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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Αξιοσημείωτα Επιτεύγματα 

Αγαπητοί ασθενείς και επισκέπτες,
Είναι χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενούμε στη Μονάδα Αποθεραπείας και  Αποκατάστασης του Μελάθρου (τη 
μοναδική στο είδος της). Τη Μονάδα με την πολύχρονη και τεράστια προσφορά στον κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο 
μας σε θέματα αποθεραπείας και αποκατάστασης. 
Εδώ, στους άνετους και καθαρούς χώρους διαμονής και αποθεραπείας με το σύγχρονο εξοπλισμό, θα νιώσετε από 
την πρώτη στιγμή το πνεύμα ενδιαφέροντος, τη στοργή και την αγάπη. 
Θα βρείτε άριστης ποιότητας υπηρεσίες με ολιστική προσέγγιση, από μια πολύπειρη και προσοντούχα Διεπιστημονική 
Ομάδα, που αντιμετωπίζει με ανθρωπιά και επιστημοσύνη την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Για το άριστο επίπεδο των υπηρεσιών της, η Μονάδα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης είναι καταξιωμένη στη 
συνείδηση όσων έτυχαν των υπηρεσιών της, των συγγενών τους, του κοινού και του Ιατρικού Κόσμου. 
Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το αξιόπιστο της προσφοράς και της πολύχρονης εμπειρίας μας, ενοικιάζει 
κλίνες για σκοπούς αποκατάστασης ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. 
Η εκτίμηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του τόπου μας προς το Μέλαθρο είναι μεγάλη. Γι’ αυτό και η σύναψη 
Μνημονίων Συνεργασίας Θεωρείται δεδομένη.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κοινά ερευνητικά προγράμματα με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης. 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και οργάνωση ημερίδων σε θέματα 
αποθεραπείας και αποκατάστασης (με εισηγητές εγνωσμένου κύρους και σύνεδρους επαγγελματίες υγείας). Συνεργασία 
με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης για κλινική εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Λογοθεραπείας. 

•
•

Το Μέλαθρο συνεργάζεται με τους πιο κάτω Oργανισμούς:
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•

•
•
•
•
•

Νευρολογικές: αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
μυελοπάθειες.

Μυοσκελετικές: σκολίωση, οσφυαλγία, ισχιαλγία, αρθρίτιδες, μυϊκές ατροφίες και ρευματοπάθειες.

Ορθοπεδικές και άλλα περιστατικά: μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Αθλητικές κακώσεις (χιαστοί, αιμάτωμα, τένοντες και μυς).

Αναπνευστικές παθήσεις (πνευμονίες, βρογχίτιδες και άλλες αναπνευστικές παθήσεις).

Καρδιολογικά (καρδιοαναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Υγείας σε θέματα 
φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας. 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / St. George’s School of Medicine, London:
Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι συμβεβλημένο με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και παρέχει 
κλινική εκπαίδευση σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στον τομέα της Παθολογίας, Νευρολογίας και Γηριατρικής.  

•

•

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ συμβάλλεται με μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχα  κέντρα του εξωτερικού, 
π.χ. “Διάπλαση” Καλαμάτας, “Φιλοκτήτης” Αθηνών, με ανταλλαγή προσωπικού για εμπλουτισμό εμπειριών και 
γνώσεων.
 
Επίσης είμαστε σε Πορεία Διαπίστευσης των Υπηρεσιών μας από Διαπιστευμένο Οργανισμό για το ISO 9001:2015.

Υπηρεσίες Αποκατάστασης
Τι είναι Αποκατάσταση:

Είναι το αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων. Η διεπιστημονική ομάδα μας 
αποτελείται από τους Φυσίατρους, τους Φυσικοθεραπευτές, τους Εργοθεραπευτές, τους Λογοθεραπευτές, τον 
Ψυχολόγο και τον Κοινωνικό Λειτουργό, οι οποίοι από κοινού προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες του κάθε 
ασθενή και να παράσχουν διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία. 
Στόχος της αποκατάστασης είναι η επανάκτηση και διατήρηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου, για την ομαλή 
επανένταξη σε όλες τις σημαντικές πτυχές της ζωής όπως η φυσική κατάσταση, η ψυχική υγεία, η  επαγγελματική 
ζωή, η εκπαίδευση και άλλες μορφές ανάπτυξης ενός ατόμου. 

Για Αποκατάσταση Παρέχεται ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Διάγνωσης & Αντιμετώπισης Παθήσεων Όπως:
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Τι Περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Αποκατάστασης:

Πρόγραμμα Θεραπείας

Οι συνεδρίες θεραπείας ξεκινούν από τις 8 π.μ. και συνεχίζονται μέχρι αργά το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή 
(Σάββατο πρωί για συνεδρίες φυσιοθεραπείας μετά από συνεννόηση με το φυσιοθεραπευτή σας).

Το πρόγραμμα των θεραπευτικών συνεδριών ενδέχεται να υφίσταται κάποιες αλλαγές κατά την διάρκεια του μήνα ή της 
εβδομάδας.

•

•

Κατά την αποκατάστασή σας, η ομάδα αποκατάστασης θα βρίσκεται πάντα κοντά σας μέσα από:

Συναντήσεις μεταξύ ομάδας αποκατάστασης και συγγενών, με σκοπό την συζήτηση και ενημέρωση για την πρόοδο, τους 
στόχους αποκατάστασης και το σχέδιο εξόδου από το κέντρο, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Το πρόγραμμα των 
θεραπευτικών συνεδριών ενδέχεται να υφίσταται κάποιες αλλαγές κατά την διάρκεια του μήνα ή της εβδομάδας.

Συστηματική ενημέρωση συγγενών - συνοδών από τους ιατρούς αλλά και άλλα μέλη της ομάδας αποκατάστασης 
(καθημερινές επισκέψεις ιατρών στους θαλάμους). Προσωπικές  συναντήσεις με το ιατρικό προσωπικό μπορούν να γίνουν 
κατόπιν συνεννόησης με την υποδοχή (ωράριο συγγενών Δευτέρα- Παρασκευή 13:30- 14:30). Oι μέρες επισκέψεων είναι 
διαφορετικές για κάθε ιατρό.

•

•

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασής σας συμπεριλαμβάνει εσάς και την Διεπιστημονική Ομάδα Απο-
κατάστασης. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός και η λύση των δυσκολιών που μπορεί να έχουν 
προκύψει λόγω τραυματισμού ή ασθένειας.

Σε συνεργασία με την ομάδα αποκατάστασης, θα ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα θεραπείας σας, την 
φροντίδα σας, τροποποιήσεις στο σπίτι και άλλες ατομικές ανάγκες.

Ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φυσίατροι)

Νευρολόγος 
  
Παθολόγοι  

Εξειδικευμένοι Νοσηλευτές Αποκατάστασης 

Φυσιοθεραπευτές - Υδροθεραπευτές

•
•
•
• 
•

Τα Τμήματα μας:

Λογοθεραπευτές 

Εργοθεραπευτές

Ψυχολόγοι

Κοινωνιολόγοι / Κοινωνικοί λειτουργοί

•
•
•
•
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Χρήσιμες Πληροφορίες Κέντρου Αποκατάστασης 
Παραμονή στο Κέντρο Αποκατάστασης: 

Το Κέντρο Αποκατάστασης αποτελείται από δυο πτέρυγες, η μια βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και η άλλη στον 
πρώτο όροφο. 
Με την εισαγωγή σας, θα σας δοθεί δωμάτιο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει. Η μονάδα Αποκατάστασης 
του Μελάθρου διαθέτει μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. Αλλαγές δωματίων πιθανόν να προκύψουν κατά την 
διάρκεια της διαμονής σας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Κέντρου και βάσει πρωτoκόλλου υγείας.
Όλα τα δωμάτια στο Μέλαθρο είναι πλήρως ανακαινισμένα, κατάλληλα διαμορφωμένα και εξοπλισμένα για να σας 
εξυπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα κατά την διάρκεια της παραμονής σας κοντά μας.

Κλινικό - Μικροβιολογικό Εργαστήριο - Χημείο 

Ακτινολογικό Τμήμα - Εξέταση Οστεοπόρωσης

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα - Ηλεκτρομυογράφημα
 

•
•
•

Επιπρόσθετες Ιατρικές Υπηρεσίες για Ασθενείς Αποκατάστασης: 

Καρδιολογικές εξετάσεις 

Εξέταση με υπερσύγχρονο μηχάνημα υπερήχων
 
Ενέσιμες - Βιολογικές θεραπείες (υαλουρονικό οξύ, 
κολλαγόνο, PRP - πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, κ.α.)

•
•
•

Σε κάθε πτέρυγα του Κέντρου ακολουθείται μια καθιερωμένη διαδικασία - ρουτίνα η οποία  σχεδιάζεται για 
να επιτρέψει την ομαλή λειτουργία των ιατρικών και θεραπευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό που θα σας 
φροντίσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Το προσωπικό στο θάλαμο θα σας εξηγήσει κατά την άφιξή σας τι θα 
πρέπει να ακολουθείτε επί καθημερινής βάσεως.
Με την άφιξή σας στο Μέλαθρο απαραιτήτως πρέπει να δώσετε οιανδήποτε ιατρική πληροφορία που αφορά την 
αποθεραπεία σας, π.χ. ακτινογραφίες, διαγνώσεις παθήσεων, αποτελέσματα εξετάσεων και φαρμακευτική αγωγή.
Στη συνέχεια ο συνοδός του ασθενή θα περάσει από την υποδοχή για να δηλώσει τα ατομικά του στοιχεία. Το 
προσωπικό θα είναι στη διάθεση σας, ώστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έντυπα.

Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν:

•
•
•
•

Τηλεόραση

Ψυγείο

Δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (Free WIFI)

Τηλέφωνο με απευθείας γραμμή

Κεντρικό σύστημα κλιματισμού

Κουδούνι για το νοσηλευτικό προσωπικό

Μπάνιο με εργονομικές προδιαγραφές (παρέχεται χαρτί 
υγείας και σαπούνι χεριών), κοινό για δίκλινα δωμάτια

•
•
•
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Η ποσότητα των πιο πάνω πρέπει να είναι ανάλογη του πόσο συχνά επισκέπτονται οι συγγενείς τον ασθενή, έτσι 
ώστε να τον εφοδιάζουν τακτικά με τα αντικείμενα, ιδιαίτερα του ρουχισμού, αφού δεν διατίθεται πλυντήριο ρούχων.

Φαρμακευτική Αγωγή:

Οι συνοδοί των ασθενών κατά την εισαγωγή του ασθενή θα πρέπει να έχουν μαζί τους και να γνωρίζουν επακριβώς 
τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. Απαγορεύεται η χορηγία οποιουδήποτε φαρμάκου χωρίς να ενημερωθεί ο 
ιατρός του Μελάθρου. Ακολούθως θα δίδεται η φαρμακευτική αγωγή από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Διατροφή:

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις κλινικές παθήσεις, καθώς 
επηρεάζει την προαγωγή της υγείας του ατόμου. Στα πλαίσια της  φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης στο Κέντρο 

•
•

Φόρμες γυμναστικής 

Φανέλες γυμναστικής 

Παπούτσια αθλητικά (ένα μέγεθος μεγαλύτερο 
από τα συνηθισμένα)

Για την Φυσιοθεραπεία:

•

• Πάνες ακράτειας Κρέμα για την αντιμετώπιση του συγκάματος

Εάν Χρειάζεται:

•

•
•
•

Μαγιό

Μπουρνούζι 

Πετσέτα 

Παντόφλες
 
Σκουφάκι αδιάβροχο

Για την Υδροθεραπεία (για τα άτομα που θα χρησιμοποιούν την πισίνα):

•
•

Απαραίτητα Προσωπικά Αντικείμενα:

Οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα

Ξυριστικά 

Αποσμητικό και κολώνια 

Ενυδατική κρέμα σώματος 

Χαρτομάντηλα

Υγρά μαντηλάκια

Βούρτσα μαλλιών

•
•
•
• 
•
•
•

Πιτζάμες
 
Ρόμπα και παντόφλες
 
Φανέλες εσωτερικές 

Εσώρουχα 

Κάλτσες

Πετσέτες (μικρές και μεγάλες) και είδη μπάνιου

Μπατονέτες (ξυλάκια αυτιών)

•
•
•
• 
•
•
•
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Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η μεταφορά μικροσυσκευών γκαζιού ή ηλεκτρισμού, στρωμάτων, επίπλων κ.α. στο 
δωμάτιο ασθενών. Για οποιοδήποτε αναγκαίο εξοπλισμό, παρακαλούμε, όπως επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση.

Χρήση Μικροσυσκευών:

•
•

Με την εισαγωγή του ασθενή παρέχονται τα απαραίτητα βοηθήματα (τροχοκάθισμα)

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά τεχνικών μέσων και βοηθημάτων (τροχοκαθίσματα, εξοπλισμός δωματίου κλπ.)  του 
Κέντρου Αποκατάστασης σε άλλους χώρους εκτός του Κέντρου από τους ασθενείς ή τους συνοδούς κατά την έξοδο τους.

Τεχνικά Μέσα / Βοηθήματα:

•

•

Εισηγούμαστε όπως αφήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα σας στο σπίτι. Προτείνουμε να έχετε μαζί σας ένα μικρό ποσό 
χρημάτων για τα απαραίτητα.

Παρακαλούμε να μην αφήνετε προσωπικά σας αντικείμενα αξίας στο δωμάτιο κατά την διάρκεια της αποθεραπείας σας ή 
απουσίας σας για οποιοδήποτε λόγο. Το Μέλαθρο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

Προσωπικά Αντικείμενα:

Καλλωπισμός:

Στο Κέντρο μας προσφέρονται υπηρεσίες καλλωπισμού και βρίσκονται στην διάθεση σας κατόπιν ραντεβού σε 
συνεννόηση με την Προϊστάμενη.

Εξιτήρια / Αναχωρήσεις:

Ο υπεύθυνος Φυσίατρος, ανάλογα με την πρόοδο του ασθενή, θα ορίσει την ημερομηνία εξόδου (εξιτήριο) από το 
Κέντρο Αποκατάστασης. 
Η Ομάδα Αποκατάστασης σε συνεργασία με τον ασθενή θα σχεδιάσει ένα πλάνο αναχώρησης, το οποίο θα 
περιλαμβάνει σχέδια για εργασία, εκπαίδευση ή και συνέχιση των θεραπειών στο Κέντρο μας, ως εξωτερικός 
ασθενής.

μας έχουν σχεδιαστεί, με την συνεργασία εξειδικευμένου κλινικού διατροφολόγου, ειδικά γεύματα για την κάλυψη 
των αναγκών των ασθενών μας. Ο κάθε ασθενής έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες επιλογές 
γευμάτων βάσει των αναγκών και προτιμήσεων του. 

Πρωινό: 7:15

Μεσημεριανό: 11:30 - 12:00 

Βραδινό: 17:30

Πρόγραμμα Σίτισης:
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Γενικοί κανονισμοί Κέντρου Αποκατάστασης
Παραμονή Συνοδού στο Κέντρο:

Η διανυκτέρευση ενός μόνο συνοδού προς υποβοήθηση του ασθενούς είναι επιτρεπτή μόνο στα μονόκλινα δωμάτια, 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης Προϊσταμένης και Διεύθυνσης. Για την παραμονή του συνοδού το βράδυ υπάρχει 
δυνατότητα χρήσης πολυθρόνας - κρεβατιού.

Τα οικεία πρόσωπα και οι επισκέπτες των ασθενών στο Κέντρο θα πρέπει να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου οι 
οποίες έχουν ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή & Σαββατοκύριακο: 11:30 - 13:00, 16:00 - 19:00

Επισκεπτήριο:

Επισημάνσεις & Κανονισμοί Επισκεπτηρίου:

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Συνίσταται όπως μη υπάρχουν περισσότεροι από δύο επισκέπτες για κάθε νοσηλευόμενο ταυτόχρονα στο δωμάτιο.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους θαλάμους και στις μονάδες σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγονται οι επισκέψεις αν υπάρχουν περιπτώσεις κρυολογήματος 
ή άλλης ασθένειας.

Το επισκεπτήριο να γίνεται χωρίς θορυβώδεις συζητήσεις που πιθανόν να ενοχλούν τους ασθενείς.

Παρακαλούμε για  την υγιεινή των ασθενών αλλά και την  δική σας όπως χρησιμοποιείτε αντισηπτικό και πλένετε 
σχολαστικά τα χέρια σας κατά την είσοδο και έξοδο σας από το δωμάτιο. 

Κατά  τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης, ιατρονοσηλευτικών πράξεων ή αν κριθεί απαραίτητη από τον Θεράποντα ιατρό η 
ξεκούραση των ασθενών, δεν θα επιτρέπονται οι επισκέψεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου στους χώρους του Κέντρου. 

Διατηρείτε το χώρο του Κέντρου καθαρό και σέβεστε την περιουσία του.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται στις μονάδες νοσηλείας του Κέντρου.
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Εξωτερικοί Χώροι:

Στο Μέλαθρο αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε την ανάγκη του ασθενή και της οικογένειας του για στιγμές 
χαλάρωσης και ηρεμίας. Έτσι στους εξωτερικούς μας χώρους έχουμε διαμορφώσει ένα όμορφο πράσινο τοπίο 
γύρω από το γραφικό μας κιόσκι και το εκκλησάκι, προσφέροντας χρόνο ανάπαυσης σε σας και τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα. Αναμφίβολα ένα ποιοτικό περιβάλλον μέσα στο πράσινο, μπορεί να βελτιώσει τη ψυχική υγεία του 
ανθρώπου αλλά και να αναπτύξει τη κοινωνικότητα του.  

Το Εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων:

Στον εξωτερικό  χώρο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ είναι κτισμένο το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Το 
εκκλησάκι δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενοίκων του Μελάθρου και των οικογενειών τους. 
Ο κάθε ασθενής και οι συγγενείς του έχουν τη χαρά για επίσκεψη και προσκύνημα στο εκκλησάκι, ενώ παράλληλα 
δίδεται η ευκαιρία στους ενοίκους μας να κοινωνούν αλλά και να εξομολογούνται. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην υποδοχή. 

Την 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.  Το 
Μέλαθρο πανηγυρίζει και τιμά τους δύο αγίους την 1η Ιουλίου. Το βράδυ της παραμονής, μετά τον εσπερινό γίνεται 
το καθιερωμένο Πανηγύρι, το οποίο οργανώνεται από τους Φίλους του Μελάθρου Λεμεσού, όπου  λειτουργούν 
περίπτερα με πλούσια φαγητά, ποτά, γλυκά και άλλα. Όλοι οι ασθενείς και οι οικογένειες τους είναι ευπρόσδεκτοι. 

Καφετέρια:

Στον εξωτερικό χώρο του Μελάθρου , ανάμεσα στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και τον ιδιαίτερα ξεχωριστό 
μας κήπο, λειτουργεί καφετέρια σύγχρονων εγκαταστάσεων. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε διάφορα ροφήματα 
της αρεσκείας σας, ενώ παράλληλα καθημερινά προσφέρονται ποικίλες επιλογές σνακ και ολοκληρωμένα σπιτικά 
γεύματα.

Χειμερινό Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή, Σαββατοκύριακο: 7:00 - 18:00, 10:00 - 16:00
Θερινό Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή, Σαββατοκύριακο: 7:00 - 19:00, 10:00 - 16:00

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας Καφετέριας: 
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Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών
Τα Δικαιώματά σας ως Ασθενής:

Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας 
για την υγεία των πολιτών. Τα δικαιώματα των ασθενών βασίζονται στον “Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας 
των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005)”.

Ο κάθε ασθενής που επιλέγει να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του Μελάθρου έχει Δικαιώματα και Υποχρεώσεις όπως 
αυτά προκύπτουν από το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και των κανόνων λειτουργίας του Κέντρου μας.

 Ο Κάθε Ασθενής έχει Δικαίωμα:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε καλής ποιότητας φροντίδα, περίθαλψη και αποκατάσταση, όπως απαιτούν οι 
ανάγκες της υγείας του και όπως αυτή παρέχεται μέσα σε εύλογο χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες αυτές.

Να ενημερώνεται για την πραγματική κατάσταση της υγείας του και για τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και 
θεραπευτικών αγωγών στις οποίες θα υποβληθεί.

Να ενημερώνονται οι άμεσοι συγγενείς του για την πραγματική κατάστασή του, εφ’ όσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή 
εντολή από τον ίδιο.

Να μην υφίσταται άσκοπες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, που συνεπάγονται περιττή ταλαιπωρία και 
επιπλέον έξοδα.

Να τυγχάνει απ’ όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, διοικητικό) αντιμετώπισης με ευγενική συμπεριφορά, 
διακριτικότητα και κατανόηση, καθ` όλη την αλληλεπίδραση του με τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Να παρακολουθείται στη διάρκεια της νοσηλείας του από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να 
αντιληφθεί και να φροντίσει όλες τις νοσηλευτικές του ανάγκες.

Να νοσηλεύεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 
αποκατάσταση της υγείας του.

Να ελέγχει τα φάρμακα του, το λογαριασμό του και να αναζητά εύλογες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όποιο σχετικό 
με αυτά θέμα τον απασχολεί.

Να ασκεί το δικαίωμα του ιατρικού απορρήτου, για όλες τις πληροφορίες που περιέχει ο ιατρικός φάκελός του, καθώς και 
εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Να ενημερώνεται για κάθε περίπτωση συμμετοχής του σε ερευνητικό πρόγραμμα, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα να 
αρνηθεί τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.

Να διακόψει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχει, όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο, έστω 
και αν έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση.
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Υποχρεώσεις, Ευθύνες Ασθενών & Συνοδών:

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Δώστε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας σας, το ιατρικό ιστορικό σας (ατομικό και 
οικογενειακό), προηγούμενες νοσηλείες, φάρμακα , τυχόν αλλεργίες και συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνετε ή 
έχετε λάβει και οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν σχετικά με την υγεία σας.

Αναφέρετε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της υγείας σας.

Συνεργαστείτε με το προσωπικό και συμμετέχετε ενεργά στο σχεδιασμό της θεραπείας σας πριν και μετά την έξοδό σας 
από το Κέντρο Αποκατάστασης.

Ακολουθείτε τα πλάνα θεραπείας που σας προτείνει το ιατρικό προσωπικό ή οι επαγγελματίες υγείας. Εάν χρειάζεστε 
διευκρινίσεις, δεν κατανοείτε πλήρως το πλάνο θεραπείας σας ή τις ιατρικές οδηγίες που σας δόθηκαν, ενημερώστε 
άμεσα το προσωπικό.

Φέρετε πλήρη ευθύνη για τις πράξεις σας σε περίπτωση που αρνηθείτε να λάβετε θεραπεία ή δεν ακολουθείτε πιστά τις 
οδηγίες του θεραπευτικού προσωπικού. 

Υποχρεούστε, τόσο εσείς όσο και τα μέλη της οικογένειάς σας, να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τους κανονισμούς του 
Κέντρου και του προσωπικού. 

Τηρείτε το ωράριο επισκεπτηρίου προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες ηρεμίας των ασθενών.

Δείξτε σεβασμό στο περιβάλλον του Κέντρου, για τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων 
του.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Κέντρου. 

Για Περισσότερες Πληροφορίες:

Τηλεφωνικός αριθμός Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ: 25 872287
Τηλεομοιότυπο: 25 774040
E-mail: info@melathroneoka.com.cy

Χρήσιμα τηλέφωνα:

Τμήμα

Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης 320

Εσωτερική Σύνδεση

Σταθμός Νοσηλευτών - Ισόγειο 555

Σταθμός Νοσηλευτών - 1ος όροφος 103

Ψυχολογική Υποστήριξη 546

Κοινωνική Στήριξη 503

Καφετέρια 316
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Χάρτης - Τοποθεσία Στάθμευσης:

Χώρος Στάθμευσης:

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης εστιάζεται βόρεια του Κέντρου Αποκατάστασης.
Χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ διατίθεται στο χώρο της εισόδου, συνδεδεμένος με ειδικές ράμπες, για πιο ομαλή 
πρόσβαση των ασθενών μας.  

Οι εγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης και το όριο ταχύτητας στο χώρο γύρω από το Κέντρο είναι εμφανείς και οι 
επισκέπτες καλούνται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αυτούς για την ασφάλεια τους και την ασφάλεια 
των άλλων.  

Η διεύθυνση του Μελάθρου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της ιδιοκτησία σας . 

Τοποθεσία & Μεταφορά
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Συγκοινωνία:

Πληροφορίες σχετικά με τα ωρολόγια προγράμματα λεωφορείων μπορείτε να βρείτε στην Υποδοχή.

Για μεταφορά από και προς στο Μέλαθρο μέσω λεωφορείου ακολουθήστε:

Αριθμός 9 
Παλώδια, Συν. Αγ. Φυλάξεως - Συν. Καψάλου - Π. Νοσοκομείο

Αριθμός 50 
Αγρός - Αγ. Ιωάννης - Καλό Χωριό - Λεμεσός 

Για πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη μεταφοράς ατόμων με αναπηρία και ασθενών με κινητικές δυσκολίες εκτός Μελάθρου 
για οποιοδήποτε λόγο,  παρακαλούμε όπως αποταθείτε στην Υποδοχή. 

Λεωφορεία ΕΜΕΛ:

Μεταφορές ΑμεΑ:
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Σημειώσεις:
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Σημειώσεις:
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Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
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