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Στα πλαloια τηg καλ0τερηq και dγκαιρηq εξυπηρdτηoηg τωv αo$αλιoμ€vωv παιδιΦv/μαθητιilv
για τα oπoια d1ει θεoμoΘετηΘεl πιαcoπoiηoη τηq υγεiαq τoυg nρoκειμdνoυ vα εγγρα$o0ν αιo
o1oλεio και vα oυμμετιio1oυv oιo μαθημα τηζ ΦUσικΙlζ Aγωγηζ, η Διoικηση τou EonYY
εvημεριilvει τoυq ιατρorjg τoυ oργανιoμoti dτι:



,:

]. E Στo Nηπιαγωγε[o, σrιξ A', Γ' Kαι E' ταξειξ τoU ΔημoτιKo0 o1oλεioυ, oιην A' ταξη τoυ
ΓUμνασιoυ, σιηv A' ταξη τoυ Ενια[oυ & τoι, TεχνιKo0 Kαι EπαγYελματιKo0 Λυκεioυ.

To Α'Δ'Y. απoτελει σημαvτιKd Θεoμ6 για τηv €γκαιρη διιiγνωoη πρoβληματων υγεiαq τωv
μαΘητΦv και την πp6ληΦη αvεπιΘυμητων συμβαματων κατιi την oυμμετo1ι] τoυq αιo μιiθημα τηq
Φυoικιiq Aγωγ(q και γενικ6τερα ατιq o1oλικdg δρααιηρι6τητεq, εivαι επioημo €γγραQo και €1ει
ιo10 διio (2) ηoλικιi-rv ετιiν για τo Δημoτικ6 o1oλεio και τριdrv (3) σχoλικιbν ετΦv για τo
ΓUμv(iσιo (αι τo Λυκειo.

Ιo Ατoμικ6 Δελτio τoυ MαΘητrj oυμπληριilvεται απo ιατρoιig ειδικ6τηταq Παιδιατρικr]q,
ΠαΘoλovιαξ i Γεvικιiξ lατριt(ιiζ.

Η παραπoμπιi τωv παιδιι.irv oε εξειδικευμ€vo γιατρ6 Θα γ[vεται μ6νo oε περιπτιiloει1 πoυ
κρivεται απαραiτητη.

B. ΣriμQωvα με τα Π.Δ. 2ο0 & 201 (οργαvωση και λειτoυργiα Nηπιαγωγειωv και
ΔημoτιKιbν ΣχoλειωvΣ (ΦEK 161/τε Uχ.A/13.7.1998) αρθρα 7 και τo Ν6μ0 3687 (ΦΕl(159/τεUχ.
A/7.8.2ooB) αρΘρo 27, για την εvνoαΦ6 τωv μαΘnτιiν/τoιδv ατo Nnπιανωvεio και A' ΔnuoτιKoΦ
ΣΙoλειou απαιτo0vται:

. Γιατo Νnπιαvωvειo (vι]πια & πρov{πια) πιoτoπoιητικ6 oδovτoλoγικfq εξ€ταoηq.

. Για τηv Δ:ldξηl9!_ΔΙ_μ9Ξ!Ι9! πιαroπoιητικ6 o$Θαλμoλoγικι!q, καρδιoλoγικιjq και

oδovτoλoγικtiζ εξdταoηξ.

oι παραπαvω βεβαιιi'loειq Yγεiαq, τωv πρoq εγγραQιj μαΘητιilv/τριιlv, oυμπληριi_lνoνται απ6
ιατρoιiq ειδικ6τηταξ καρδιoλoγιαq, oΦΘαλμoλoγιαζ Kαι oδovτιατρικdq.

Εvημερωτικα σαζ γvωριζouμε οτι, τo Υπoυργε[o Υγεiαq & Koιv/κηq Aλληλεγγιηζ _ KεWριΚo
ΣυμBoιiλιo Yγεiαq και η ΕΜηvι.κt1 Καρδι'oλoγικfi Εταιρεια μαζ eχoυv κανει γνωoτo oτι: <<Tα παι6ιιjι
σχoλιΚiζ ηλικιαζ μπoρo0v να εξεταoτo0v απ6 Καρ6ιoλ6γo Eνηλiκωv και μ6vo oε περiπτωoη πoυ
6ιαπι.oτωEεi κιiιπoιo πρ6θλημα να συvιoτι7ται η περαtτiρω εξεταση απ6 Παι60Καρδιoλ6yoυ.

Τα αoQαλιoμdvα παιδια αιoν EoΠYY με τη $ρoνιiδα τωv γov€ωv ιi κηδεμ6vωv τoυq,

μπoρoιv vα πρoσaρχoιrtαι σroυζ lατρodζ των παραπαvω ειδικoτ{τωv, των Movιiδωv Yγε[αq
(μioω τoυ oυoτηματoq τωv τηλεφωvικιbν ραvτεθoι-184 i 6Ιτωζ αΜωq txει oριoτεt η εξυπηρtτηoη
τωv αoφ/νων) Kαι στoUζ συμβεβλημεvoυζ ιατρoιiq με τov oργαvισμ6 (oυμφωνα με τoυq oρoυq
και πρoaπoEtoειq τηζ συμBασiζ τoυζ), y\α δωρειiv εξiταoη, σUμπλΙiρωσn τoυ Α.Δ.Y. Kαι
xoριiνηon τωv αναvκα[ωv βεβαιιiloεωv υvεiαζ.

Παρακαλoιiνται oι Διευθuvτdq των YπηρεoιΦν γγειαζ ΕoΠYY, oπωq μεριμνι'1ooυv για την
εvημ€ρωoη 6λωv τωv εμπλεκoμενων ιατριi:v, τηq περιo1rjζ ευθυνηξ τoυζ.

Πληρo$oρiεq για τoυq ιατρo0q τoυ EOΓIYY παρ€1oνται απ6 τo o0αιημα των τηλε$ωνικιiv


