Αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης Πιστοποιητικών Υγείας σας ενημερώνουμε: το Νοσοκομείο μας
θα εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες τις παρακάτω ημέρες:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Οι εργαστηριακές εξετάσεις και η επίσκεψη στο γιατρό πραγματοποιούνται στο χώρο των Τακτικών
Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου μας. Η εξέταση από γιατρό του Νοσοκομείου μας είναι
δωρεάν. Οι εργαστηριακές εξετάσεις πληρώνονται.
Η δαπάνη εξαρτάται από το είδος του
πιστοποιητικού που θα εκδοθεί. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα εξυπηρετούνται στο ωράριο λειτουργίας
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και μόνο κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού προγραμματίζονται στο
πενταψήφιο 14741 η απευθείας στο Νοσοκομείο μας. Επισημαίνουμε ότι δεν πραγματοποιούνται
εξετάσεις αν δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Φ.6/304/75662/Γ1/15.05.2014 (ΦΕΚ 1296/Β΄/21.05.2014 και την Ερμηνευτική
Εγκύκλιο Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/2.05.2014 του Υπουργείου Υγείας,
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) συμπληρώνεται α) από γιατρούς Παιδιάτρους
ή Γενικούς Ιατρούς ή β) σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγους, γ) από ανεξάρτητους ιδιώτες ιατρούς των
ανωτέρω ειδικοτήτων, δ) από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους
προσβασιμότητας. Οι ιατροί που συμπληρώνουν το δελτίο απασχολούνται στις οικείες Μονάδες
Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία
κτλ) ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων ή σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή
τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή κηδεμόνων, ή είναι ιδιώτες ιατροί (χωρίς σύμβαση
με ασφαλιστικά ταμεία).
Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για εγγραφή των μαθητών στο σχολείο είναι:
Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται 1)
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και 2) το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ).
Για τη φοίτηση στην Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και την Α’
τάξη του Λυκείου είναι το Α.Δ.Υ.Μ
Το Α.Δ.Υ.Μ ισχύει για 3 σχολικά έτη για την πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ
για το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.

