
Πληροφορίες προς τους ασθενείς εκλεκτικών 
χειρουργικών επεμβάσεων  
(Elective Surgery Patient Information) 
 
Το φυλλάδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες αν είστε ένας ασθενής στον κατάλογο αναμονής για 
εκλεκτική χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο. 
 
Εκλεκτική χειρουργική επέμβαση είναι ο όρος που δίνεται σε όλες τις μη –
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις για τις οποίες η εισαγωγή στο νοσοκομείο 
μπορεί να καθυστερήσει για τουλάχιστον 24 ώρες. 
 
Τα άτομα που περιμένουν εκλεκτική χειρουργική επέμβαση,  κατατάσσονται σε 
μια κλινική κατηγορία που βασίζεται στην αξιολόγηση ενός ειδικού γιατρού.  
 
Υπό κανονικές συνθήκες, οι ασθενείς με τον υψηλότερο βαθμό επείγουσας 
ανάγκης (Κατηγορία 1 – επείγουσα) θα προγραμματιστούν για χειρουργική 
επέμβαση νωρίτερα από τους άλλους ασθενείς.   
 
Υπάρχουν τρεις κλινικές κατηγορίες, που χρησιμοποιούνται σε όλη την 
Αυστραλία, για την ταξινόμηση των ασθενών για χειρουργική επέμβαση.  
 
Κατηγορία 1 – επείγουσα 
Ο επιθυμητός χρόνος αναμονής για επείγουσα χειρουργική επέμβαση είναι 30 
μέρες ή και λιγότερο. 
 
Κατηγορία 2 – ημι-επείγουσα  
Ο επιθυμητός χρόνος αναμονής για ημι-επείγουσα χειρουργική επέμβαση είναι 
90 μέρες ή λιγότερο. 
 
Κατηγορία 3 – μη-επείγουσα  
Ο επιθυμητός χρόνος αναμονής για μη-επείγουσα χειρουργική επέμβαση είναι 12 
μήνες ή λιγότερο.  
 
Παρόλο που τα δημόσια νοσοκομεία καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να 
ανταποκριθούν σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα, τα νοσοκομεία πρέπει να 
δώσουν προτεραιότητα στους ασθενείς επείγουσας ανάγκης που 
χρειάζονται κρεββάτι στο νοσοκομείο.   
 
Η υποχρέωσή σας  
Σαν ασθενής που περιμένει ένα ραντεβού σε εξωτερικό ιατρείο, η υποχρέωσή 
σας είναι να:  
 

• Ακολουθήσετε τις διαδικασίες και τις συμβουλές που περιγράφονται σε 
οποιοδήποτε πληροφοριακό φυλλάδιο που σας παρέχεται από το 



νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που 
σχετίζονται με το πως να διατηρηθείτε σε καλή κατάσταση και υγεία για 
τη χειρουργική επέμβαση.  

• Βρίσκεστε στο νοσοκομείο στη δηλωμένη ημερομηνία του ραντεβού 
σας, να παραβρίσκεστε σε οποιεσδήποτε εξετάσεις σε κλινικές προ-
εισαγωγής όπως επίσης και στα ραντεβού μετά τη χειρουργική 
επέμβαση.  

• Ενημερώστε το νοσοκομείο για οποιαδήποτε τυχον αλλαγή στα 
στοιχεία επικοινωνίας σας.  

• Συμβουλέψτε το νοσοκομείο για: 
o οποιαδήποτε αλλαγή στη θέληση σας να κάνετε τη χειρουργική 

επέμβαση. 
o οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές περιστάσεις που μπορούν να 

οδηγήσουν στην ανάγκη αναβολής ή ακύρωσης της  χειρουργικής 
σας επέμβασης. 

o την αποδοχή σας σε μια προτεινόμενη ημερομηνία εισαγωγής 
(όταν προβλέπεται). 

o Συμβουλέψτε το νοσοκομείο αν: 
o Είστε σε κατάλογο αναμονής για εκλεκτική χειρουργική επέμβαση 

ενός άλλου δημόσιου νοσοκομείου.  
o Έχετε αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως μια αλλαγή στη 

διεύθυνση ή αριθμό του τηλεφώνου σας. 
 
Η παράλειψη να παρευρεθείτε σε προγραμματισμένα ραντεβού χωρίς έγκαιρη 
προειδοποίηση και σοβαρή αιτία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σας ξεγράψουν 
από τον κατάλογο αναμονής και να μη σας χειρουργήσουν.  
 
Η υποχρέωσή μας  
 
Είναι να : 

• Σας εξασφαλίσουμε τη διάθεση  ενός  κατάλληλα καταρτισμένου 
ιατρού. 

• Σας ειδοποιήσουμε για την εγγραφή σας στον κατάλογο αναμονής 
εντός 10 ημερών από την εγγραφή σας. 

• Επικοινωνήσουμε μαζί σας αν δεν σας έχουν κάνει τη χειρουργική  
επέμβαση εντός του επιθυμητού χρόνου αναμονής για χειρουργική 
επέμβαση. 

• Σας παραπέμψουμε σε ειδικό γιατρό με το συντομότερο χρόνο 
αναμονής για εκλεκτική χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο μας ή 
σε κάποιο άλλο δημόσιο νοσοκομείο. 

• Εξασφαλίσουμε ότι βρίσκονται στη διάθεση του οικογενειακού σας 
γιατρού οι κατάλληλες διατιθέμενες πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες παραπομπής, χρόνους αναμονής και καλύτερη διαχείριση 
για την κατάσταση σας.  



• Σας παράσχουμε τη χειρουργική επέμβαση στην προγραμματισμένη 
ημερομηνία και να μην ακυρώσουμε την εισαγωγή σας σε 
περισσότερες από δύο περιπτώσεις χωρίς καλή αιτία.  

 
Η υποχρέωση του οικογενειακού σας γιατρού  
 
Ο οικογενειακός σας γιατρός είναι σημαντικός συνεργάτης στη φροντίδα της 
υγείας σας και σας συνιστούμε να κρατάτε τα τακτικά ραντεβού μαζί του ενώ 
περιμένετε τη χειρουργική επέμβασή σας.  Ο οικογενειακός σας γιατρός θα:  
 

• Σας διατηρήσει σε καλή σωματική κατάσταση και υγεία ενώ περιμένετε 
τη χειρουργική σας επέμβαση. 

• Σας βοηθήσει να έλθετε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή σας ενώ περιμένετε τη 
χειρουργική σας επέμβαση. 

 
Πληροφορίες σχετικές με τη συνεχή σας φροντίδα και τη διαχείρισή σας θα 
διαβιβαστούν στο γιατρό σας - ενώ περιμένετε ένα ραντεβού ή κάνετε κάποια 
θεραπεία, - εκτός αν μας συμβουλέψετε εσείς διαφορετικά. 
 
Διατηρώντας μιαν Υγιή ΔΑ 
 
Αριθμός επικοινωνίας με το Νοσοκομείο:  
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