
 
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΘΕΝΕΙΑ ή ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ 

υμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό 
 
 
 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΘΕΝΕΙΑ/ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ: 
 

1. Ηκεξνκελία Αηπρήκαηνο/Αζζέλεηαο……………………………………… ηόπνο…………………… ώξα…………π.κ/κ.κ 

2.  Δώζηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή αηπρήκαηνο/ αζζέλεηαο …………………………………..………………..………………………………………………….          
       ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………. 

3. Αλ πξόθεηηαη γηα αζζέλεηα, από πόηε ρξνλνινγνύληαη ηα πξώηα ζπκπηώκαηα (Αλ δελ γλσξίδεηε αλαθέξαηε πεξίπνπ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

4. Έρεη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα ή έρεη λνζειεπηεί ν αζζελήο, ζπλέπεηα ηεο αζζέλεηαο 
Αλ λαη δώζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ………………………………………………………………………………………………………….………. 

5. Τπήξμαλ ζεκάδηα ζην ζώκα πνπ λα καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε ηνπ πεξηγξαθόκελνπ αηπρήκαηνο/αζζέλεηαο. Εάλ λαη, πεξηγξάςεηε. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….…………. 

6. Πόηε εμεηάζαηε ηνλ αζζελή γηα πξώηε θνξά ζρεηηθά κε απηό ην αηύρεκα ή αζζέλεηα ……………………………..………………………………….. 
7. Έρεη εμεηαζηεί ν αζζελήο γηα ηελ ίδηα ή παξόκνηα αζζέλεηα ή γηα ην ίδην αηύρεκα από άιιν/άιινπο γηαηξνύο, Αλ λαη από πνίν/πνηνπο θαη πόηε: 

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

8. Κιηληθέο δηαπηζηώζεηο θαη δηάγλσζε/ (ιεπηνκεξώο) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Έρνπλ γίλεη νπνηεζδήπνηε αθηηλνινγηθέο ή άιιεο εμεηάζεηο (π.ρ. αθηηλνγξαθίεο, αμνληθή ηνκνγξαθία, ππεξερνγξάθεκα, αλαιύζεηο) Αλ λαη,  
δώζηε ιεπηνκέξεηεο- ην είδνο, ηελ εκεξνκελία θαη ην απνηέιεζκα. (επηζπλάςεηε αληίγξαθα) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Πεξηγξάςεηε ηελ ζεξαπεία πνπ παξαζρέζεθε θαη ηα θάξκαθα πνπ ηνλ ζπκβνπιεύζαηε λα πάξεη 
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  Εάλ αθνξά ηξαπκαηηζκό, ηα ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν αζζελήο, πξνθιήζεθαλ εμ’ νινθιήξνπ, απ’ επζείαο θαη            αλεμάξηεηα από 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  ΝΑΙ …..…. ΟΥΙ …….... Αλ ΟΥΙ πεξηγξάςεηε…………………………………………………………………………………….       
…………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………….……… 

12  Ννζειεύηεθε ν αζζελήο ζην Ννζνθνκείν/Κιηληθή; Από : ……………………….……. Μέρξη : ………..………….……………… 

13. Αλακέλεηαη ή πξνγξακκαηίδεηαη νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; ……………………………………………………..………………..………………….. 

     Αλ ΝΑΙ, πνηα θαη πόηε; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.Φύζε ρεηξνπξγηθώλ ή καηεπηηθώλ επεκβάζεσλ (ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή): ……………………………………………………...……………………………..…. 

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

15  Πνύ δηελεξγήζεθε ε επέκβαζε; Εληόο Ννζνθνκείνπ ή  Εμσηεξηθόο Αζζελήο …………………………………………………….……………………………… 

16α.  Έρεηε δώζεη ζηνλ αζζελή αλαξξσηηθή άδεηα: Από : ……………………….. Μέρξη : …………………………. 

16β.  Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ν αζζελήο 

    1. Θα κπνξνύζε λα επηβιέπεη ηελ εξγαζία ηνπ ή λα εξγαζηεί κεξηθώο: Από : ………………….. Μέρξη : ……………………. 

    2. Ήηαλ εληειώο αλίθαλνο γηα εξγαζία ή επίβιεςε ηεο εξγαζίαο; Από : ………………….. Μέρξη : ……………………. 

17.  Έρεη ν αζζελήο απνζεξαπεπηεί (Αλ ΟΥΙ, δώζηε επεμεγήζεηο):…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..….………………… 

18.  Αλ ΟΥΙ, πόηε πξνβιέπεηε λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ. …………………………………………………….……………………………….………………. 
19.  ε πεξίπησζε καθξόρξνλεο πεξηόδνπ απνζεξαπείαο, πεξηγξάςεηε παξνύζα θαηάζηαζε 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

CL3&4B 

ΑΡ. πκβνιαίνπ: ……………………… Όλνκα Αζθαιηζκέλνπ: ……………………… Τπνγξαθή Αζθαιηζκέλνπ: ..…………………..………….………….. 

Ολνκαηεπώλπκν Αζζελνύο : ……………………………………………… Αξ. Σαπηόηεηαο: …………………… Ηκ.Γελλ. …………..…….... 

    

Δειώλσ όηη, εμ όζσλ γλσξίδσ θαη πηζηεύσ, όιεο νη πην πάλσ δειώζεηο κνπ είλαη αιεζείο θαη νξζέο. 

Τπνγξαθή Γηαηξνύ: ………………………………….Εηδηθόηεηα: …………………..………. Ηκεξνκ.: ………………. 

Ολνκαηεπώλπκν Γηαηξνύ: ………………………………..……………………. θξαγίδα Γηαηξνύ: ………………………. 



 
 


