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Δ.ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Θέμα <<Χορήγηση και Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή για χρήση στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση>>
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ραφήνας –Πικερμίου στα πλαίσια της καλής
συνεργασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών και στοχεύοντας στην
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους
(Εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες) σχετικά με το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ(Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)
Το Α.Δ.Υ.Μ αποτελεί Ιατρικό πιστοποιητικό και ορίζεται σύμφωνα με αρ
Φ.6/304/75662/Γ1/21,52014,(ΦΕΚ1296 Τ. Β’/2014) για την παρακολούθηση της υγείας του μαθητή,
έχει προληπτικό χαρακτήρα , αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής
των μαθητών και μαθητριών καθώς και την στήριξη αυτών, για αυτό έχουν επιλεγεί και <<ηλικίες –
κλειδιά>> που πραγματοποιείται και αυτές είναι:
1) τα προνήπια και νήπια
2) η Α’ δημοτικού
3) η Δ΄ δημοτικού
4) η Α’ Γυμνασίου και
5) η Α ’Λυκείου.
Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί. Η περίοδος
συμπλήρωσης είναι από Μάιο έως Σεπτέμβριο, οπότε για την διευκόλυνση όλων προγραμματίστε
έγκαιρα το ραντεβού σας.
Σύμφωνα και με την εγκύκλιο :
α) την ευθύνη διανομής του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά
μπορούν να το προμηθευτούν και ηλεκτρονικά από τους ιστότοπους των συναρμοδίων υπουργείων
(συμπεριλαμβάνεται συνημμένο 2 σελ.)
β)Οι γονείς /κηδεμόνες συνοδεύουν τα παιδιά
γ) Το <<Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης>>(Φ.Ι.Ε)( συνημμένο σελ. 2 ) πρέπει να είναι συμπληρωμένο με
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
δ) προσκομίζουν το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού
ε) προσκομίζουν κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του παιδιού(εάν
υπάρχουν προηγ. εξετάσεις, διαγνώσεις άλλων Ιατρών και ειδικοτήτων.)
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