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ΦΤΛΛΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 

(Φςλάζζεηαι ζηο απσείο ηος ιαηπού ή ηηρ Μονάδαρ Τγείαρ) 

 

   Α    Θ   

Δπώλπκν καζεηή/καζήηξηαο Όλνκα καζεηή/καζήηξηαο Ηκ/λία γέλλεζεο Φύιν ΑΜΚΑ 

 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ (Σπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από γνλέα/θεδεκόλα. Εάλ ρξεηάδεηαη, δίλνληαη επεμεγήζεηο ή ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό.) 

 Ιζηοπικό παιδιού: γενικέρ επυηήζειρ ΝΑΙ ΟΥΙ  Ιζηοπικό οικογένειαρ: πποβλήμαηα καπδιάρ (ζςνέσεια) ΝΑΙ ΟΥΙ 

1 Έρεη ή είρε πνηέ θάπνηα ζνβαξή αξξώζηηα;   13 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έρεη εκθαλίζεη ιηπν-   

2 Έρεη λνζειεπηεί πνηέ ζε λνζνθνκείν (κε δηαλπθηέξεπζε);    ζπκηθό επεηζόδην ή ζπαζκνύο άγλσζηεο αηηηνινγίαο;   

3 Έρεη θάλεη πνηέ θάπνηα εγρείξεζε;   14 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ είλαη γλσζηό όηη έρεη    

4 Παίξλεη ή έπαηξλε πνηέ θάπνην θάξκαθν ζπζηεκαηηθά;    θάπνην θιεξνλνκηθό θαξδηαγγεηαθό λόζεκα, όπσο   

5 Έρεη θάπνηα αιιεξγία (ηξνθή, θάξκαθν, άιιν);    ππεξηξνθηθή ή δηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα, αξξπζκην-   

 Ιζηοπικό παιδιού: πποβλήμαηα καπδιάρ    γόλν δεμηά θνηιία, λόζν ηεο Νάμνπ, ζύλδξνκν Marfan,    

6 Έρεη δηαγλσζηεί πνηέ πξόβιεκα θαξδηάο ή ππέξηαζε;    ζύλδξνκν καθξνύ ή βξαρένο QT, ζύλδξνκν Brugada;   

7 Έρεη ζπκβεί πνηέ λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαηά ηελ    Ιζηοπικό παιδιού: άλλα θέμαηα   

 άζθεζε ή κεηά από άζθεζε ή ρσξίο εκθαλή αηηία;   15 Τν παηδί έρεη θάλεη πνηέ επεηζόδην ζπαζκώλ;   

8 Έρεη πνηέ παξαπνλεζεί γηα πόλν, αίζζεκα πίεζεο ή   16 Έρεη παξνπζηάζεη πνηέ βήρα, “ζθύξηγκα” ή  δπζθνιία   

 βάξνπο ζην ζηήζνο θαηά ηελ άζθεζε;    ζηελ αλαπλνή θαηά ηελ άζθεζε;   

9 Κνπξάδεηαη ή ιαραληάδεη θαηά ηελ άζθεζε πνιύ πην    17 Δίρε πνηέ πόλν ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ζε νζηά, κπο,   

 εύθνια από άιια παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο;    αξζξώζεηο ή έρεη πάζεη πνηέ αξζξίηηδα;   

10 Έρεη παξαπνλεζεί πνηέ όηη ε θαξδηά ηνπ ρηππάεη    18 Ννκίδεηε όηη κπνξεί λα έρεη πξόβιεκα όξαζεο;   

 γξήγνξα ή άξξπζκα („‟θηεξνπγίδεη‟‟) θαηά ηελ άζθεζε;   19 Ννκίδεηε όηη κπνξεί λα έρεη πξόβιεκα αθνήο;   

 Ιζηοπικό οικογένειαρ: πποβλήμαηα καπδιάρ   20 Έρεηε θάπνηα αλεζπρία γηα ην βάξνο ή ηε δηαηξνθή ηνπ;   

11 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ πέζαλε από    21 Αλεζπρεί εζάο ή ην ζρνιείν θάπνην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ    

 θαξδηαθό αίηην, από αηθλίδην ή αλεμήγεην ζάλαην     αλάπηπμή ηνπ (π.ρ. ιόγνο, θίλεζε, καζεζηαθή ηθαλόηεηα);   

 ζε λεαξή ειηθία (<50 εηώλ);   22 Αλεζπρεί εζάο ή ην ζρνιείν θάπνην ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηά-   

12 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έπαζε έκθξαγκα    ζεζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (π.ρ. ζιίςε, θνηλσληθόηεηα, επη-   

 ή ζηεθαληαία λόζν ή εγθεθαιηθό επεηζόδην ζε λεαξή    ζεηηθόηεηα, ζπκόο, ππεξθηλεηηθόηεηα, έιεγρνο ζθηγθηήξσλ);   

 ή κέζε ειηθία (<55 εηώλ γηα άλδξεο θαη <65 γηα γπλαίθεο);   23 Υπάξρεη θάπνην άιιν ζέκα πνπ ζα ζέιαηε λα ζπδεηήζεηε;   

ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ για επυηήζειρ με “ΝΑΙ”: 

 

Βεβαηώνω, ζύμθωνα με όζα γνωρίδω, γηα ηεν αθρίβεηα ηων παραπάνω. 

 

     

Ολνκαηεπώλπκν γνλέα/θεδεκόλα Σρέζε κε παηδί Ηκ/λία ζπκπιήξσζεο Υπνγξαθή Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 

ΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ (Σπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό) 

Μέηπηζη 

Βάξνο:  kg Ύςνο:  m ΓΜΣ:  Σθύμεηο:  /min ΑΠ:  mmHg 

Ιαηπική εξέηαζη Φςζιολογικά Παθολογικά εςπήμαηα 

1 Δπηζθόπεζε, δέξκα, ζεκεία ζπλδξόκνπ Marfan   

2 Οπηηθή νμύηεηα, ζηξαβηζκόο   

3 Σηνκαηηθή θνηιόηεηα, δόληηα   

4 Αθξόαζε θαξδηάο (θπζήκαηα, ηόλνη, ξπζκόο), κεξηαίεο   

5 Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα   

6 Κνηιηά, ήπαξ/ζπιήλαο, γελλεηηθά όξγαλα   

7 Νεπξηθό θαη κπνζθειεηηθό ζύζηεκα, ζθνιίσζε   

8 Άιια επξήκαηα  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Ή ΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (Σπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό)
 

 Γνυμάηεςζη για ζςμμεηοσή ζε ζσολικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ: 

 Φσξίο πεξηνξηζκνύο 

 Με πεξηνξηζκνύο 

 Παξαπνκπή  Δηδηθόηεηα/εο: 

 

 

Έλεγσορ εμβολιαζηικήρ κάλςτηρ: ΝΑΙ    ΟΦΙ  Σρόιηα:  

 

 

    

Ολνκαηεπώλπκν ηαηξνύ Ηκ/λία ζπκπιήξσζεο Υπνγξαθή ηαηξνύ  /  Σθξαγίδα 

Επηζηεκνληθή επηκέιεηα: 

Ιλζηηηνύην Υγείαο ηνπ Παηδηνύ, Δηεύζπλζε Κνηλσληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο,  Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο, Τνκέαο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ 

ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3
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