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Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη παραμονή σας στην  κλινική Ευαγγελίστρια Α.Ε. 
 
Πρώτα από όλα: 
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Τηλεφωνικό κέντρο                       2108641210 
Α΄ όροφος                                      2108641210 εσωτ. 101 
Β΄ όροφος                                      2108641210 εσωτ. 102 
Γ΄ όροφος                                      2108641210 εσωτ. 103 
Ισόγειο                                          2108641210 εσωτ. 105 
 
Γραφείο προϊσταμένης                  2108641210 εσωτ. 104 
Γραφείο ιατρών                             2108641210 εσωτ. 106 
 
Λογιστήριο 
Κα Ζαμπάκη                                2108641210 εσωτ. 112 
 
 
 
Κατά  την εισαγωγή σας στην κλινική θα πρέπει να έχετε μαζί σας  

 Αστυνομική ταυτότητα 

 Βιβλιάριο ασθενείας 

 Γνωμάτευση ιατρού (πρωτότυπη) 

 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

 Έκθεση κοινωνικής έρευνας (πρωτότυπη) 

 Αίτηση προς ΕΟΠΥΥ (πρωτότυπη) 
 
 

 
Ιατρικό ιστορικό: Na υπάρχουν αντίγραφα  από οποιαδήποτε πληροφορία που 
αφορά στη νοσηλεία του ασθενή, π.χ. αιματολογικές, εξετάσεις, ιατρικές 
γνωματεύσεις.  
 
Φαρμακευτική αγωγή: κατά την εισαγωγή να έχετε μαζί σας ένα κατάλογο με τα 
φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ο ιατρός της κλινικής θα ορίζει τη 
φαρμακευτική αγωγή  του/της ασθενούς.  
 
Προσωπικά αντικείμενα:  

 Δεν επιτρέπονται τα προσωπικά αντικείμενα (καρέκλες,κορνίζες, ζωγραφιές 
κλπ.). 

 Δεν επιτρέπονται  τα τιμαλφή αντικείμενα.  

 Στο δωμάτιο νοσηλείας να μην αφήνονται προσωπικά αντικείμενα αξίας ή 
χρήματα. Η κλινική δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών 
αντικειμένων.  



 
 
 

                                         

Πυθίας 24 - Πλατεία Κυψέλης 15, 113 64 Αθήνα      ●     Tηλ.  2108641210 - 2108640369     ●     Fax 2108641210 

   www.evagelistria.com     ●    info@evagelistria.com 
Α.Φ.Μ. :093097852      ΔΟΥ:  ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ                                                        ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 58674/Ο1/Β/05/227 

 

 Μαζί σας να έχετε πιτζάμες, νυχτικά, ρόμπες, πετσέτες, χτένα ή βούρτσα 
μαλλιών, παντόφλες. 

 Γυαλιά μυωπίας και τεχνητή οδοντοστοιχία να διατηρούνται στις 
προστατευτικές τους θήκες όταν δεν χρησιμοποιούνται για να μην χαθούν 
ή καταστραφούν. Η  κλινική δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια αυτών 
των  αντικειμένων.  

 
 
Εισαγωγή :Κατά  την εισαγωγή του ασθενούς οι οικείοι του πρέπει να προσέλθουν στο 
γραφείο των ιατρών προκειμένου να δώσουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για 
τον ασθενή. Κατόπιν θα ανέβουν στον δ΄ όροφο για να μιλήσουν με τη διεύθυνση και το 
λογιστήριο προκείμενου να παραδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή του 
ασθενούς.  
 
Δωμάτια νοσηλείας: Στη κλινική υπάρχουν 4κλινα, 3κλινα, 2κλινα δωμάτια. 
Τουαλέτες βρίσκονται σε κάθε όροφο και είναι κοινόχρηστες. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει 
κουδούνι κλήση, κάθε φορά που χρειάζεστε βοήθεια.  
 
Μην μετακινείτε τα κάγκελα του κρεβατιού ή άλλα μέσα περιορισμού, χωρίς 
επικοινωνία με τη νοσηλεύτρια του ορόφου.  
 
Τα δωμάτια νοσηλείας πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση από τους ασθενείς 
και τους οικείους του. Το κόστος επισκευής κάθε καταστροφής λόγω άμεσης ή έμμεσης 
υπαιτιότητας του ασθενή τον βαρύνει εξ’ ολοκλήρου (π.χ. θραύση τηλεφωνικών 
συσκευών, τζαμιών, φθορά επίπλων, ιατρικών οργάνων, κουδουνιών, καταστροφή 
κλινοσκεπασμάτων και κουρτινών) . 
 
Επισκέψεις  //Πρόγραμμα επισκεπτηρίου 
 9:00- 14:00 
16:00- 20:00 
 
Όσον αφορά στις επισκέψεις στους ασθενείς, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό 
των επισκεπτών (να μην βρίσκονται συγχρόνως στο δωμάτιο περισσότεροι του ενός 
επισκέπτη ανά ασθενή), καθώς και στο χρόνο παραμονής τους. Οι ασθενείς και οι 
συνοδοί τους πρέπει να παραμένουν στα δωμάτιά τους και να μην περιφέρονται 
ασκόπως σε δωμάτια άλλων ασθενών και στους διαδρόμους. Η παραμονή στους 
διαδρόμους επιτρέπεται μόνο όταν είναι ολιγόλεπτη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.  
 
Κατά της διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης, των ιατρονοσηλευτικών πράξεων, δεν 
επιτρέπεται η παρουσία συγγενών, επισκεπτών.  
 
Παρακαλούμε τους οικείους σας να μην σας επισκέπτονται σε περίπτωση που έχουν 
κρυολόγημα ή άλλη μεταδοτική ασθένεια.  
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Προσοχή!!! 
 

 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 ετών  

 Δεν επιτρέπεται να παραμένουν λουλούδια ή φυτά στο δωμάτιο 

 Για την παραμονή συγγενούς ή άλλου προσώπου κοντά στον ασθενή 
μετά τη λήξη του επισκεπτηρίου (και μόνο για εξαιρετικές 
περιπτώσεις)  πρέπει να πάρετε την έγκριση της Διεύθυνσης της 
κλινικής 

 
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας! 
Η κλινική Ευαγγελίστρια βρίσκεται Πυθίας 24 στη Κυψέλη. Είναι 
προσβάσιμη με ταξί, αυτοκίνητο, τρόλεϊ και λεωφορεία 
 
 
Τα λεωφορεία   που εξυπηρετούν είναι το 022 (Ν. Κυψέλη-Μαράσλειος) 
Τα τρόλεϊ που εξυπηρετούν είναι  
το 2 (Άνω Κυψέλη- Παγκράτι-Καισαριανή) 
το 4(Άνω Κυψέλη-Πλατεία Πλαστήρα-Αγ. Αρτέμιος) 

 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 


