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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Σας ευχαριστούμε που αφιερώνετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε πλήρως το παρόν έντυπο. Οι πληροφορίες που περιέχει θα επιτρέψουν 

στο CISV να φροντίσει για εσάς και θα βοηθήσει άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας σε περίπτωση που χρειαστείτε τη 

φροντίδα τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας ή του προγράμματος. Το παρόν έντυπο θα δοθεί στο staff του προγράμματος, στους 

αρχηγούς και στις οικογένειες φιλοξενίας. 

• Η συμπλήρωση και η κατοχή του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στα διεθνή προγράμματα του CISV. 

• Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο είτε τυπογραφικά, είτε χειρόγραφα, με μαύρο μελάνι και κεφαλαία γράμματα. 

• Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών πριν τη συμμετοχή στο 
διεθνές πρόγραμμα του CISV. Πρέπει να ειδοποιήσετε το CISV για οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικές με τις πληροφορίες ενδέχεται να 
προκύψουν πριν από το πρόγραμμα. 

• Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο είναι εμπιστευτικές και πρέπει να φυλάσσεται με ασφαλή τρόπο. 

• Το μόνο επίσημο κείμενο για το παρόν έντυπο είναι η αγγλική έκδοσή του. 

• Παρακαλούμε πάρτε μαζί σας στο πρόγραμμα το υπογεγραμμένο πρωτότυπο συν όποια υποστηρηκτικά έγγραφα, καθώς κι ένα 
αντίγραφο, και αφήστε ένα αντίγραφο στο παράρτημα του CISV στο οποίο είστε μέλος. 

• Με το πέρας του προγράμματος, το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα πρέπει να επιστραφούν είτε στον ενήλικα συμμετέχοντα, είτε 
στο συμμετέχον παιδί που ταξιδεύει μόνο του. Στην περίπτωση αντιπροσωπείας, το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα πρέπει να 
δοθούν στον αρχηγό, ο οποίος μετέπειτα πρέπει να τα επιστρέψει στον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού κατά την άφιξη. Το 
αποστέλλον παράρτημα πρέπει να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο έχει στην κατοχή του εντός ενός έτους από το τέλος του 
προγράμματος. 

• Τα μέρη Α, Β, Γ, Δ και Ε συμπληρώνονται από τον ενήλικα (άνω των 18 ετών) συμμετέχοντα ή από τον γονέα/κηδεμόνα του 
συμμετέχοντος παιδιού (έως και 17 ετών). Επίσης, χρειάζεται οι συμμετέχοντες που είναι 16 και 17 ετών να ελέγξουν το έντυπο και 
να το υπογράψουν στο μέρος Ε. 

• Μέρος Β – αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ιδιαίτερες ανάγκες ή αλλεργίες, παρακαλούμε στείλτε το περιεχόμενο του μέρους Β στο 
staff του προγράμματος πριν την έναρξή του. 

• Φροντίστε να πάρετε μαζί σας τα συμπληρωμένα μέρη Α, Β, Γ, Δ και Ε στο γιατρό, όταν πάτε να σας εξετάσει. 

• Το μέρος ΣΤ είναι το μόνο που πρέπει να συμπληρωθεί από κάποιον γιατρό που θα συναντήσει τον συμμετέχοντα και θα τον 
εξετάσει κατάλληλα. 
 

 

ΜΕΡΟΣ Α : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ/ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο και ελέγξτε το ξανά μαζί με το 

γιατρό σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτόν. 
 

Όνομα συμμετέχοντα:  

Επώνυμο Μικρό Μεσαίο  

Βιολογικό 

Φύλο: 

 Άρρεν 

 Θήλυ 

Ημερομηνία 

γέννησης: 

 

___  ___   ___  ___    ___  ___  ___  ___ 

Χώρα προέλευσης: 

ημέρα         μήνας έτος 

Ο συμμετέχοντας θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα του CISV στην 

(χώρα φιλοξενίας): 

Διάρκεια προγράμματος (ημερομηνία έναρξης και λήξης): 

 

Ημερομηνία έναρξης:                        Ημερομηνία λήξης: 

 

 

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
 

 

Γλώσσα (γλώσσες) που ομιλούνται: 

 

Αριθμός επικοινωνίας (Οικία): 

 

                         -                             -  

Αριθμός επικοινωνίας (Εργασία και/ή κινητό): 

 

                               -                                    -  

κωδικός χώρας                κωδικός περιοχής                  αριθμός κωδικός χώρας                κωδικός περιοχής                  αριθμός 

 

http://www.cisv.org/
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ΜΕΡΟΣ Β : ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ιδιαίτερες ανάγκες ή αλλεργίες, παρακαλούμε στείλτε τη σελίδα αυτή (ή στείλτε τις πληροφορίες ξεχωριστά) στο 

staff του προγράμματος πριν την έναρξή του. 

 
Όνομα του 

συμμετέχοντα: 

 CISV προέλευσης:  

 
Διατροφή 

Χρειάζεστε ειδική διατροφή; Ναι   Όχι  

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες:  

Υπάρχουν τροφές που δεν 

μπορείτε ή δεν πρέπει να φάτε; 
Ναι   Όχι  

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες:  

 

Αλλεργίες 

Έχετε αλλεργίες σε: 

Τροφές Ναι   Όχι  Αν ναι, διευκρινίστε: 

Τσιμπήματα μελισσών ή 

δαγκώματα εντόμων 
Ναι   Όχι  Αν ναι, διευκρινίστε: 

Φάρμακα Ναι   Όχι  Αν ναι, διευκρινίστε: 

Άλλα Ναι   Όχι  Αν ναι, διευκρινίστε: 

Χρειάζεται να φέρετε επάνω σας 

σετ αναφυλαξίας;* 
Ναι   Όχι  Αν ναι, διευκρινίστε το περιεχόμενο: 

Τι φάρμακα μπορούν να σας δοθούν για μια αλλεργική 

αντίδραση; 
 

 

* Αν χρειάζεστε, παρακαλούμε μην ξεχάσετε να φέρετε το σετ αναφυλαξίας μαζί σας 

 
Φάρμακα: «Φάρμακο» είναι οποιαδήποτε ουσία παίρνει κάποιο άτομο για να διατηρήσει και/ή να βελτιώσει την υγεία του και 

περιλαμβάνει βιταμίνες και ομοιοπαθητικές θεραπείες. 

Παίρνετε κάποιο φάρμακο; Παρακαλούμε συμπεριλάβετε και φάρμακα για τα οποία δε χρειάζεται ιατρική συνταγή προς 

αποφυγή παρεξήγησης 

Ονομασία μάρκας 
Κοινόχρηστη 

ονομασία 

Λόγος για τη λήψη του Δόση, πρόγραμμα, 

ειδικές οδηγίες 

Εάν είναι με συνταγή, 

είναι ανανεώσιμη; 

  
 

 Ναι   Όχι  

  
 

 Ναι   Όχι  

  
 

 Ναι   Όχι  

*Παρακαλούμε, προβλέψτε να έχετε μαζί σας επαρκή ποσότητα για όλο το ταξίδι. 

 
Παρακαλούμε φέρτε μαζί σας οποιαδήποτε ιατρική τεκμηρίωση (π.χ. παθολογικά ευρήματα σε ηλεκτροδιάγραμμα ή 

ακτινογραφία) θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για ένα γιατρό στη χώρα φιλοξενίας, σε περίπτωση που 

χρειαστείτε θεραπεία. Το να τη φέρετε μαζί σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε αχρείαστες και ακριβές διαδικασίες. 

Συνιστάται να συζητήσετε το ζήτημα αυτό με τον γιατρό σας. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Όνομα του 

συμμετέχοντα: 

 CISV προέλευσης:  

 
Σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης από το CISV, ο ιατρικός φάκελος του συμμετέχοντα είναι διαθέσιμος από: 

Γιατρός/ Νοσοκομείο: 
 

Τηλέφωνο: 
 

Διεύθυνση: 
 

Ο συμμετέχοντας έχει περάσει στο παρελθόν μεταδοτικά νοσήματα; Παρακαλούμε σημειώστε με Χ 

 Ιλαρά (Rubeola)  Κοκκύτης  Ηπατίτιδα (διευκρινίστε)  Συχνή αμυγδαλίτιδα 

 Παρωτίτιδα  Οστρακιά  Εγκεφαλίτιδα  Ιγμορίτιδα 

 Ερυθρά  Ρευματικός πυρετός  Κίτρινος πυρετός  Βρογχίτιδα 

 Ανεμοβλογιά  Ωτίτιδα  Ελονοσία  Πνευμονιόκοκκος 

 Σταφυλόκοκκος  Στρεπτόκοκκος  Άλλα, διευκρινίστε: 

 
Παρακαλούμε, αναφέρετε ένα σύντομο ιστορικό/εξήγηση σχετικά με τα παραπάνω και αν έχουν αφήσει κάποιες χρόνιες επιπλοκές: 

 

 

 

 

 

Ο συμμετέχοντας αντιμετωπίζει επανεμφανιζόμενα ιατρικά προβλήματα ή χρόνιες παθήσεις; Παρακαλούμε σημειώστε με Χ: 

 Αναιμία/διαταραχή στο αίμα  Καρδιακό νόσημα  HIV  Ημικρανίες/ πονοκέφαλοι 

 Άσθμα  Ενδοκρινική διαταραχή  Νεφρική διαταραχή  Κινητικοί περιορισμοί 

 Επιληψία  Διαβήτης  Φυματίωση  Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Αυτοάνοση διαταραχή  Νόσημα θυρεοειδή  Προβλήματα ακοής  Νευρολογικά προβλήματα 

 Καρδιαγγειακό νόσημα  Οφθαλμική διαταραχή*  Υπέρταση  Επιληψία 

 Φύσημα  Γαστρεντερική διαταραχή  Διαταραχή ύπνου  

 
 Άλλα, διευκρινίστε: 

 
 

*Αν φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής, παρακαλούμε φέρτε μαζί σας στο πρόγραμμα ένα αντίγραφο της συνταγής σας. 

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να 

γνωρίζει το staff του προγράμματος σε σχέση με τα 

παραπάνω: 
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Όνομα του 

συμμετέχοντα: 

 CISV προέλευσης:  

 

Υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια με κάτι από τα παρακάτω; Παρακαλούμε σημειώστε με Χ: 

 Αλλεργίες ή άσθμα  Επιληψία  Υπέρταση  Ημικρανίες/ πονοκέφαλοι 

 Διαβήτης  Καρδιακά νοσήματα  Νοητικά προβλήματα  Δερματικά νοσήματα 

 Άλλα, διευκρινίστε:    

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να 

γνωρίζει το staff του προγράμματος σε σχέση με τα 

παραπάνω: 

 

 

 

 

 

 

Τα τελευταία 5 χρόνια, ο συμμετέχοντας έχει νοσηλευτεί για κάποια άλλη πάθηση;  Ναι   Όχι  

Ημερομηνία Διάγνωση Λεπτομέρειες 

   

   

   

 

Για συμμετέχουσες: 

Έχει αρχίσει η έμμηνος ρύση της συμμετέχουσας; Ναι   Όχι  

Αν ναι, υπάρχει κάποια διαταταχή στην έμμηνο ρύση; Ναι   Όχι  

Τι φάρμακα μπορούν να δοθούν για τον πόνο κατά την έμμηνο ρύση/ 

δυσμηνόρροια; 
 

Η συμμετέχουσα είναι έγκυος ή υπάρχει η πιθανότητα να είναι έγκυος; Ναι   Όχι  

 

Εμβολιασμοί: 

Παρακαλούμε δώστε πληροφορίες για τα εμβόλια που έχουν γίνει: 
 

Εμβόλιο 
Ναι Όχι 

Ημερομηνία εμβολιασμού 

ή πιο πρόσφατης 

αναμνηστικής δόσης 

Εμβόλιο 
Ναι Όχι 

Ημερομηνία εμβολιασμού 

ή πιο πρόσφατης 

αναμνηστικής δόσης 

Διφθερίτιδας, 

τετάνου,κοκκύτη/ 

Τετάνου 

   

MMR (Ιλαράς, 

παρωτίτιδας, 

ερυθράς) 

   

Πολιομελίτιδας    Ηπατίτιδας A    

Ιλαράς    Ηπατίτιδας B    

Ανεμοβλογιάς    Αντιγριπικό    

Μηνιγγόκοκκου    Πνευμονιόκοκκου    

Τετάνου    
Άλλο, παρακαλώ 

διευκρινίστε: 
   

 

Ο συμμετέχοντας έχει κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια προκειμένου να ταξιδέψει στη χώρα φιλοξενίας; Ναι  Όχι  

Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω: 

Εμβόλιο Ναι Όχι Ημερομηνία 
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ΜΕΡΟΣ Δ -  ΝΟΗΤΙΚΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Έχει διαγνωστεί ποτέ ο συμμετέχοντας με πάθηση που επηρεάζει τη μάθηση (π.χ. διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας) Ναι   Όχι  

Αν ναι, ποια: __________________ 

Είχε ποτέ ο συμμετέχοντας κάποια ψυχιατρική διάγνωση όπως κατάθλιψη, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, 

διαταραχή πανικού/άγχους, κλπ;    Ναι   Όχι   Αν ναι, ποια: __________________ 

Έχει ο συμμετέχοντας κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής/νοητικής υγείας; (είτε έχει διαγνωστεί από επαγγελματία, 

είτε όχι) (Διευκρινίστε: _________________) Ναι   Όχι  

Κατά το τελευταίο έτος έχει επισκεφτεί ο συμμετέχοντας κάποιον επαγγελματία (π.χ. γιατρό, ψυχολόγο, ψυχίατρο) 

για προβλήματα νοητικής, συναισθηματικής ή κοινωνικής υγείας;   Ναι   Όχι  

Αν ναι, διευκρινίστε: __________________ 

Αν σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω ερωτήματα η απάντηση ήταν «ναι», παρακαλούμε επισυνάψτε έγγραφα που: 

- περιγράφουν το πρόβλημα και το σχέδιο διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης φαρμακευτικής αγωγής) στη διάρκεια 

του προγράμματός μας, 

- περιγράφουν τις συμπεριφορές που θα αποτελέσουν ένδειξη για το προσωπικό του προγράμματός μας ότι ο 

συμμετέχοντας χρειάζεται να επισκεφτεί κάποιον επαγγελματία, και 

- παρέχουν συστάσεις σχετικά με το πώς θα βοηθηθεί ο συμμετέχοντας και απαριθμούν τυχόν ειδικές ανάγκες. 

Είχε ο συμμετέχοντας κάποιο τραυματικό βίωμα που εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή του;    Ναι   Όχι  

Αν «ναι», παρακαλούμε επισυνάψτε γραπτές πληροφορίες σχετικά με το γεγονός, την επίδρασή του στη ζωή του 

συμμετέχοντα, καθώς και συμβουλές φροντίδας για το προσωπικό στο πρόγραμμα. 

 

Τι ξεχάσαμε να ρωτήσουμε; Δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες για την υγεία ή τις ειδικές ανάγκες του συμμετέχοντα 

που ενδεχομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν έντυπο. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πληροφορίες που επηρεάζουν 

την ικανότητα του συμμετέχοντα να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμά μας. Επισυνάψτε επιπρόσθετες πληροφορίες αν 

χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε -  ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνω ότι όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και ότι θα γνωστοποιήσω στο CISV International όποιες 

σχετικές αλλαγές προκύψουν πριν ή κατά τη διάρκεια του διεθνούς προγράμματός μου. Έχω συμπεριλάβει στο παρόν έντυπο, έχω γνωστοποιήσει στο CISV 

της χώρας μου, στον αρχηγό της αντιπροσωπείας μου και στο staff του προγράμματός μου οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες ή βοήθεια που εγώ/ ο 

συμμετέχοντας μπορεί να έχω/έχει αναφορικά με τη σωματική και ψυχική υγεία μου/ τη σωματική και ψυχική υγεία του συμμετέχοντα. Γνωρίζω ότι αν δεν 

παράσχω όλες τις πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ταλαιπωρία και προβλήματα σε άλλους και να επηρεάσει την δική μου υγεία/την υγεία του 

ίδιου του συμμετέχοντα. Κατανοώ ότι αν δεν παράσχω όλες τις πληροφορίες,το CISV μπορεί να αποφασίσει να αποβάλει από το πρόγραμμα και να στείλει 

πίσω στο σπίτι μου/ στο σπίτι του συμμετέχοντα με έξοδα που θα επιβαρύνουν εμένα τον ίδιο/ τον συμμετέχοντα. 

 

Επιτρέπω τη γνωστοποίηση ιατρικών πληροφοριών στο CISV International ή τους εκπροσώπους του, ώστε να μπορούν να μου παράσχουν τη δέουσα 

βοήθεια. Επιπλέον, συμφωνώ ότι το CISV International ή οι εκπρόσωποί του μπορούν να δώσουν πληροφορίες σε άλλα άτομα, τα οποία ενδέχεται να 

χρειαστούν τις πληροφορίες αυτές για να παράσχουν βοήθεια σε μένα/ στον συμμετέχοντα ή σε άλλα άτομα στο πρόγραμμα. Κατανοώ και συμφωνώ ότι το 

παρόν έντυπο μπορεί να κοινοποιηθεί στο παράρτημα του CISV που φιλοξενεί το πρόγραμμα ή στον διευθυντή του προγράμματος για τους παραπάνω 

σκοπούς.  
 
Υπογραφή συμμετέχοντα/ Junior Counselor (άνω των 16 ετών)/ ενήλικα αρχηγού ή μέλους του Staff: 

_________________________________ Ημερομηνία: __________________ 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα του συμμετέχοντα/Junior Counselor κάτω των 18 ετών: 

_______________________________________ Ημερομηνία: _________________ 
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Μέρος ΣΤ: ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ CISV 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ: Ο συμμετέχοντας θα λάβει μέρος σε ένα διεθνές πρόγραμμα του CISV. Παρακαλούμε εξετάστε τη γενική σωματική και 

πνευματική υγεία του συμμετέχοντα σε σχέση με τις γενικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως θα σας τις εξηγήσει ο 

συμμετέχοντας ή ο γονέας/κηδεμόνας του. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες υγείας που έχουν καταχωρηθεί στα μέρη Α, Β και Γ και 

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά με το ιατρικό ιστορικό του συμμετέχοντα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

σωματική εξέταση αν κάτι τέτοιο κριθεί κατάλληλο. Παρακαλούμε συζητήστε με τον συμμετέχοντα για ιατρικές συμβουλές και εμβόλια 

απαραίτητα για να ταξιδέψει κανείς στη χώρα που φιλοξενεί το πρόγραμμα. Ο υπογράφων γιατρός είναι υπεύθυνος μόνο για τις πληροφορίες 

που καταχωρούνται στο μέρος Ε του παρόντος εντύπου. 

 Είμαι 
ο προσωπικός γιατρός του 

συμμετέχοντα.  

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα: 

 Δεν 

είμαι 

Χώρα:  

 

Έχω ελέγξει τις πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω και επαληθεύω ότι είναι συνακόλουθες 

με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του συμμετέχοντα: 
Ναι   Όχι  

Δεν έχω πληροφορίες ή γνώση για το ιατρικό ιστορικό του συμμετέχοντα πέρα από όσα μου έδειξε 

ο συμμετέχοντας στα παραπάνω τμήματα του παρόντος εντύπου 
Ναι   Όχι  

Σχόλια: 

 

 

Ο συμμετέχοντας φαίνεται να είναι σωματικά και νοητικά υγιής για να ταξιδέψει και να 

συμμετάσχει στο διεθνές πρόγραμμα του CISV: 
Ναι   Όχι  

Πραγματοποιήθηκε σωματική εξέταση: Ναι   Όχι  

 

Επιπρόσθετα σχόλια/ σχετικά ευρήματα της εξέτασης 
 

 
 

 

Υπάρχει εμφανής ένδειξη κατάχρησης αλκοόλ και/ή ναρκωτικών; Ναι   Όχι  

Υπάρχει εμφανής ένδειξη μολυσματικών διαταραχών ή νοσημάτων; 

 
Ναι   Όχι  

 

Αυτός ο συμμετέχοντας μπορεί να παίρνει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες με τους ακόλουθους 

περιορισμούς ή συστάσεις: 
Ουδείς/ ουδεμία  

 

Λεπτομέρειες για τους περιορισμούς στη συμμετοχή (αν υπάρχουν): 

 
 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ο συμμετέχοντας έχει λάβει κατάλληλες συμβουλές ταξιδιωτικής υγείας σχετικά με το ταξίδι του στη χώρα 

που φιλοξενεί το πρόγραμμα: 
Ναι   Όχι  

Ο συμμετέχοντας έχει λάβει όλα τα εμβόλια που συνιστώνται για το ταξίδι του στη χώρα που φιλοξενεί το 

πρόγραμμα: 
Ναι   Όχι  

Ο συμμετέχοντας λαμβάνει προφύλαξη εναντίον της ελονοσίας για το ταξίδι του στη χώρα που φιλοξενεί το 

πρόγραμμα (αν χρειάζεται): 
Ναι   Όχι  

 
Βεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που καταχωρήθηκαν σε αυτή τη σελίδα του παρόντος εντύπου είναι αληθείς και ακριβείς 

εξ όσων γνωρίζω. 
 

Υπογραφή του γιατρού που πραγματοποίησε την εξέταση: _______________________________ 

Όνομα του γιατρού που πραγματοποίησε την εξέταση: __________________________________ 

Στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού που πραγματοποίησε την εξέταση: ______________________ 

           

Ημερομηνία εξέτασης: _____________________________________________________ 

Σφραγίδα γιατρού ή επαγγελματική 

κάρτα εδώ: 


