∆ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

01

www.hatzichristou.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Νοσηλεία ασθενών και χειρουργεία γίνονται στην Κλινική «Άγιος Λουκάς». Πρόκειται για ιδιωτικό
νοσηλευτικό ίδρυµα δυνάµεως 253 κλινών και βρίσκεται στην περιοχή του Πανοράµατος
Θεσσαλονίκης. Με ιστορία από το 1975, και µε πρόσφατη επέκταση και πλήρη ανακαίνιση,
προσφέρει νοσηλεία και η παραϊατρική φροντίδα υψηλότατου επιπέδου.
∆ιαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εξωσωµατικής
Λιθοτρυψίας, Μονάδα Βιντεο-Ουροδυναµικής, 20 υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες,
καθώς και διαγνωστικά και ακτινολογικά εργαστήρια µε τελευταίου τύπου εξοπλισµό.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Κλινική προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς,
καλύπτοντας οποιοδήποτε επιπρόσθετο ιατρικό πρόβληµα µπορεί να παρουσιαστεί.
http://www.klinikiagiosloukas.gr
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ασφαλιστική κάλυψη
Η Κλινική δέχεται τους ασθενείς όλων των κρατικών ασφαλιστικών οργανισµών τα οποία
καλύπτουν µέρος της δαπάνης νοσηλείας. Επίσης η Κλινική έχει ειδική συµφωνία µε ορισµένες
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Οι ασθενείς µπορούν να διευκρινίζουν θέµατα κόστους
νοσηλείας και ασφαλιστικής κάλυψης από την αρµόδια γραµµατεία της κλινικής καλώντας το
τηλεφωνικό κέντρο της Κλινικής 2310 380 000 (fax: 2310 341 828). Η πληρωµή της κλινικής
γίνεται την ηµέρα εξόδου.
Έκδοση εισιτηρίου ασφαλιστικού φορέα
Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ και του ∆ηµοσίου θα πρέπει να προµηθευτούν εισιτήριο από τον
ασφαλιστικό τους φορέα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν γνωµάτευση του θεράποντος
ιατρού που να προσδιορίζεται η ηµέρα εισαγωγής και η πάθηση.
Κατάθεση αίµατος
Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός σας έχει ενηµερώσει για την ανάγκη κατάθεσης αίµατος,
αυτή θα πρέπει να γίνει πριν την ηµέρα εισαγωγής, σε οποιαδήποτε τράπεζα αίµατος της χώρας
(για τη Θεσσαλονίκη στα Νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο & Αγ. Παύλος), στο όνοµα του ασθενή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή στην Κλινική Άγιος Λουκάς γίνεται είτε την προηγούµενη ηµέρα του χειρουργείου
(έως τις 7.00 το απόγευµα), είτε την ηµέρα του χειρουργείου στις 7 το πρωί.
Μόλις φθάσετε στην Κλινική απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου,
µε τα εξής απαραίτητα έγγραφα:
1. Εισιτήριο από ασφαλιστικό φορέα, εφ’ όσον απαιτείται
(απαραίτητο για ασφαλισµένους ΙΚΑ και ∆ηµοσίου)
2. Θεωρηµένο βιβλιάριο του ασφαλιστικού σας ταµείου
3. Κάρτα νοσηλείας εάν υπάρχει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
4. Αστυνοµική ταυτότητα
5. Σηµείωµα εισαγωγής του θεράποντος ιατρού
Μετά την καταγραφή των στοιχείων και το άνοιγµα του ιατρικού φακέλου το γραφείο της «Κίνησης
Ασθενών» ενηµερώνει και καθοδηγεί τον ασθενή για τη διαδικασία της συγκατάθεσης και του
προεγχειρητικού ελέγχου (αιµατολογικές και βιοχηµικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και
ηλεκτροκαρδιογράφηµα) που θα ακολουθήσει. Ακολουθεί η αναισθησιολογική εκτίµηση.
Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός σας έχει ενηµερώσει για την ανάγκη κατάθεσης αίµατος,
αυτή θα πρέπει να γίνει πριν την ηµέρα εισαγωγής σε οποιαδήποτε τράπεζα αίµατος στο όνοµα
του ασθενή.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Η Κλινική διαθέτει 2 ειδικές αίθουσες Ουρολογικών χειρουργείων µε πλήρη εξοπλισµό.
Ο ασθενής µεταφέρεται στο χειρουργείο και µετά την επέµβαση στην Μονάδα Αυξηµένης
Φροντίδας (ΜΑΦ). Μετά την επέµβαση, οι ασθενείς παραµένουν υπό στενή παρακολούθηση στην
Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ) για 1-3 ώρες, ανάλογα µε την επέµβαση και τη
µετεγχειρητική τους πορεία. Στη συνέχεια, µε τη σύµφωνη γνώµη αναισθησιολόγου και
θεράποντος ιατρού µεταφέρονται στο δωµάτιο τους.
Οι συγγενείς για να ενηµερωθούν για την έκβαση του χειρουργείου θα πρέπει να βρίσκονται
στο χώρο αναµονής έξω από το τµήµα βραχείας νοσηλείας στο ισόγειο.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Ο θεράπων ιατρός και οι συνεργάτες του επισκέπτονται τους ασθενείς τους πρωί και απόγευµα.
Στη Κλινική τηρείται πιστά ωράριο επισκεπτηρίου (8πµ-10πµ και 1µµ-8µµ). ∆ιανυκτέρευση συνοδού
ασθενούς επιτρέπεται µόνο στα µονόκλινα δωµάτια.

ΕΞΙΤΗΡΙΟ
Την ηµέρα εξόδου από την Κλινική, ο θεράπων ιατρός σας επισκέπτεται το πρωί, γίνεται η κλινική
εκτίµηση του ασθενή, αλλαγή του τραύµατος και η απαραίτητη συνταγογράφηση.
Κατόπιν ετοιµάζεται το εξιτήριο και αναγκαίες γνωµατεύσεις που πιθανόν να χρειάζεται
ο ασθενής για τον ασφαλιστικό του φορέα.
Στη συνέχεια, ο ασθενής ή οι συγγενείς του θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονοµικές
εκκρεµότητες της νοσηλείας στο λογιστήριο/ταµείο της Κλινικής στο ισόγειο του κεντρικού
κτηρίου, από όπου λαµβάνουν και το εξιτήριο, µαζί µε αντίγραφα των αποτελεσµάτων των
εργαστηριακών εξετάσεων, τις ακτινογραφίες και τη διεύθυνση του εργαστηρίου
παθολογοανατοµίας για την παραλαβή του αποτελέσµατος τυχόν βιοψίας.
Πριν την αναχώρηση από την κλινική θα οριστεί και το ραντεβού σας στο ιατρείο για την
µετεγχειριτική παρακολούθηση.
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