
                                                                                                    

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: …………………………………………………………………………….. 

ΗΛΙΚΙΑ: ……………………  ΒΑΡΟΣ: ………………………      ΟΜ. ΑΙΜΑΤΟΣ: ………………………. 

 

1) Σημειώστε με Χ εάν έχει γίνει εμβόλιο τετάνου και την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής δόσης. 
 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

         Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………………………… 

2) Σημειώστε με Χ εάν έχει γίνει πλήρης εμβολιασμός για τις συνήθεις προβλεπόμενες παιδικές ασθένειες 
(π.χ. ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, κοκκύτης, ανεμευλογιά, κτλ.): 
 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

3) Σημειώστε με Χ εάν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα ή νόσημα και αν ναι, διευκρινίστε: 
 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ                                         ………………………………………………………………................. 
(π.χ. τροφή, περιβάλλον, ζώο, κτλ.) 

 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ                       ….………………..…………………………………………………... 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ                    ………..…………………………………………………………….. 

 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                    …………..………………………………………………………...... 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD               ……………………………………………………………………….. 

 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ                           ………………………………………………………………………. 

 

ΕΠΙΛΗΨΙΑ                                            ………………………………………………………………………. 

 

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ                                               ………………………………………………………………………. 

 

ΑΛΛΟ                                                   ……………………………………………………………………………… 

                                                             ………………………………………………………………………. 
 

4) Σημειώστε με Χ εάν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα ψυχολογικής αιτιολογίας : 
 

ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ              ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ              ΑΛΛΟ            ………………………………….   
 

5) Σημειώστε με Χ εάν παρουσιάζεται αναπτυξιακή διαταραχή και αν ναι, διευκρινίστε :      
 

            ΝΑΙ           …………………………..…………….(π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Asperger, κτλ.)    ΟΧΙ                                                                                                                                                                                  

 

 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ. 24200 

ΤΗΛ & FAX : 27220 22 363    

ΚΙΝ:  6983 952 838  

ΕMAIL: neaxryshammos@yahoo.gr 

 

mailto:neaxryshammos@yahoo.gr


6) Σημειώστε με Χ εάν έχει γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση και αν ναι, διευκρινίστε : 
 

ΝΑΙ           …………………………..……………………………..…………                    ΟΧΙ               

 

7) Σημειώστε με Χ εάν το παιδί λαμβάνει επί του παρόντος φαρμακευτική αγωγή και αν ναι, διευκρινίστε : 

            ΝΑΙ            …………..………………………..……………………………..…………      ΟΧΙ               

                              ……………………………………………………………………………..                                                      

8) Γράψτε εδώ οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υγεία ή τη συμπεριφορά του παιδιού σας πιστεύετε 

πως θα μας είναι χρήσιμη κατά τη διαμονή του στην κατασκήνωση :    
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   

 

Τα φάρμακα παραδίδονται στον ιατρό της κατασκήνωσης και οι γονείς/κηδεμόνες αναλαμβάνουν 

με δική τους αποκλειστική ευθύνη να τον ενημερώσουν σχετικά για την αιτία λήψης της 

φαρμακευτικής αγωγής, τη συνιστώμενη δοσολογία, και τη διάρκεια θεραπείας. 

 

Για λόγους ασφαλείας, όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που φέρουν τα παιδιά μαζί τους 

παραδίδονται στον ιατρό της κατασκήνωσης κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο συλλέγονται και 

επεξεργάζονται από την κατασκήνωση με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των 

κατασκηνωτών και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της 

κατασκήνωσης. Τα παραπάνω στοιχεία θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά και δε θα 

κοινοποιηθούν/διαβιβαστούν σε τρίτους πέραν των εργαζομένων της κατασκήνωσης, με εξαίρεση 

την περίπτωση διακομιδής του παιδιού σε Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, ή εξωτερικό ιατρό για την 

παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

Η  κατασκήνωση σε ενδεχόμενη ασθένεια ή ατύχημα παρέχει ιατρική περίθαλψη 

και πρώτες βοήθειες και αναλαμβάνει υπεύθυνα να ενημερώσει άμεσα τους γονείς. 

 

Σε τυχόν κρίση του ιατρικού προσωπικού για αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση ή 

διακομιδή σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας για παροχή κατάλληλης φροντίδας, οι γονείς 

υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την απόφαση. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει το πλήρες και αληθές ιατρικό ιστορικό 

του παιδιού μου, καθώς και ότι μέχρι σήμερα ουδέν άλλο πρόβλημα υγείας παρουσιάζει, σύμφωνα με τις 

σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις. 

 

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι τον κανονισμό και πολιτική λειτουργίας του 

ιατρείου της κατασκήνωσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων υγείας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ….. / ….. / ……….                   ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ 

 

 

 

 



                                                                                                    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: …………………………………………………………………………….. 

 

9) Σημειώστε με Χ εάν το παιδί παρουσίασε κάποιο σύμπτωμα εντός των τελευταίων δύο εβδομάδων: 
 

ΠΥΡΕΤΟΣ (37.5οC ή μεγαλύτερος)                                     ΒΗΧΑΣ 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗΣ ή ΟΣΦΡΗΣΗΣ                                      ΔΥΣΠΝΟΙΑ  

 

ΦΑΡΥΓΓΑΛΓΙΑ               ΚΟΠΩΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ               ΜΥΪΚΟΙ ΠΟΝΟΙ 

 

ΔΙΑΡΡΟΙΑ                                                                            ΝΑΥΤΙΑ 

 

ΕΜΕΤΟΣ                                                                              ΑΛΛΟ     

                                                                                                       ………………………………………..  

10) Σημειώστε με Χ εάν το παιδί έχει ταξιδέψει σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο εντός των τελευταίων δύο 

εβδομάδων:      
 

            ΝΑΙ           …………………………………………………………………...                     ΟΧΙ                                                                                                                                                                                  

 

11) Σημειώστε με Χ εάν το παιδί ήταν σε στενή επαφή με άτομο που έχει διαγνωστεί ή έχει μπει σε καραντίνα 

λόγω COVID-19: 
 

ΝΑΙ           …………………………..……………………………..…………                    ΟΧΙ               

 

Τα προσωπικά δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο συλλέγονται και 

επεξεργάζονται από την κατασκήνωση με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των 

κατασκηνωτών και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της 

κατασκήνωσης. Τα παραπάνω στοιχεία θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά και δε θα 

κοινοποιηθούν/διαβιβαστούν σε τρίτους πέραν των εργαζομένων της κατασκήνωσης, με εξαίρεση 

την περίπτωση διακομιδής του παιδιού σε Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, ή εξωτερικό ιατρό για την 

παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει το πλήρες και αληθές ιστορικό του 

παιδιού μου, καθώς και ότι μέχρι σήμερα ουδέν άλλο σχετικό πρόβλημα υγείας παρουσιάζει. 

 

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι την πολιτική προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων υγείας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ….. / ….. / ……….                   ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ. 24200 

ΤΗΛ & FAX : 27220 22 363    

ΚΙΝ:  6983 952 838  

ΕMAIL: neaxryshammos@yahoo.gr 
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