήριο του νοσοκομεί-

ου. Σεβαστείτε την αρρώστια του συνανθρώπου σας 

στη  διπλανή  κλίνη.  Αν  οι  συνοδοί/συγγενείς  

επισκέπτονται το νοσοκομείο σε ακατάστατες ώρες, 

δεν θα ξεκουράζονται ούτε οι ασθενείς στις διπλανές 

κλίνες, ούτε πιθανότατα ο ασθενής σας. 

 Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του ιατρού σας. Αν 

κάτι δεν καταλάβατε, ρωτήστε τον. 

 Έχετε υπομονή και κόσμια συμπεριφορά σε τυχόν 

ουρές που προκύπτουν. 

 Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους 

του νοσοκομείου. 


