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Το Νοσοκομείο μας
Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) κτίσθηκε σε
οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Ταμείο Οδοστρωμάτων σύμφωνα με Νόμο του 1947, με χρήματα που
κατέβαλαν τα ίδια τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού,
το Μετοχικό τους Ταμείο (ΜΤΝ) και το Ταμείο Εθνικού
Στόλου (TEΣ). Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε το 1948
με βάση πρότυπο σχέδιο Νοσοκομείου 150 κλινών
του Αμερικανικού Ναυτικού και εγκαινιάσθηκε στις
2 Μαΐου1955. Πρωτεργάτης της ιδέας αλλά και της
ανέγερσης του ΝΝΑ ήταν ο Ναύαρχος Ι. Τούμπας.
Το 1997 εγκαινιάσθηκε η νέα πτέρυγα του ΝΝΑ που
κτίσθηκε με χρηματοδότηση του ΜΤΝ και του ΤΕΣ. Με
την επέκταση αυτή αυξήθηκαν οι ενεργές νοσηλευτικές
κλίνες σε 270 και εγκαταστάθηκαν σε σύγχρονους χώρους
πολλά ειδικά Εργαστήρια και Τμήματα.
Το 2002-2004 εγκαινιάσθηκε η επέκταση και η ανακατασκευή των παλαιών χειρουργείων του ΝΝΑ με οκτώ
σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες και τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις υποστήριξης. Το 2004 εγκαινιάσθηκε το
ειδικό κτήριο του Τμήματος Υπερβαρικής Ιατρικής, με
την εγκατάσταση νέου σύγχρονου πολύχωρου θαλάμου
αποσυμπίεσης.
Παράλληλα έγινε πλήρης ανακατασκευή πέντε από
τις επτά νοσηλευτικές πτέρυγες του παλαιού κτιρίου του
ΝΝΑ και προγραμματίσθηκε παρόμοια ανακατασκευή
των υπολοίπων δύο. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός
για την ανέγερση δύο ορόφων πάνω από τα χειρουργεία
για την εγκατάσταση πρότυπης ογκολογικής κλινικής
και την επέκταση κλινικών εργαστηρίων.

φανιογράφου, εξοπλισμού της γενικής ΜΕΘ, κά.
Στις σημαντικές λειτουργικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: α. Η αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής
του Νοσοκομείου με εφαρμογή νέου οργανογράμματος και έκδοση νέου κανονισμού λειτουργίας (2008),
β. Η πλήρης μηχανοργάνωση όλων των τμημάτων του
ΝΝΑ συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών
που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2009
γ. Λήψη πιστοποίησης των μαγειρείων του ΝΝΑ βάσει
πρόγραμματος HACCP 22000 (2009).
Το ΝΝΑ είναι ένα γενικό Νοσοκομείο που εφημερεύει
καθημερινά όλο το χρόνο για τους δικαιούχους που
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το ΠΝ και το ΛΣ και
ανέρχονται περίπου σε 380.000 άτομα.
Το ΝΝΑ παρέχει σήμερα υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες υγείας με υψηλούς δείκτες αποτελεσματικότητας και ποιότητας. Βασικοί μοχλοί της επιτυχούς
λειτουργίας του είναι η αφοσίωση στην αποστολή και η
αποτελεσματική ενεργός προσφορά και απόδοση όλων
των κατηγοριών του προσωπικού και η οργάνωση της
εκπαίδευσής του, η διαχρονικά αμέριστη υποστήριξη
της ανάπτυξης και συνεχούς εκσυγχρονισμού του από
την Ηγεσία του ΠΝ και τέλος η πειθαρχημένη σύμφωνα
με τους στρατιωτικούς κανονισμούς λειτουργία του
Νοσοκομείου σε όλες τις παραμέτρους της.

Τα τελευταία χρόνια εκσυγχρονίσθηκε ο ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός του ΝΝΑ με προμήθεια νέου
αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου, στε-

Πως θα φθάσετε στο Νοσοκομείο
Με το λεωφορείο (Λ):
γραμμή 022 (Ν. Κυψέλη-Μαράσλειος)
και 060 (Μουσείο-Ακαδημία-Λυκαβηττός)
Με το μετρό στάση «Μέγαρο Μουσικής» (Μ)
Είσοδος μέσω του Πάρκου Ελευθερίας
Από 06:00 – 23:00
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο: πλησιέστερη θέση εστεγασμένης στάθμευσης στο Parking του Μεγάρου
Mουσικής Αθηνών (Ρ) με ειδική τιμή στους ε.ε.
και ε.α. στρατιωτικούς με επίδειξη της ταυτότητας
τους

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ΝΝΑ
Τα Εξωτερικά Ιατρεία του ΝΝΑ λειτουργούν μόνο με προσυνεννόηση (ραντεβού). Κατ’ εξαίρεση εξετάζεται
χωρίς ραντεβού και με προτεραιότητα μόνο το ένστολο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό ΠΝ και ΛΣ.
Για να κλείσετε ή να τροποποιήσετε ΡΑΝΤΕΒΟΥ
στα Πρωινά ή Απογευματινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καλέστε
Δευτέρα – Παρασκευή από 8:30 – 13:30 στα: 210-7261888, 7261613-5, 7261606
ή επισκεφτείτε το γραφείο Ραντεβού στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου
Ειδικά για το Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο καλέστε στα 210-7211220, 210-7261294
Ασθενείς με οξύ πρόβλημα εξετάζονται μόνο στο
Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών (Εφημερείο) (τηλέφωνο: 210-7261346), μέσω του οποίου θα προωθούνται
για τυχόν ειδική εξέταση στο αντίστοιχο εξωτερικό
ιατρείο.
Κατά την προσέλευση τους, οι προς εξέταση στα
Εξωτερικά Ιατρεία, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα
της διαδικασίας:
- πριν την εξέταση: να λάβουν ειδικό σημείωμα
εξέτασης από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
στον 2ο όροφο, αφού καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό
αρχείο του ΝΝΑ.
- μετά την εξέταση: να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Λογιστήριο που βρίσκεται
στον χώρο της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων.
Η εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία και οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβαρύνουν οικονομικά τον ασθενή
(εξαιρείται το ε.ε. στρατιωτικό προσωπικό). Το ΝΝΑ
δέχεται μόνο βιβλιάρια Περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ, του
ΥΕΝ και του ΟΠΑΔ. Οι δικαιούχοι εξωτερικοί ασθενείς
που είναι ασφαλισμένοι σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία
πλην των παραπάνω, υποχρεούνται να πληρώσουν
μετρητοίς το κόστος των κάθε είδους εξετάσεων που
θα γίνουν στο ΝΝΑ και να υποβάλουν οι ίδιοι στο
ασφαλιστικό τους ταμείο το εξοφλημένο τιμολόγιο
που παίρνουν από το ΝΝΑ με κόστος εξετάσεων αυτό
του εκάστοτε κρατικού τιμολογίου.

Για ειδικές εξετάσεις απαιτείται προσυνενόηση με
τα αντίστοιχα Εργαστήρια. Ειδικά για επεμβατικές
ιατρικές πράξεις που συνιστώνται από εξωτερικούς
ιατρούς απαιτείται προηγούμενη εξέταση-εκτίμηση από
τον ιατρό του ΝΝΑ που θα κάνει την εξέταση. Όλες οι
ειδικές απεικονιστικές ακτινολογικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες, αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες, κλπ) γίνονται κατά προτεραιότητα στους
νοσηλευομένους και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς,
επειδή στις ομάδες αυτές απαιτείται άμεση ή σύντομη
διαθεσιμότητα των εξετάσεων αυτών.

Για να κλείσετε ή να τροποποιήσετε ΡΑΝΤΕΒΟΥ για ειδική εξέταση
στα ανάλογα Εργαστήρια καλέστε τα αντίστοιχα τηλέφωνα ζητώντας να ενημερωθείτε και για την προβλεπόμενη προετοιμασία
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8:30 – 13:30
Ακτινολογικό: 210-7261128
Γαστρεντερολογικό: 210-7261131, 210-7242103

Καρδιολογικό: 210-7261142, 7261145
Πυρηνικής Ιατρικής: 210-7261139

Έλεγχος Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) ΥΠΕΘΑ, ΥΕΝ και ΟΠΑΔ: καθημερινά 07:45-13:30
Οι εντολές των ΒΥΠ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς του ΝΝΑ για εξετάσεις που θα εκτελεσθούν στο ΝΝΑ,
δεν χρειάζονται έγκριση ελεγκτού ιατρού.

Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Ώρες λειτουργίας: 09:00-13:30 με προγραμματισμένο ραντεβού
Ιατρεία

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Παθολογικός Τομέας
Καθημερινή λειτουργία:

Δερματολογικό, Ενδοκρινολογικό, Καρδιολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό,
Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής, Ψυχιατρικό

Με ειδικό πρόγραμμα:

Αιματολογικό
Αλλεργιολογικό
(εμβόλια και test)
Γαστρεντερολογικό
Νευρολογικό
Νεφρολογικό
Ογκολογικό
Πνευμονολογικό
Αντικαπνιστικό Ιατρείο
Ρευματολογικό
		
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης

Τετάρτη
Τρίτη, Πέμπτη
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
Δευτέρα, Τρίτη (11:00-13:00), Τετάρτη, Παρασκευή (09.00-11.00)
Τρίτη έως Παρασκευή
Τρίτη (9.00-11.00) , Πέμπτη (9.00-11.00)
Προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας Σεπτέμβριος 2009
Δευτέρα ,Τρίτη (11.00 – 13.00), Τετάρτη, Πέμπτη (9.00-12.30)
Παρασκευή (09.00 – 11.00)
Δευτέρα (09:00-13:30), Τρίτη (9.00-11.00), Τετάρτη (10.30-13.00)
Πέμπτη (11.00-13.00), Παρασκευή (9.00 – 13.00)
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (8.00 -13.30)

Χειρουργικός Τομέας

Καθημερινή λειτουργία:
Με ειδικό πρόγραμμα:

Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, Χειρουργικό
Αγγειοχειρουργικό
Τρίτη, Τετάρτη
Γυναικολογικό
Τρίτη έως Παρασκευή
Νευροχειρουργικό
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη (9.00-11.00) 		
Πλαστικής Χειρουργικής Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Ωτορινολαρυγγολογικό
Δευτέρα έως Πέμπτη (9.00-12.30)

Εργαστηριακός Τομέας
Καθημερινή λειτουργία χωρίς προσυννενόηση: Αιμοδοσία (αιμοληψίες: 08:00- 13:00, Αργίες: 10:00-12:00), Ακτινολογικό για
απλές ακτινογραφίες, Βιοπαθολογικό: αιμοληψίες: 07:45 – γραφίες, μαστογραφίες), Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής για σπιν09:45, Κυτταρολογικό, Παθολογοανατομικό, Τμήμα Πυρηνικής θηρογραφήματα
Ιατρικής για εξετάσεις αίματος
Οδοντιατρικός Τομέας
Καθημερινή λειτουργία με προσυννενόηση: Ακτινολογικό για
όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις πλην απλών ακτινογραφιών, Καθημερινή λειτουργία:
Οδοντιατρικό
(υπερηχογραφήματα, αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομοΜε ειδικό πρόγραμμα:
Ορθοδοντικό
Τρίτη, Πέμπτη
Γναθοχειρουργικό
Τετάρτη, Παρασκευή

Απογευματινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Ώρες λειτουργίας: 16:00-19:00 με προγραμματισμένο ραντεβού
Οδοντιατρικό......................Τρίτη, Πέμπτη
Χειρουργικό.........................Δευτέρα
Οφθαλμολογικό.................Τρίτη
Παιδιατρικό.........................Δευτέρα, Πέμπτη

Δερματολογικό...................Τρίτη, Πέμπτη
Γυναικολογικό.....................Πέμπτη

Τα Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με τους ειδικούς ιατρούς ΠΝ και
ΛΣ που υπηρετούν στο ΝΝΑ σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Ενημερωθείτε από το Γραφείο ραντεβού για το πρόγραμμα του καθενός. Η
επιλογή ιατρού είναι δικαίωμά σας, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει
αιτία καθυστερημένου ραντεβού (μεγάλη λίστα αναμονής σε συγκεκριμένους ιατρούς). Μεριμνούμε ώστε, με εμβόλιμα ιατρεία όπου είναι
δυνατόν, στο γενικό ιατρείο κάθε κλινικής (χωρίς επιλογή ιατρού)

η αναμονή να μην υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Αν υπάρξει έκτακτη
υπηρεσιακή απασχόληση ενός ιατρού στο συγκεκριμένο ραντεβού
σας, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά για την ακύρωσή του και για τον
ορισμό νέου κατά προτεραιότητα.
Η συνταγογράφηση φαρμάκων είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντα
ιατρού. Απευθυνθείτε σ’ αυτόν τις ημέρες και ώρες που έχει εξωτερικό
ιατρείο.

Δικαιούχοι περίθαλψης στο ΝΝΑ

Με βάση τον ιδρυτικό Νόμο και τις κανονιστικές
διατάξεις δικαιούνται περίθαλψης στο ΝΝΑ οι παρακάτω κατηγορίες:
Βασικοί δικαιούχοι

– Εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό ΠΝ και μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι,
τέκνα, γονείς, αδέλφια*, γονείς συζύγων*)
– Εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό ΛΣ και μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι,
τέκνα, γονείς, αδέλφια*)
– Στρατιωτικοί Κοινών Σωμάτων που υπηρετούν σε
μονάδες του ΠΝ
– Στρατιωτικοί του Δικαστικού και μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, τέκνα, γονείς, αδέλφια*, γονείς
συζύγων*)

– ΜΠΥ και ΣΕΙΔ εργαζόμενοι στο ΠΝ*
– Συνταξιούχοι ΜΠΥ που εργάσθηκαν στο ΠΝ και
μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, τέκνα, γονείς,
αδέλφια)
– ΜΠΥ* του ΥΕΝ και μέλη των οικογενειών τους*
(σύζυγοι, τέκνα)
– Εν ενεργεία και διατελέσαντες Βουλευτές και μέλη
των οικογενειών τους*
Τρίτοι δικαιούχοι

– Μη προστατευόμενα μέλη των βασικών δικαιούχων
κατόπιν εγκρίσεως ΓΕΝ μέχρι το 5% των ελεύθερων
κλινών*
– Μέσω του ΣΟΤΥ διάθεση στο ΕΚΑΒ μέχρι 5 ελευθέρων κλινών του ΝΝΑ και 2 κλινών της ΜΕΘ.
– Ιδιώτες που πάσχουν από νόσο των δυτών

Έμμεσα δικαιούχοι

* εφόσον υπάρχουν κενές κλίνες από τις διαθέσιμες για νοσηλεία βασικών δικαιούχων
Νοσηλεία στο ΝΝΑ
Διαδικασία Εισαγωγής στο Νοσοκομείο

• Για να εισαχθεί ασθενής στο Νοσοκομείο προσκο-

μίζει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών (2ος όροφος,
τηλ. 210-7261459) την ένδειξη εισαγωγής από ειδικευμένο ιατρό του ΝΝΑ.
• Εφόσον ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία των
«τρίτων» δικαιούχων νοσοκομειακής περίθαλψης,
είναι απαραίτητο η αίτηση νοσηλείας του να φέρει
την έγκριση ΓΕΝ/ΔΥΓ.
• Κατά την προσέλευση του ο ασθενής προς εισαγωγή προσκομίζει στο Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων
του Γραφείου Κίνησης Ασθενών το Βιβλιάριο του
ασφαλιστικού του φορέα και καταθέτει τα ακριβή
του στοιχεία. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου η
διαδικασία διεκπεραιώνεται ενυπόγραφα από τον
εξουσιοδοτημένο συνοδό του.
• Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής ενημερώνεται

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νοσηλευόμενου.
Διαδικασία εξιτηρίου από το Νοσοκομείο

• Ο Διευθυντής της Κλινικής ή ο αναπληρωτής του

γιατρός υπογράφει το εξιτήριο, η Προϊσταμένη του
Νοσηλευτικού Τμήματος παραδίδει στον ασθενή
γραπτή εντολή με την οποία αυτός παραλαμβάνεται
το εξιτήριο του από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών
μετά τις 14:00.
• Ο ασθενής τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες του ασφαλιστικού
του φορέα και παραλαμβάνει το ασφαλιστικό του
βιβλιάριο από το Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων.

Επισκεπτήριο ασθενών

Νοσηλευτικές πτέρυγες:

Δευτέρα έως Παρασκευή:
Αργίες – Σαββατοκύριακο:
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας-Μονάδα εμφραγμάτων: Καθημερινά:

16:00-20:00
10:00-12:00, 16:00-20:00
14:00-14:30, 18:30-19:00

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κτίριο του ΝΝΑ ως επι- Κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης και της νοσκέπτες, σε παιδιά μικρότερα των 12 ετών για λόγους σηλευτικής φροντίδας, οι συνοδοί και οι επισκέπτες
προστασίας τους από νοσογόνους παράγοντες.
πρέπει να εξέρχονται από τον θάλαμο νοσηλείας.

Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών ΝΝΑ
Με την προσέλευσή σας στο Ιατρείο Επειγόντων
Περιστατικών (ΙΕΠ) δηλώστε σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία σας στην Γραμματεία-Λογιστήριο του Τμήματος.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα απαιτηθούν τακτοποιούνται οικονομικά με την αναφερόμενη διαδικασία για τα Εξωτερικά Ιατρεία. Η τακτοποίηση αυτή

για τους προσερχόμενους από τις 23:00 ως την 07:00
της επομένης και σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας
τακτοποίησής τους στις εργάσιμες ώρες, θα πρέπει να
γίνεται εντός τριών εργασίμων ημερών με ευθύνη του
εξεταζόμενου με βάση υπεύθυνη δήλωσή του.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

210-7261346-7, 7221826
 Χρησιμοποιείστε το μόνο σε πραγματικά επείγουσες περιπτώσεις
 Η μαζική προσέλευση ασθενών με μη επείγοντα
και μη σοβαρά προβλήματα δημιουργεί αναμενόμενες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση
ακόμη και αυτών που έχουν άμεση ανάγκη
αντιμετώπισης
 Κατανοείστε την ανάγκη επιλογής προτεραιότητας αντιμετώπισης ανάλογα με την σοβαρότητα των περιστατικών που περιμένουν να
εξετασθούν, για την οποία είναι υπεύθυνο το
προσωπικό του Ιατρείου
 Το προσωπικό του ιατρείου εργάζεται 24 ώρες

την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο μερικές φορές
με μεγάλη πίεση και ένταση για να σας βοηθήσει
με θεσπισμένους κανόνες
 Η ευγένεια, η κατανόηση, οι χαμηλοί τόνοι και
η ηρεμία στο χώρο αυτό έχουν πάντα θετικό
αποτέλεσμα στην σωστή αντιμετώπιση του
προβλήματός σας από ανθρώπους που εργάζονται για σας
 Παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να παραπέμπονται στα Νοσοκομεία Παίδων

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η αιμοδοσία είναι απλή ακίνδυνη και ασφαλής διαδικασία.
Αφιερώστε 10 λεπτά από το χρόνο σας για να δώσετε
μία μικρή ποσότητα του αίματός σας. Μόνο ο άνθρωπος
μπορεί να το προσφέρει σε άλλο άνθρωπο. Δώστε αίμα,
δώστε ζωή με το αίμα σας. Ο σταθμός αιμοδοσίας του
ΝΝΑ λειτουργεί καθημερινά από 08:00-13:00 και αργίες
10:00-12:00.
ENHMEΡΩΘΕΙΤΕ
Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα να δώσετε μόνο αιμοπετάλια από το αίμα σας.

Τα ασθενοφόρα του ΝΝΑ εξυπηρετούν μόνο ανάγκες
των νοσηλευομένων του ΝΝΑ και για μεταφορά
προς ΝΝΑ εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού το
οποίο θα πρέπει να το ζητήσει με κλήση στο Ιατρείο
Επειγόντων Περιστατικών (Ιατρείο Φρουράς), εφόσον
λόγω της φύσης του περιστατικού δεν είναι δυνατή
η προσέλευσή του στο ΝΝΑ με άλλο μέσο.

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας (τηλ. 210-7261605)
Κλινικές, Τμήματα και Εργαστήρια του ΝΝΑ
Παθολογικός Τομέας
- Αιματολογική Κλινική,
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
- Αλλεργιολογική Κλινική
- Γαστρεντερολογική Κλινική, Ενδοσκοπική
Μονάδα- Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο
- Δερματολογική Κλινική
- Ενδοκρινολογική Κλινική
- Α΄ και Β΄ Καρδιολογική Κλινική,
Εργαστήριο Αναίμακτης Καρδιολογίας,
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Μονάδα
Εμφραγμάτων
- Νευρολογική Κλινική, Εργαστήριο
Νευροφυσιολογίας
- Νεφρολογική Κλινική, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
- Ογκολογική Κλινική
- Α΄ και Β΄ Παθολογική Κλινική
- Παιδιατρικό
- Πνευμονολογική Κλινική, Πνευμονολογικό
Εργαστήριο
- Ρευματολογική Κλινική
- Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής
- Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης,
Φυσικοθεραπευτήριο, Εργαστήριο
Εργοθεραπείας
- Ψυχιατρική Κλινική

Χειρουργικός Τομέας
-

Αγγειοχειρουργική Κλινική
Αναισθησιολογικό
Α΄ και Β΄ Χειρουργική Κλινική
Γυναικολογική Κλινική
Νευροχειρουργική Κλινική
Α΄και Β΄ Ορθοπεδική Κλινική
Οφθαλμολογική Κλινική
Ουρολογική Κλινική, Ουροδυναμικό
Εργαστήριο
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
Κλινική Χειρουργικής Θώρακος
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική
Χειρουργείο

Εργαστηριακός Τομέας
Υποκατάστημα Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, ΝΝΑ
Λειτουργεί για το κοινό καθημερινά 08:00-13:30.
Κλειστό για μία εβδομάδα ανά τετράμηνο λόγω απογραφής.
Στο ΝΝΑ λειτουργεί Αντικαπνιστικό Ιατρείο (Παρασκευή
09.00-11.00) για τη βοήθεια όσων επιθυμούν να διακόψουν
το κάπνισμα.

- Σταθμός Αιμοδοσίας
- Ακτινολογικό: Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής,
Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας,
Τμήματα Αξονικού και Μαγνητικού,
Τομογράφου, Τμήμα Μαστογραφίας
- Βιοπαθολογικό, Μικροβιολογικό,
Βιοχημικό, Ανοσολογικό Εργαστήριο
- Κυτταρολογικό Εργαστήριο
- Παθολογανατομικό Εργαστήριο
- Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Οδοντιατρικός Τομέας
- Τμήμα Γενικής Οδοντιατρικής
- Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής
- Τμήμα Ορθοδοντικής

Διατομεακά και λοιπά Τμήματα
-

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής
Διαιτολογικό Τμήμα
Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας

Λοιπές Διευθύνσεις του ΝΝΑ
Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

(τηλ. 210-7261539)
Νοσηλευτικές Πτέρυγες: 3Α, 3Β, 4Α, 4Β, 4Δ, 4Ν,
5Α, 5Β, 5Ν
Κλειστά και διατομεακά Τμήματα, Κλινικά Εργαστήρια

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
(τηλ. 210-7261010)

Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
(τηλ. 210-7261822, fax 210-7261596)

Σύμφωνα με το Νόμο το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους
του Νοσοκομείου. Η μη συμμόρφωση
στην απαγόρευση θα ελέγχεται από τα
όργανα ασφαλείας του ΝΝΑ με βάση τις
ισχύουσες διαταγές.

Το έντυπο αυτό αποτελεί μια από τις δράσεις του προγράμματος «ΠΕΙΘΩ» που εκπόνησε η Διεύθυνση
του ΝΝΑ με σκοπό την αναβάθμιση των σχέσεων του Νοσοκομείου με τους δικαιούχους περίθαλψης,
με την ιατρική κοινότητα της χώρας και την ελληνική κοινωνία.
Σκοπός του εντύπου είναι να ενημερώσει τους δικαιούχους περίθαλψης στο Νοσοκομείο μας για τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και κανόνες λειτουργίας του, ώστε να τις χρησιμοποιούν εύκολα και αποτελεσματικά για να περιορισθεί η κάθε μορφής ταλαιπωρία τους και οι εκατέρωθεν διαμαρτυρίες και
εντάσεις.
Μια άλλη δράση του ιδίου προγράμματος είναι η δημιουργία Γραμματείας Διευθυντού ΝΝΑ με προϊστάμενο ανώτερο αξιωματικό που θα έχει και ως αποστολή την επικοινωνία με το κοινό (υποβολή
παραπόνων, υποδείξεων κλπ).
Επί μέρους λειτουργίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό μπορεί να τροποποιηθούν αν αυτό επιβληθεί από ειδικές ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες κυρίως του ιατρικού προσωπικού ή κατόπιν διαταγής
του ΓΕΝ.
Η συνεχής προσπάθεια της Διεύθυνσης και του προσωπικού του ΝΝΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των δικαιούχων μπορεί να μεταβάλλει στο μέλλον μέρος των διαδικασιών που περιγράφονται στο
έντυπο αυτό ή και να συμπεριλάβει νέες υπηρεσίες υγείας. Οι μεταβολές αυτές θα συμπεριληφθούν
σε επόμενη έκδοση του εντύπου.
Περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία του ΝΝΑ και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί
κανείς να βρει στην συνεχώς αναθεωρούμενη ιστοσελίδα του ΝΝΑ.
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Μαντίδης ΠΝ
Διευθυντής ΝΝΑ

