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Πλάνο περίθαλψης – Εκτιμώμενοι 
χρόνοι αναμονής στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών
Διαδικασία Μέσος χρόνος αναμονής
¨ ΗΚΓ

¨ Αιμοληψία και εξετάσεις αίματος 2 ώρες για τα αποτελέσματα

¨ Ακτινογραφία 2 ώρες για τα αποτελέσματα

¨ Αξονική τομογραφία Έως 4 ώρες για τα αποτελέσματα

¨ Αξονική τομογραφία κεφαλής 2 ώρες για τα αποτελέσματα

¨�Αξονική τομογραφία κοιλίας και 
πυέλου με σκιαγραφικό

5 ώρες για τα αποτελέσματα

¨  Αξονική τομογραφία θώρακος 
με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό

4 ώρες για τα αποτελέσματα

¨ Υπερηχογράφημα 5 ώρες για τα αποτελέσματα

¨ Ράμματα 2 ώρες (συνολικός χρόνος θεραπείας)

¨ Τοποθέτηση γύψου ή νάρθηκα 2 ώρες (συνολικός χρόνος θεραπείας)

¨ Θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή)

¨ Επανεξέταση

Καλώς ορίσατε

Είστε πλέον ασφαλείς και έχετε στη 
διάθεσή σας όλα τα πλεονεκτήματα 
της περίθαλψης παγκόσμιας 
κλάσης που προσφέρεται στο 
Mount Sinai Queens.

STAVROS NIARCHOS 
EMERGENCY DEPARTMENT
30-19 CRESCENT STREET
ASTORIA, NY 11102

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΠ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ¨  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ  ¨  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ

 ¨  ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
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Η φροντίδα σας 
είναι η κορυφαία 
προτεραιότητά μας.
Βάσει του νέου μοντέλου λειτουργίας μας, 
ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού θα 
αξιολογήσει πρώτα την κατάστασή σας και 
θα προσδιορίσει σε ποιο τμήμα θα πρέπει να 
μεταφερθείτε για περαιτέρω φροντίδα από την 
ομάδα μας. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λάβει 
χώρα σε κάποια από τις κλίνες, τις καρέκλες ή 
τις ανακλινόμενες πολυθρόνες που διαθέτουμε.

Όπως θα διαπιστώσετε, διαχειριζόμαστε 
μεγάλο αριθμό περιστατικών. 
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλοί σε 
αυτό που κάνουμε. Σημαίνει, επίσης, ότι 
ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να σας 
δει ένα μέλος της ομάδας. Οι ασθενείς που 
αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα 
πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα 
από την κλινική ομάδα.

Παρότι η αναμονή σας στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών μπορεί να είναι παρατεταμένη, δεν 
σας έχουμε ξεχάσει! 

Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε ένα μέλος της 
ομάδας μας αν χρειαστείτε βοήθεια, αν θεωρείτε 
ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στην κατάστασή σας 
ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία.

Κατά την παραμονή σας στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών θα σας δουν διάφοροι γιατροί και 
νοσηλευτές. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Τα 
μέλη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
είναι σε συνεχή κίνηση για τη διαχείριση της 
ασταμάτητης ροής περιστατικών.

Θα κάνουμε 
ό,τι μπορούμε 

για να 
μειώσουμε τον 

πόνο και την 
ταλαιπωρία 

σας, ώστε να 
μπορέσετε να 

επιστρέψετε το 
συντομότερο 
δυνατό στην 

καθημερινότητά 
σας.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση 
εισαγωγής σας στο νοσοκομείο.
Αν τα μέλη της κλινικής ομάδας αποφασίσουν 
ότι πρέπει να εισαχθείτε στο νοσοκομείο, θα 
μεταφερθείτε σε μια κλίνη στους επάνω ορόφους. 

Φροντιστές
Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών θα σας παραπέμψουν για 
φροντίδα από τους γιατρούς του Τμήματος Κίνησης Ασθενών και από τα μέλη της 
Ιατρικής Ομάδας.

Δωμάτια
Κατά την αποχώρησή σας από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θα 
μεταφερθείτε σε έναν από τους επάνω ορόφους του νοσοκομείου. Τα δωμάτια 
στους επάνω ορόφους του νοσοκομείου είναι καθαρά και άνετα. Μπορείτε να 
είστε βέβαιοι ότι η φροντίδα σας θα ανταποκρίνεται στα κορυφαία πρότυπα που 
συνδέονται με το όνομα του Mount Sinai. Το κρεβάτι σας μπορεί να βρίσκεται σε 
τρίκλινο δωμάτιο, το οποίο μοιράζονται μέχρι τρεις ασθενείς.

Κατά τη μετακίνησή σας από το ΤΕΠ σε ένα δωμάτιο 
Ακόμη και μετά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, οι χρόνοι αναμονής για 
ένα κρεβάτι εσωτερικής νοσηλείας είναι απρόβλεπτοι. Θα φροντίσουμε να 
εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή άνεσή σας κατά την αναμονή και, φυσικά, θα 
συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη ιατρική φροντίδα. Αν μπορείτε να 
καταναλώσετε τροφή, θα σας προσφερθούν γεύματα στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών.
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