
ΙΑΣΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2016-2017 

 

ΕΠΙΘΕΣΟ : ........................................................ 

ΟΝΟΜΑ : ........................................................... 

ΣΑΞΗ : ............      

 

Η νηθνγέλεηα παξαθαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ην παξαθάησ έληππν θαη λα ην 

επηζηξέςεη ζηε γξακκαηεία ζε θιεηζηό θάθειν αλαγξάθνληαο όλνκα, επίζεην θαη 

ηάμε ηνπ καζεηή. Οη πιεξνθνξίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο. Μπνξείηε λα επηζπλάςεηε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζεσξείηε όηη καο είλαη ρξήζηκε.  

 

Γειώζηε επίζεο νλόκαηα θαη  ηειέθσλα  αηόκσλ, γηα επηθνηλσλία ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Όλνκα                                           Σειέθσλν 

1. ...................................... ...................................... 

2. ...................................... ...................................... 

  

Σα κόλα  ζθεπάζκαηα  ή θάξκαθα δηαζέζηκα ζην ηαηξείν καο είλαη: 

-Αληηζεπηηθό:Hibitane,Betadine, 

-Αλαιγεηηθά, αληηππξεηηθά: Depon (ζηξόπη ή δηζθία) 

-Αληηόμηλα,γηα παζήζεηο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο: Simeco (δηζθία), Smecta (θαθειάθηα) 

 

Δέρεζηε  λα ρνξεγεζεί έλα από ηα παξαπάλσ θάξκαθα, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, ζε 

πεξίπησζε ππξεηνύ ( > 38), πνλνθεθάινπ ή πόλνπ ζην ζηνκάρη ή ζην απηί ;   

       

                      ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Η ελδερόκελε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζην carnet de correspondance. 

 

ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

1. Σν παηδί ζαο έρεη θάπνην ηαηξηθό πξόβιεκα; δηαβήηε, άζζκα, επηιεςία, αιιεξγία, 

θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, κπνζθειεηηθά, λεπξνινγηθά, άιιν  πξόβιεκα;     

     

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 

           Πεξηγξάςηε ……………………………………………………… 

         

 

2. Σν παηδί ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγείν; Έρεη ππνζηεί ζνβαξό ηξαπκαηηζκό;  

 

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

 

Δάλ  λαη, λα πεξηγξαθεί .Ηκεξνκελία;………………………………………………..…     

 

 

 

 

Όλνκα κεηέξαο:…………………………………………………….  

Κηλεηό: ………………………..  Σει.Εξγαζίαο:………………...  Σει. Οηθίαο:…………... 

   

Όλνκα παηέξα:……..................................................................... 

Κηλεηό: ………………………..  Σει.Εξγαζίαο:………………...  Σει. Οηθίαο:…………... 

   



3.  Δάλ επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα παίξλεη έλα θάξκαθν ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα 

πξέπεη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

 λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο λνζειεύηξηεο  

 λα καο θέξεηε ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο θαη ηα θάξκαθα 

 λα ππνγξάςεηε ην πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ  ζην ηαηξείν. 

 

 

Καλέλα θάξκαθν δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ρσξίο ην ππνγεγξακκέλν πξσηόθνιιν 

 

 

4. Έρεη ην παηδί ζαο θάπνην πξόβιεκα όξαζεο, αθνήο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο ;  ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

 

Αλ λαη, είρε πξνβιεθζεί θάπνηα κέξηκλα από ην ζρνιείν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά; 

                 ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 

5. Δπηζπκείηε απηή ε κέξηκλα λα ζπλερηζηεί θαη ηελ θαηλνύξγηα ζρνιηθή ρξνληά;   

       ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 

Εάλ λαη, ην ηαηξηθό ηκήκα ή ε παηδαγσγηθή νκάδα ζα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο. Θα 

πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεηε κηα πξόζθαηε γλσκάηεπζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

παηδηνύ ζαο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ εηδηθνύ.  

 

6. Σν παηδί ζαο αθνινπζεί θάπνηα ζεξαπεία; θάξκαθα, ςπρνζεξαπεία, θηλεζηνζεξαπεία, 

νξζνθσλία θιπ.:      ΝΑΙ        ΟΧΙ 

           Πξνζδηνξίζηε:  

 

 

7. Σν παηδί ζαο έρεη πεξάζεη θάπνηα από ηηο αθόινπζεο ινηκώδεηο λόζνπο (παξαθαιώ 

θπθιώζηε) αλεκνβινγηά, θνθίηε, ηιαξά, καγνπιάδεο, νζηξαθηά, θπκαηίσζε, 

κνλνππξήλσζε, επαηίηηδαο Α, Β, άιια ………………………… 

 

    6.   Εκβνιηαζκνί: Παξαθαινύκε λα επηζπλάςεηε έλα αληίγξαθν ηεο ζειίδαο 

εκβνιηαζκνύ ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ 

 

Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ ζηελ δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο πγείαο  πνπ απαηηεί λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε ρνιή 

θαιεί ην 166 γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ καζεηή κε έλα δεκόζην λνζνθνκεηαθό 

όρεκα. (ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, θαιεί ελ ζπλερεία ηελ αζηπλνκία). Ο καζεηήο 

ινηπόλ κεηαθέξεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεκόζην λνζνθνκείν πνπ κπνξεί λα ηνλ 

δερηεί άκεζα. 

 

ΗΜΔΙΩΗ : Μόλν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ν καζεηήο είλαη θαιπκκέλνο από 

ηελ πξνζσπηθή αζθάιηζε αηπρήκαηνο πνπ ηζρύεη γηα θάζε καζεηή κε ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζηελ Διιελνγαιιηθή ρνιή( εθηόο από γπαιηά). ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ε 

νηθνγέλεηα πξνθαηαβάιιεη ηα έμνδα. Δλ ζπλερεία θαη όζν ην δπλαηό ζπληνκόηεξα 

θαηαζέηεη  ηηο απνδείμεηο  ζην ηακείν ηεο ρνιήο. 

Η θαηαβνιή ηεο αζθαιηζηηθήο  απνδεκίσζεο γίλεηαη από ην ηακείν ηεο ρνιήο κε 

αλώηαην όξην ηα 1500 €. Γελ απνδεκηώλνληαη γπαιηά θαη νδνληνηερληθά εμαξηήκαηα. 

  

Ηκεξνκελία : ..............................                    Τπνγξαθή  θεδεκόλα 

 



                                                                                         …………………..          

                            

 


