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ΔΓΘΘΙΗΝΠ

ΘΔΚΑ: «Ξαξνρή νδεγηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζε ζέκαηα
αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξ
Φ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 , (ΦΔΘ 1296 η. Β΄/2014 ) ΘΑ κε ηίηιν
“Θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ
θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ
Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο ηνπ Καζεηή (Α.Γ..Κ.)”»
Οη Γ/λζεηο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο θαζψο θαη Γεκφζηαο
Τγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 (παξ. 2α
εδ. αα, γγγ, εε,) θαη ηνπ άξζξνπ 19 ( παξ. 2δ εδ. αα, εε) αληίζηνηρα, ηνπ Π.Γ. 106
(ΦΔΚ 173/η.Α΄/28.8.2014) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο», έρνπλ
αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ,
ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κεηέξαο θαη παηδηνχ, ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ
παηδηνχ, ηεο αγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο, θαζψο θαη ηεο δηακφξθσζεο θαλφλσλ
πγηεηλήο γηα ην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
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ε ζπλέρεηα ηεο ππ΄ αξηζκ πξση. Τ1/Γ.Π./νηθ.46580/27.5.2014 εξκελεπηηθήο
εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΑΓΑ: ΒΙΙ6Θ-9ΞΣ), νη ζπλαξκφδηεο Γ/λζεηο
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο, ελεκεξψλνπλ γηα ζέκαηα ηνπ Αηνκηθνχ
Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.), ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο Μνλάδεο
Τγείαο ΔΤ – ΠΔΓΤ θαη αξκφδηνπο ηαηξνχο , ελφςεη έλαξμεο εγγξαθψλ γηα ην λέν
ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, ηα αθφινπζα:

Α. ΓΔΛΗΘΑ
Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή γηα
ηελ εγγξαθή καζεηψλ-ηξηψλ θαη ρξήζεο απηνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ. & Γ.Δ.), ζαο ελεκεξψλνπκε:
1. χκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7, ησλ Π.Γ 200/98 & 201/98 (ΦΔΚ 161 η.
Α’) θαη φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ θαη’ έηνο εθδίδνληαη
απφ ηε Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη εγγξαθέο ησλ λεπίσλ
θαη ησλ καζεηψλ γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1 έσο 21 Ινπλίνπ
ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 2, 3 θαη 4 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ Ν. 4229/2014 (ΦΔΚ 8 η. Α΄/10.1.2014), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ (πεξ. 3 θαη
4) κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α΄/17.2.2014), κεηαμχ ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν θαη ζηελ Α’ ηάμε
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη θαη ηα εμήο:
Δπίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ (Β.Τ.Π.) ή πξνζθφκηζε άιινπ
ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα.
Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή
2. Με ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4229/2014
(ΦΔΚ 8 η. Α’/10.1.2014) αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.3194/2013 (ΦΔΚ 267 η. Α΄) «Ρχζκηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θαη θαζνξίδεηαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ
Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) σο αθνινχζσο: «3. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεξείηαη, κε ηελ επζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ
απηψλ κνλάδσλ, Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.). Σν Α.Γ.Τ.Μ. θαηαξηίδεηαη
κεηά απφ ηε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηε δηελέξγεηα θπζηθήο εμέηαζεο ή, εθφζνλ
απαηηείηαη, θαη παξαθιηληθήο εμέηαζεο. Σελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. έρνπλ
νη παηδίαηξνη ή νη γεληθνί γηαηξνί ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη παζνιφγνη,
αλεμαξηήησο κνλάδαο ή θνξέα πνπ ππεξεηνχλ ή ζπλεξγάδνληαη, θαζψο θαη
αλεμάξηεηνη ηδηψηεο ηαηξνί ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δπλαηή ε
ζπκπιήξσζή ηνπ θαη απφ άιινπο ηαηξνχο. Σν πεξηερφκελν ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. είλαη
απφξξεην θαη δελ είλαη αλαθνηλψζηκν εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ
αξκνδίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αξκνδίσλ ηαηξψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα ηε
ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ
καζεηψλ/ηξησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο. Η θαηάξηηζε, ηήξεζε θαη ρξήζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ε ελ γέλεη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ην Α.Γ.Τ.Μ. γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
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λ. 2472/1997 (Α΄ 50). Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαζνξίδεηαη ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ
Α.Γ.Τ.Μ., θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»
Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή θαζνξηδφηαλ κε ηελ αξηζκ. 58410/Γ4
«Καζνξηζκφο ηχπνπ, πεξηερνκέλνπ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ
Τγείαο (Α.Γ.Τ)» (ΦΔΚ 859 η. Β’/23-06-2005.) ΚΤΑ θαη πιένλ θαζνξίδεηαη κε ηελ αξ
Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΔΚ 1296 η. Β΄/2014 ) κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ηνπ
ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο,
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή
(Α.Γ.Τ.Μ.)» θαη απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
3. Με ην Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α΄/17.2.2014) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν
Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ξπζκίδνληαη
κεηαμχ άιισλ ζέκαηα αλακφξθσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκφζησλ δνκψλ παξνρήο
ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηνπ Π.ΔΓ.Τ., ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ θ.ι.π.. Οη
ζρεηηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κεηαθνξά κνλάδσλ πγείαο απφ ην
Δ..Τ. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζην Π.ΔΓ.Τ. δηακνξθψλνπλ έλα λέν θαζεζηψο παξνρήο
ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην πιαίζην ησλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ
Τπεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ησλ Σνκέσλ Π.Φ.Τ. (ΣΟ.Π.Φ.Τ.) ηεο ρψξαο. Με ηηο εγθπθιίνπο:
α) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.23726/17.3.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΓΤ), «Γηαδηθαζία
εθαξκνγήο Ν. 4238/2014- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ
Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.»
β) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.34408/16.4.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΗΥΘ-Ξ97), «Γηαδηθαζία
εθαξκνγήο Ν. 4238/2014 – Γηεπθξηλήζεηο γηα ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο
απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο ζην πιαίζην έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.»
ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα θαηά πεξίπησζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ελ
ιφγσ κνλάδσλ πγείαο ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θξνληίδαο
πγείαο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη θαη κε ηελ εμέηαζε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε
θαη ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη
Πξφιεςεο θαη Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ Τ.Τ., πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη
καζεηέο-ηξηεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., παξέρνπλ κε
ηελ παξνχζα εγθχθιην δηεπθξηλήζεηο ηελ άκεζε δηεμαγσγή ελεξγεηψλ γηα ηελ παξνρή
νδεγηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ
πνπξγείνπ γείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξ Φ.6/304/75662/Γ1/
21.5.2014 , (ΦΔΘ 1296 η. Β΄/2014) ΘΑ κε ηίηιν “Θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ,
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο,
θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο ηνπ
Καζεηή (Α.Γ..Κ.)”, σο αθνινχζσο :
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Β. ΘΔΚΑΡΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΝ Α.Γ..Κ.
Άξζξν 1. Έλλνηα θαη ζθνπόο ηνπ Α.Γ..Κ.
α) ηελ παξάγξαθν 1 θαζηεξψλεηαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή
(Α.Γ.Τ.Μ.), σο ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο απηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ. & Γ.Δ.), θαζψο θαη σο
δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή
θαζψο θαη γηα ηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
β) Σν ΑΓΤΜ:
i.
ζηελ παξάγξαθν 2.α αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. έρεη πξνιεπηηθφ
ραξαθηήξα, απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο
ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαζψο θαη ηε ζηήξημε απηψλ, κε ηε ιήςε κέηξσλ.
ii.
ζηελ παξάγξαθν 2.β αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί κέζν
επηθνηλσλίαο ηνπ ηαηξνχ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη πεξηέρεη ηα πνξίζκαηα ηεο ηαηξηθήο
εμέηαζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν.
iii.
ζηελ παξάγξαθν 2.δ, αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. έρεη ραξαθηήξα
ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 122 «πεξί ηζνηηκίαο
ησλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ» ηνπ Ν. 2071/1992 «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε
πζηήκαηνο Τγείαο» (ΦΔΚ 123 η.Α΄/15.7.1992), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη σο
ζήκεξα.
iv.
ζηελ παξάγξαθν 2.ζη αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. πιεξνθνξεί ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεπθφιπλζή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλδένληαη κε
ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα πξνβεί ζηε ιήςε θαηάιιεισλ θαηά
πεξίπησζε παηδαγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ, κεζφδσλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή /ηξηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε βειηίσζε
ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ ζεκάησλ πξνθχπηνπλ.
γ) ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
Α.Γ.Τ.Μ.,
ιακβάλνπλ γλψζε νη αξκφδηνη δηδάζθνληεο θαζψο θαη νη ηαηξνί ή άιινη αξκφδηνη θαηά
πεξίπησζε επαγγεικαηίεο πγείαο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο
ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
δ) ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη νη ηαηξνί θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ
ππεξεηνχλ ζηελ πιεζηέζηεξε Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή πνπ εληάζζνληαη ζην Π.Δ.Γ.Τ., δειαδή ηα Κέληξα
Τγείαο, ηα Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, ηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία Ννζνθνκείσλ, νη
Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. θ.ι.π., ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ηνπ
καζεηή/ηξηαο δύλαληαη, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γνλέα/θεδεκόλα λα
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ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Α.Γ..Κ. γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο
πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο (π.ρ. λνζήκαηα
θαξδηνινγηθά, αιιεξγίεο, λεπξνινγηθά, κεηαβνιηζκνύ θ.ι.π.), έηζη ώζηε
κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο, λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο
παξέκβαζεο ζε πεξηπηώζεηο επείγνπζαο αλάγθεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
αξκόδην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Η ελ ιφγσ ξχζκηζε έρεη σο ζηφρν ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ λα ζέζεη ζε
εηνηκφηεηα ηηο κνλάδεο πγείαο, ψζηε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο έθηαθηνπ ζπκβάληνο
λα γίλνληαη άκεζα νη ελέξγεηεο κεηαθνξάο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζηελ πιεζηέζηεξε
ελεκεξσκέλε κνλάδα πγείαο θαζψο θαη λα παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
καζεηή θαηά πεξίπησζε έσο ηε κεηαθνξά ηνπ.
Δίλαη απαξαίηεην σο πξνο ηε δηαζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε
πιεζηέζηεξεο κνλάδεο πγείαο γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο, λα δίλεηαη
πξνηεξαηφηεηα ζε αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ
αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιιέο κνλάδεο πγείαο ε δηαθνκηδή ησλ
καζεηψλ/ηξησλ δχλαηαη λα γίλεη είηε απφ ην ΔΚΑΒ πξνο νπνηαδήπνηε εθεκεξεχνπζα
κνλάδα πγείαο είηε κε επζχλε ηνπ γνλέα/ θεδεκφλα ζηελ πιεζηέζηεξε ελεκεξσκέλε
- γηα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ καζεηή /ηξηαο - κνλάδα πγείαο.

Άξζξν 2. Ξεξηερόκελν ηνπ ΑΓΚ
α) ηελ παξάγξαθν 1 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί έλα εληαίν έληππν
πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ, ζπλνδεχεη δε ηνλ καζεηή/ηξηα θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηηο εθάζηνηε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θνηηά
(ζπλεκκέλν 1).
β) ηελ παξάγξαθν 2 πεξηγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. ην νπνίν πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο:
(1) Γεληθά ζηνηρεία: νλνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή/ηξηαο, εκεξνκελία
γέλλεζεο, ηειέθσλν/α γηα επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ζρνιείν, ηάμε.
(2) Ξιεξνθνξίεο γηα ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ: πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ
ηαηξφ πνπ δηελήξγεζε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε. εκεηψλνληαη νη πιεξνθνξίεο
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ πξέπεη λα είλαη ζε γλψζε ησλ ππεχζπλσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ καζεηή/ηξηαο ζηελ έληαμε θαη
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζρνιηθή δσή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ γνλέα/θεδεκφλα θαη ην ίδην
ην παηδί αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο, ρσξίο λα παξαιεθζνχλ
πιεξνθνξίεο πνπ ε απνπζία ηνπο κπνξεί λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηνλ καζεηή/ηξηα.
(3) Γλσκάηεπζε γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θπζηθήο αγσγήο, ζε
αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ:
ηελ ελφηεηα απηή ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ππνζεκείσζε πνπ αλαγξάθεηαη
ζην έληππν ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ηα φζα αλαθέξνληαη δελ αθνξνχλ Παλειιήληνπο ρνιηθνχο
Αγψλεο θαη Παλειιήληα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα αιιά νχηε θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πινπνηνχληαη απφ άιιν θνξέα πιελ ηνπ ρνιείνπ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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Ο ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε γλσκαηεχεη γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή κε πεξηνξηζκνχο ιφγσ
πξνβιεκάησλ πγείαο, νπφηε ζεκεηψλνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη νη πεξηνξηζκνί,
ή εάλ είλαη αλαγθαία ε παξαπνκπή γηα εηδηθφ έιεγρν απφ ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε, ιφγσ εηδηθψλ ηαηξηθψλ ελδείμεσλ απφ
ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ,
νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί λα ζπληζηάηαη ν απνθιεηζκφο ηνπ καζεηή/ηξηαο απφ ην
κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ή ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα
πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα αθνξνχλ ηφζν ζηελ
πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ.
απφ θίλδπλν δηάδνζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ).
(4) Γλσκάηεπζε κεηά από εηδηθό έιεγρν γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα
ηεο θπζηθήο αγσγήο, ζε αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ:
πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
πξνιεπηηθή εμέηαζε ζπλέζηεζε παξαπνκπή ζε ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο.
Ο ηαηξφο ζηνλ νπνίν παξαπέκθζεθε ν καζεηήο/ηξηα γλσκαηεχεη γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή κε πεξηνξηζκνχο θαη’ αλαινγία ηεο
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ ηαηξνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ
εηδηθφηεξν έιεγρν.
γ) Η γλσκάηεπζε γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζρνιείνπ ζηηο ελφηεηεο (3) θαη (4) ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. έρεη ηελ έλλνηα φηη απφ ηνλ ηαηξηθφ
έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο αληελδείμεηο.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε
παξαπέκςεη ηνλ καζεηή/ηξηα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ηαηξνχο,
ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα θχιια Α.Γ.Τ.Μ. ζηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη
ελφηεηεο (1) θαη (4).

Άξζξν 3. Θαηάξηηζε – Ππκπιήξσζε
α) ηελ παξάγξαθν 1 αλαθέξεηαη φηη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή,
πξνσζείηαη πξνο ζπκπιήξσζε κε ηελ επζχλε θαη ηε θξνληίδα ησλ γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ ζρεηηθά, επηζθεπηφκελνη ηνπο
ηαηξνχο ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά θαη πξνζθνκίδνληαο ην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ
θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.
β) Σν Α.Γ.Τ.Μ. ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ
πεξηιακβάλεη ηζηνξηθφ θαη θπζηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ην «Φύιιν Ηαηξηθήο
Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθό Γειηίν γείαο Καζεηή» (ζπλεκκέλν 2). Σν ελ ιφγσ
Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο (Φ.Ι.Δ.) απνηειεί έλα ελδεηθηηθό ππόδεηγκα ιήςεο
ηζηνξηθνύ θαη θπζηθήο εμέηαζεο ηνπ παηδηνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν ελφηεηεο
κε εξσηήζεηο θαη παξακέηξνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο
πγείαο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη εηδηθφηεξα πεδία φπνπ ζπκπιεξψλνληαη πξφζζεηα
ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηε θπζηθή εμέηαζε, θαζψο θαη ε
εκβνιηαζηηθή θάιπςε.
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ην (Φ.Ι.Δ.) ηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο, ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα
ηνπ ηαηξνχ ελψ ζε δηαθξηηφ πεδίν ππνγξαθεί ν γνλέαο/ θεδεκφλαο γηα ηελ αθξίβεηα
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ πνπ παξέρνληαη.
Ρν (Φ.Η.Δ.) θπιάζζεηαη απζηεξά θαη κόλν ζην αξρείν ηεο Κνλάδαο
γείαο όπνπ ππεξεηεί ν ηαηξόο πνπ ζπκπιεξώλεη ην Α.Γ..Κ. ή ζην αξρείν
ηνπ ηδηώηε ηαηξνύ ζπλνδεύνληαο ην αληίζηνηρν αληίγξαθν ηνπ Α.Γ..Κ.
(όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ζρεηηθήο Θ..Α.).
Ν γνλέαο/ θεδεκόλαο δύλαηαη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ Φ.Η.Δ., εθόζνλ ην
επηζπκεί. Ρν Φ.Η.Δ. δελ έρεη ραξαθηήξα ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαη δελ
δύλαηαη λα αμηνπνηείηαη από ππεξεζίεο πγείαο θαη γηα θαλέλα ιόγν δε
ζπλνδεύεη ην Α.Γ..Κ. πνπ θαηαηίζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα δηόηη ηα
ζηνηρεία πνπ θέξεη είλαη αμηνπνηήζηκα κόλν από ηνλ ηαηξό.
γ) ηελ παξάγξαθν 2 πξνζδηνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ., θαηαξηίδεηαη θαη
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηαηξνχο ησλ νηθείσλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ
Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Κέληξα Τγείαο, Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, Μνλάδεο
Τγείαο θιπ) ή ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ ή ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ
ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)
ή ηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ή απφ ηδηψηεο
ηαηξνχο (ρσξίο ζχκβαζε κε αζθαιηζηηθά ηακεία).
δ) ηελ παξάγξαθν 3 θαζνξίδεηαη φηη νη εηδηθφηεηεο ησλ ηαηξψλ πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θαη ηελ επζχλε ππνγξαθήο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
είλαη, νη παηδίαηξνη ή νη γεληθνί ηαηξνί ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη παζνιφγνη, ελψ ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε θαη
ππνγξαθή ηνπ θαη απφ άιινπο ηαηξνχο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ παηδίαηξν πνπ παξαθνινπζεί ην
καζεηή/ηξηα δηαρξνληθά εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ.
ε) νη παζνιφγνη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα
ζπκπιεξψλνπλ ην Α.Γ.Τ.Μ. εθφζνλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή/ηξηαο
δελ παξέρεη ππεξεζίεο παηδίαηξνο ή γεληθφο ηαηξφο, θαηφπηλ επηινγήο ηνπ γνλέα ή
θεδεκφλα.
ζη) ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο
πξνζβαζηκφηεηαο, ην Α.Γ.Τ.Μ. δχλαληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ άιινη
ηαηξνί θαη εηδηθφηεξα φηαλ δελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηαηξνί ησλ εηδηθνηήησλ
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο ή δπζπξφζηηεο
πεξηνρέο φπνπ ε πιεζηέζηεξε Μνλάδα Τγείαο είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ
ηφπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή.
δ) ηελ παξάγξαθν 5 γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ηνπ
καζεηή/ηξηαο ε νπνία δχλαηαη λα εθηηκάηαη κε θαηάιιειν νπηφηππν απφ ηνπο
αξκφδηνπο ηαηξνχο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.. χκθσλα κε ηε παξ. 3.3. ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 351/1989, νη Δπηζθέπηεο-ηξηεο Τγείαο πνπ ππεξεηνχλ ζε Μνλάδεο
Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, δχλαληαη λα δηελεξγνχλ δνθηκαζία
νπηηθήο νμχηεηαο ζπκβάιινληαο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΑΓΤΜ απφ ηνλ ππεχζπλν
ηαηξφ.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο (άξζξν 4, παξάγξαθνο 3)
γίλεηαη κε νπηφηππν δηακνξθσκέλν κε εηθνλίδηα θαη ζρήκαηα γηα λήπηα θαη παηδηά πνπ
εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν θαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ελψ γηα ηηο
ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. γίλεηαη ρξήζε ηνπ νπηφηππνπ κε
γξάκκαηα ηχπνπ Snellen.
Καηά ζπλέπεηα νη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο,
νη ηδηψηεο παηδίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί θαη παζνιφγνη πνπ έρνπλ ηελ επζχλε
ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια νπηφηππα
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ησλ παηδηψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ
είλαη εθηθηφ νη καζεηέο/ηξηεο παξαπέκπνληαη ζε νθζαικίαηξν.
ην «Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Α.Γ.Τ.Μ» ζηελ εξψηεζε 18 ηνπ
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ παηδηνχ πξνβιέπεηαη ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ φξαζεο, ελψ
ζηελ ελφηεηα θπζηθή εμέηαζε ζην δεχηεξν πεδίν θαηαγξάθεηαη ε κέηξεζε ηεο
νπηηθήο νμχηεηαο θαη ε δηαπίζησζε ή φρη χπαξμεο ζηξαβηζκνχ.
ε) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ απφ ηνλ ή ηνπο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπο ηαηξνχο, απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηελ εκεξνκελία, ππνγξάθνπλ θαη
ζθξαγίδνπλ ηηο ζρεηηθέο γλσκαηεχζεηο ζηα αλάινγα πεδία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη
ηαηξνί ππεξεηνχλ ζε Ννζνθνκεία ή ζε κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. απαξαίηεην είλαη
ζην πξνβιεπφκελν πεδίν λα ηίζεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα.
ζ) ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη ην ζπκπιεξσκέλν Α.Γ.Τ.Μ. λα θαηαηίζεηαη
ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο. Αληίγξαθν θπιάζζεηαη ζηνλ
αηνκηθφ θάθειν πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην αξρείν ηεο κνλάδαο πγείαο ή ηνπ
Ιαηξνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ, ελψ άιιν αληίγξαθν
θπιάζζεηαη ζην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ απφ ην γνλέα ή θεδεκφλα.

Άξζξν 4. Γηάξθεηα ηζρύνο
α) ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. ηζρχεη γηα ηξία (3)
ζρνιηθά έηε γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
γηα δε ην Νεπηαγσγείν ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ησλ λεπίσλ ζε απηφ.
ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία
ζρνιηθή κνλάδα, (i) σο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην Νεπηαγσγείν
θαη ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη (ii) ζηε έλαξμε θνίηεζεο γηα ηε Γ΄ Σάμε ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηελ Α΄ Σάμε ηνπ Λπθείνπ.
β) ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κεηά ηελ θαηάζεζε
ηνπ ΑΓΤΜ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο ή ησλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ, νη γνλείο/θεδεκφλεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ άκεζα λέν
επηθαηξνπνηεκέλν έληππν Α.Γ.Τ.Μ. ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο.

Άξζξν 5. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ..Κ.
α) ην ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν ηαηξφο πνπ έρεη ηελ επζχλε
θαηάξηηζεο - ζπκπιήξσζεο θαη ππνγξαθήο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ζπληάζζεη απηφ κεηά απφ
πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ, πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ηε
θπζηθή εμέηαζε ή, εθφζνλ απαηηνχληαη θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο.
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Η ηαηξηθή εμέηαζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο νη
νπνίεο απνηππψλνληαη ζε θχιιν ηαηξηθήο εμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο
Μαζεηή (Φ.Ι.Δ., βιπ. ρεηηθή ελφηεηα 3β ηεο παξνχζεο).
Δξγαζηεξηαθφο ή άιινο παξαθιηληθφο έιεγρνο θαζψο θαη παξαπνκπή γηα εηδηθφ
έιεγρν απφ ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο γίλνληαη κόλν επί εηδηθψλ ηαηξηθψλ ελδείμεσλ
πνπ αθνξνχλ ηνλ εμεηαδφκελν καζεηή/ηξηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο χπαξμεο
πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ.
β) Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηε
δηελέξγεηα ηαηξηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ πνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., είλαη ζχκθσλε κε ηα φζα νξίδνληαη
απφ ηνπο θαλνληζκνχο παξνρψλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ.

Άξζξν 6. Ρήξεζε- θύιαμε ηνπ Α.Γ..Κ.
α) ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη φηη ηα Α.Γ.Τ.Μ. είλαη απφξξεηα έγγξαθα κε
αλαθνηλψζηκα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ δηδαζθφλησλ θαη
ησλ ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε ηαηξψλ – επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα ηε ιήςε
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,
θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ.
Σα Α.Γ.Τ.Μ. δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.
β) ηελ παξάγξαθν 4 αλαθέξεηαη φηη ηα ΑΓΤΜ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο
ρνιηθέο Μνλάδεο θαζψο θαη ηα αληίγξαθα ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ηα θχιια ηαηξηθήο
εμέηαζεο γηα ην Α.Γ.Τ.Μ. πνπ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηαηξψλ ή κνλάδσλ πγείαο
δχλαληαη λα αμηνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο
πγείαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ή/θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ΑΓΤΜ, κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ην
απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ
δηαδηθαζηψλ εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο θαη ρνξήγεζεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
γ) ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη ηα Α.Γ.Τ.Μ. σο έγγξαθα ή ηαηξηθά
πηζηνπνηεηηθά είλαη πξνζβάζηκα ζε ειεγθηηθνχο θνξείο ή ππεξεζίεο πνπ ζχκθσλα
κε ηελ εηδηθή θαηά
πεξίπησζε λνκνζεζία ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ ζρεηηθή
αξκνδηφηεηα ειέγρνπ.

Άξζξν 7. Ππγθξόηεζε θιηκαθίσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ..Κ.
ην ελ ιφγσ άξζξν πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ. θαη Γ.Δ. θαη γηα δηάζηεκα απφ ην Μάην
έσο θαη ην επηέκβξην θάζε έηνπο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο θιηκαθίσλ
ηαηξψλ ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, κε ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο –ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ε έγθαηξε
ρνξήγεζε απηψλ ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο.
Οη νηθείεο Γ.Τ.ΠΔ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο
θαη εθηηκψληαο ηηο θαηά πεξίπησζε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο
θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
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θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θιηκαθίσλ απφ αξκφδηνπο γηαηξνχο
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ.

Άξζξν 8. Γηάζεζε ηνπ ΑΓΚ
α) ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ηελ επζχλε δηαλνκήο ησλ Α.Γ.Τ.Μ. ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υψξαο έρνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ.
Δπίζεο ην Α.Γ.Τ.Μ. δχλαληαη λα πξνκεζεχνληαη νη γνλείο – θεδεκφλεο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί ειεθηξνληθψο απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ ή κε
θσηναληίγξαθν απηνχ.
Πηελ παξάγξαθν 3 ξεηώο αλαθέξεηαη όηη ην Α.Γ..Κ. είλαη δεκόζην
έγγξαθν θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ.
β) Σν «Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή»
δηαλέκεηαη κέζσ ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ θαη δηαηίζεηαη ειεθηξνληθψο ζηνπο
ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο (βιπ. ελφηεηα Γ ηεο παξνχζεο) γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ αξκνδίσλ ηαηξψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ..

Άξζξν 9. Α.Γ..Κ. θαη Βηβιηάξην γείαο ηνπ Ξαηδηνύ
α) ηελ παξάγξαθν 1 ξεηψο θαζνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ., πνπ έρεη ραξαθηήξα
ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ αληηθαζηζηά θάζε είδνπο ηαηξηθή βεβαίσζε ή
πηζηνπνηεηηθό πγείαο πνπ νξίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο Ξ.Δ. θαη πεξηγξάθεηαη ζηα Π.Γ. 200 θαη 201 (ΦΔΚ 161 η.Α΄
/1998) θαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3687 (ΦΔΚ 159 η.Α΄ /2008) δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2, εδάθηα 1, 2, 3 & 4 ηνπ Ν. 4229/2014 (ΦΔΚ 8 η. Α΄/2014)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α΄ /2014).
β) ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί εθεμήο απηόλνκν
έληππν, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη από ηελ παξνύζα Θ..Α.
θαη απνζπλδέεηαη από ην Βηβιηάξην γείαο ηνπ Ξαηδηνύ, όπσο νξηδόηαλ κε
ηελ ππ’ αξ. 2 απόθαζε ηεο 216εο /26.6.2008 Νινκέιεηαο ηνπ Θ.Δ.Π..
γ) ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα, θαηαγξαθέο πνπ θαηά πεξίπησζε ζεκεηψλνληαη ζην
Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαζψο επίζεο θαη ηα εθάζηνηε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ
γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη θαηαγξάθνληαη ζην Α.Γ.Τ.Μ.
ζεκεηψλνληαη ζην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ.

Γ. ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΝ ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ
ΓΔΗΑΠ
1. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην
ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.) θαη ησλ ζρεηηθψλ
αλαδηαξζξψζεσλ ησλ κνλάδσλ πγείαο (βιπ. ελφηεηα Α.3. ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ),
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θαινχληαη όινη νη αξκόδηνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνύλ ηαηξνί πνπ
έρνπλ ηελ επζύλε ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ..Κ., ή εκπιέθνληαη ζηε
ρνξήγεζε απηνύ, λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο από ηα
άξζξα ηεο ζρεηηθήο Θ..Α., θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο ώζηε λα
εμππεξεηεζνύλ θαηά ην θαιύηεξν θαη ζπληνκόηεξν δπλαηό νη νηθνγέλεηεο
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά θύξην ιόγν ηελ πεξίνδν από Κάην έσο θαη
Νθηώβξην θάζε έηνπο.
Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαινχληαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο κνλάδεο πγείαο ηεο πεξηνρήο
επζχλεο ηνπο θαη ηδηαίηεξα απηέο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο
ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. θαη εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ.
2. Δηδηθφηεξα, νη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ θαη’
εθαξκνγή ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α΄/18.2.2014) θαη ζχκθσλα κε ηηο
εγθπθιίνπο:
α) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.23726/17.3.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΓΤ), «Γηαδηθαζία
εθαξκνγήο Ν. 4238/2014- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ
Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.»
β) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.34408/16.4.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΗΥΘ-Ξ97), «Γηαδηθαζία
εθαξκνγήο Ν. 4238/2014 – Γηεπθξηλήζεηο γηα ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο
απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο ζην πιαίζην έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.»,
θαινύληαη λα εμππεξεηνύλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε
ζπκπιήξσζε θαη ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ..Κ., γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ
αξρείσλ Α.Γ..Κ. θαη Φ.Η.Δ. πνπ ρνξεγνύλ θαζώο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα
ηελ δηαζύλδεζε ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ, όπνπ απαηηείηαη λα ελεκεξσζνύλ κέζσ ησλ Α.Γ..Κ. γηα ηα
ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζε
πεξηπηώζεηο επείγνπζαο αλάγθεο θαη όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα
Β.1.δ.
πγθεθξηκέλα:
(I) Οη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. (πξψελ Ν.Μ.Τ. ή Σ.Μ.Τ. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.),
φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ α) ζρεηηθή εγθχθιην θαινχληαη λα
εμππεξεηνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηα αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηα
φζα νξίδνληαη ζηηο ελφηεηεο (2) παξερφκελεο ππεξεζίεο, (3) σξάξην ιεηηνπξγίαο, (7)
ηαηξνί ππνδνρήο, (8) δπλαηφηεηα παξαπνκπήο, (9) νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, (10)
ηειεθσληθά ξαληεβνχ.
(II) Οη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Κέληξα Τγείαο θαη νη
απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ β) ζρεηηθή
εγθχθιην θαινχληαη λα εμππεξεηνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ γηα ηα
αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο ελφηεηεο (2) Παξερφκελεο ππεξεζίεο,
(3) Ωξάξην ιεηηνπξγίαο, (8) ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ, (10) ηαηξνί ππνδνρήο , (11)
δπλαηφηεηα παξαπνκπήο.
11

ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3

(III) Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ελφηεηα (2) παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ
αλσηέξσ α) θαη β) ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ζηηο κνλάδεο
πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., νη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ηζόηηκα γηα όινπο ηνπο
πνιίηεο
αλεμάξηεηα
από
ηελ
αζθαιηζηηθή
ηνπο
ηθαλόηεηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαζθαιίζησλ πνιηηώλ.
Πύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. Α3(γ) Γ.Ξ. νηθ. 23754/1.4.2015 (ΦΔΘ
490/Β΄/1.4.2015) «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ακνηβήο
εμέηαζηξνπ πέληε (5) επξώ ζηηο δεκόζηεο δνκέο ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο
γείαο (Δ.Π..)», επηζεκαίλεηαη, όηη ζην πιαίζην εμππεξέηεζεο ησλ
νηθνγελεηώλ θαη καζεηώλ–ηξηώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Αηνκηθνύ Γειηίνπ
γείαο ηνπ Καζεηή, γηα εγγξαθή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Ξ.Δ. θαη
ζπκπιήξσζε, γηα ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ζηελ Γ.Δ., νη ελ ιόγσ
ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηα πξσηλά θαη απνγεπκαηηλά
ηαηξεία ησλ ελ ιόγσ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Π.. θαη ηνπ Ξ.Δ.Γ.., δελ
θαηαβάινπλ εμέηαζηξν.

Γ. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ: ΠΣΝΙΗΘΥΛ
ΚΝΛΑΓΥΛ, ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΥΛ, ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΥΛ ΦΝΟΔΥΛ.
Όινη νη αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελνη ζηελ παξνχζα εγθχθιην
ζπλαξκφδηνη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ελ ιφγσ εμππεξέηεζεο,
δηεπθφιπλζεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ν
θαζέλαο μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία, ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ Γ/λζεσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ., ησλ
κνλάδσλ πγείαο Π.Φ.Τ. ζην πιαίζην ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., ππφ ηνλ θνηλφ γηα
φινπο ηίηιν «Σνξήγεζε θαη Ππκπιήξσζε Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο Καζεηή
γηα ρξήζε ζηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» σο
αθνινχζσο:

1.

πνπξγείν γείαο, γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο

Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ κεξηκλνχλ γηα ηε δηαβίβαζε ηεο
παξνχζαο εγθπθιίνπ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. (πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ
γλψζε νη επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ) θαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο
πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.
Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαηαρσξνχλ ζην δηαδηθηπαθφ
ηνπο ηφπν, ηελ παξνχζα εγθχθιην κε ηα ζρεηηθά έληππα: Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο
Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) θαη Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο
Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.).
ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε θιηκαθίσλ γηα ηε
δηεπθφιπλζε ρνξήγεζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσγξαθηθέο θαη
ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο
ηνπο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο
κνλάδεο πγείαο ψζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαζθαιίδεηαη ε
έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
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Σν Τπνπξγείν Τγείαο, θαηαρσξεί ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν ηελ παξνχζα
εγθχθιην (www.moh.gov.gr, ζηελ ελόηεηα «Γηα ηνλ Ξνιίηε» θαη ζηελ
ελόηεηα «γεία» - «Γ/λζε Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, Ξξνγξάκκαηα
Ξ.Φ.., Γξάζεηο»).

2. Ξαλειιήληνο Ηαηξηθόο Πύιινγνο - Ηαηξηθνί Πύιινγνη
Η Γηνίθεζε ηνπ Π.Ι.. θαη ησλ θαηά ηφπνπο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ θαινχληαη λα
θαηαρσξήζνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, ηελ παξνχζα εγθχθιην κε ηα ζρεηηθά
έληππα: Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) θαη Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα
ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ηαηξνί
κέιε ηνπο αξκφδηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.

3. πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Οη αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαινχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαβίβαζε ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ ζηηο Γ/λζεηο θαη
Σκήκαηα Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη χιινγνη Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ θαζψο θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ψζηε λα εθαξκνζηεί
κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.
θαζψο θαη νη επηκέξνπο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο.
Δπηπιένλ, παξαθαιείζζε θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εγθχθιην δηαδηθαζηψλ, λα ελεκεξψλεηαη ην Τπνπξγείν Τγείαο
(πλαξκφδηεο Γ/λζεηο) γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή
απηήο πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ αληηκεηψπηζεο γηα βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.

ΠΛΖΚΚΔΛΑ : (2) ζειίδεο.
1. Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή (ζει 1)
2. Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.)(ζει.1)

Ν ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΞΑΠΘΝΕΝΠ
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ
ΚΔ ΠΛΖΚΚΔΛΑ
1. Όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
(γηα δηαβίβαζε ζε φια ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη
φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.)
2. Όια ηα Παλεπηζηεκηαθά θαη ηξαηησηηθά
Ννζνθνκεία
3. Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Γ/λζε ρεδηαζκνχ- Σκήκα : Πξφιεςεο &
Πξναγσγήο Τγείαο
Κεθηζίαο 39, 151 23 Μαξνχζη
4. Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο
Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ
106 75 Αζήλα (κε παξάθιεζε λα δηαλεκεζεί ζηα
Μέιε Ι.. ηεο ρψξαο)
5. Δ.Κ.ΔΠ.Τ.
Κεθηζίαο 39, 151 23 Μαξνχζη
6. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ
α. Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο
Π.Δ, Σκήκα Γ
β. Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο
Γ.Δ, Σκήκα Γ΄
γ. Γ/λζε Φπζηθήο Αγσγήο
Αλδξέα Παπαλδξένπ 37
15180 Μαξνχζη
7. Δζλ. Καπνδηζηξηαθφλ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Φηινζνθηθή ρνιή
Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο
Πξφγξακκα « Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά»
Παλ/πνιε, 15784 Ιιίζηα
8. Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο
Α) Γ/λζε Πξνζηαζίαο Οηθνγέλεηαο
Β) Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο
(γηα ελεκέξσζε ησλ Κ..Π & Δ.Ο. ηεο ρψξαο)
νισκνχ 60
Αζήλα 104 32
9. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τ.Τ.
ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ
ΚΔ ΠΛΖΚΚΔΛΑ

1. Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ

Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία»
Παπαδηακαληνπνχινπ θαη Θεβψλ 1
115 27 Αζήλα
2.ΔΓΤ
Σνκέαο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ
Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 196
Αζήλα -11521
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3.πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ
θ. Γ. Μφζρν
Υαιθνθνλδχιε 17 10432, Αζήλα
4..Δ.Τ.Τ.Π.
Πεηξαηψο 205
104 31 Αζήλα
5..Γ.Ο.Δ
Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη
πληνληζκνχ Διέγρσλ
Πεηξαηψο & Αιθίθξσλνο 92, 118 53 Αζήλα
6. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5,Μαξνχζη 15123
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ
1. Γξαθ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθ. Αλ. Τπνπξγνχ
4. Γξαθ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
5. Γξαθ. Πξντζη. Γελ. Γ/λζεο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο,
6. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο (Σκήκα Α΄)
7.Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο
8. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ
9. Γ/λζε Π.Φ.Τ. θαη Πξφιεςεο (Σκήκα Γ΄) (20)
10. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ
παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηε ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ ζηελ ελφηεηα «Γηα ηνλ Πνιίηε» θαη ζηελ
ελφηεηα «Τγεία» - «Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο, Πξνγξάκκαηα Π.Φ.Τ., Γξάζεηο-)
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗ
(ε εθαρμογή ηοσ νόμοσ 4229/2014, άρζρο 11, παρ. 2)

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ (ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τποσργείο Παηδείας
θαη Θρεζθεσμάηων

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τποσργείο Τγείας

ΥΟΛΔΙΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΑΞΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή (ΑΓΤΜ) ηηπείηαι ζηο σολείο και ανηίγπαθό ηος θςλάζζεηαι
ζηο Βιβλιάπιο Τγείαρ ηος Παιδιού. Σο πεπιεσόμενο ηος ΑΓΤΜ είναι απόππηηο.

ςμπληπώνεηαι μεηά από πποληπηική ιαηπική εξέηαζη πος πεπιλαμβάνει ιζηοπικό και θςζική εξέηαζη, ζύμθυνα με
Φύλλο ιαηπικήρ εξέηαζηρ για ηο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή. Πεπαιηέπυ ειδικόρ έλεγσορ γίνεηαι μόνο εάν ςπάπσοςν
ειδικέρ ιαηπικέρ ενδείξειρ. ηο ΑΓΤΜ ζημειώνονηαι ηα ποπίζμαηα ηηρ εξέηαζηρ πος αθοπούν ηο σολείο.
ε πεπίπηυζη αλλαγήρ ηηρ καηάζηαζηρ ςγείαρ ηος παιδιού ηο ΑΓΤΜ επικαιποποιείηαι με εςθύνη ηυν γονέυν/κηδεμόνυν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
(Σεκεηώλνληαη κε ζθνπό ηε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ ζην Σρνιείν θαη κε ηειηθή απόθαζε ηνπ/ηεο ηαηξνύ, ύζηεξα από ζπλελλόεζε
κε γνλέα/θεδεκόλα ή θαη ην παηδί. Δελ πξέπεη λα παξαιεθζνύλ πιεξνθνξίεο πνπ ε απνπζία ηνπο κπνξεί λα εθζέζεη ην παηδί ζε θίλδπλν.)

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ*





ςμμεηοσή συπίρ πεπιοπιζμούρ
(Από ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε δελ πξνέθπςαλ ιόγνη γηα

ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ

> Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών:

(Λόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο)

πεξηνξηζκνύο)



Παπαπομπή για ειδικό έλεγσο** (Από ηα ινηπά ζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ
επξήκαηα πνπ απαηηνύλ πεξηνξηζκό ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο)

> Διδικόηηηα/ερ όπος
γίνεηαι παπαπομπή:
Ηκ/λία εμέηαζεο

Υπνγξαθή & ζθξαγίδα ηαηξνύ

Σθξαγίδα Μνλάδαο Υγείαο
(γηα ηαηξνύο ΔΣΥ/ΠΔΓΥ)

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΙΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ**
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ*





ςμμεηοσή συπίρ πεπιοπιζμούρ
(Από ηνλ εηδηθό έιεγρν δελ πξνέθπςαλ ιόγνη γηα

ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ

> Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών:

(Λόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο)

πεξηνξηζκνύο)

> Ιαηπική ειδικόηηηα:
> Έλεγσορ πος έγινε:
Ηκ/λία εμέηαζεο

Υπνγξαθή & ζθξαγίδα ηαηξνύ

Σθξαγίδα Μνλάδαο Υγείαο
(γηα ηαηξνύο ΔΣΥ/ΠΔΓΥ)

* Η παπούζα γνυμάηεςζη δεν ιζσύει για Πανελλήνιοςρ σολικούρ Αγώνερ και Πανελλήνια σολικά Ππυηαθλήμαηα, δεν ιζσύει επίζηρ για ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος ςλοποιούνηαι από άλλο θοπέα πλην ηος σολείος
ή ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν.
** Αθνξά ηνλ εηδηθό έιεγρν ν νπνίνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνύ πνπ δηελήξγεζε ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε, είλαη αλαγθαίνο γηα λα γίλεη γλσκάηεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δίλεηαη
παξαπεκπηηθό ζεκείσκα κε πεξηγξαθή ησλ αηηίσλ παξαπνκπήο.
Επηζηεκνληθή επηκέιεηα:
Ιλζηηηνύην Υγείαο ηνπ Παηδηνύ, Δηεύζπλζε Κνηλσληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο, Τνκέαο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ
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ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3
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

Ιζηοπικό οικογένειαρ: πποβλήμαηα καπδιάρ (ζςνέσεια)

ΟΥΙ

1

Έρεη ή είρε πνηέ θάπνηα ζνβαξή αξξώζηηα;

2

Έρεη λνζειεπηεί πνηέ ζε λνζνθνκείν (κε δηαλπθηέξεπζε);

3

Έρεη θάλεη πνηέ θάπνηα εγρείξεζε;

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

8

13

ζπκηθό επεηζόδην ή ζπαζκνύο άγλσζηεο αηηηνινγίαο;
14

Ιζηοπικό παιδιού: άλλα θέμαηα
15

Τν παηδί έρεη θάλεη πνηέ επεηζόδην ζπαζκώλ;

Έρεη πνηέ παξαπνλεζεί γηα πόλν, αίζζεκα πίεζεο ή

16

Έρεη παξνπζηάζεη πνηέ βήρα, “ζθύξηγκα” ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή θαηά ηελ άζθεζε;

Κνπξάδεηαη ή ιαραληάδεη θαηά ηελ άζθεζε πνιύ πην

17

εύθνια από άιια παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο;
10

11

Δίρε πνηέ πόλν ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ζε νζηά, κπο,
αξζξώζεηο ή έρεη πάζεη πνηέ αξζξίηηδα;

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;

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);
12

Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ είλαη γλσζηό όηη έρεη

άζθεζε ή κεηά από άζθεζε ή ρσξίο εκθαλή αηηία;

βάξνπο ζην ζηήζνο θαηά ηελ άζθεζε;
9

ΝΑΙ

Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έρεη εκθαλίζεη ιηπν-

22

Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έπαζε έκθξαγκα

Αλεζπρεί εζάο ή ην ζρνιείν θάπνην ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 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

Ιαηπική εξέηαζη
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

ΓΜΣ:

Σθύμεηο:

/min

Φςζιολογικά

ΑΠ:

mmHg

Παθολογικά εςπήμαηα

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:

Ολνκαηεπώλπκν ηαηξνύ

ΝΑΙ  ΟΦΙ 

Σρόιηα:

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
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ΟΥΙ

ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3
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