


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ





Ερωτηματολόγιο υγείας 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: __________________________________ 
 

Συμπληρώνεται από τον οικογενειακό ιατρό. 
 

 
 

1. Όταν κόβεσαι ή χτυπάς, σταματάει το αίμα εύκολα;   Ναι___    Όχι___ 
2. Πάσχεις από συχνούς πονοκεφάλους;   Ναι___     Όχι___ 
3. Είχες κάποιο πρόβλημα με τη γυμναστική στο σχολείο;  Ναι___    Όχι___ 

Αν ναι, ποιο;  _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

4. Είχες ποτέ τάση για λιποθυμία;   Ναι___    Όχι___ 
5. Έχεις ποτέ λιποθυμήσει;   Ναι___    Όχι___ 
6. Έχεις νοσηλευτεί ποτέ σε κάποιο νοσοκομείο;   Ναι___    Όχι___ 
7. Πάσχεις από κάποιο γενικό πρόβλημα υγείας;   Ναι___    Όχι___ 

Αν ναι, ποιο;  ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

8. Παρουσιάζεις κάποιο πρόβλημα υγείας τώρα;   Ναι___    Όχι___ 
Αν ναι, ποιο;  ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Τι αγωγή παίρνεις;  _________________________________________ 
_________________________________________________________ 

9. Ποιες από τις παρακάτω παιδικές ασθένειες έχεις περάσει; 
Ιλαρά  __, Ανεμοβλογιά  __, Ερυθρά  __, Μαγουλάδες  __, Κοκκύτη  __. 

10. Είχες ποτέ: 
Ηπατίτιδα Α:  Ναι___   Όχι___     Ηπατίτιδα Β:  Ναι___   Όχι___      
Ηπατίτιδα C:  Ναι___  Όχι___ 

11. Έχεις κάνει Mantoux test;   Ναι___ (Θετικό ___   Αρνητικό ___)   Όχι___ 
12. Έχεις διαπιστώσει ή σου έχουν πει πως έχεις αλλεργία σε: 

 Κάποιο φάρμακο;  _______________________________________  
 Κάποιο φαγητό;  ________________________________________ 
 Οτιδήποτε άλλο;  ________________________________________ 

13. Αν πάσχεις από κάτι από τα παρακάτω, σημείωσε με Χ: 
Συχνές Ωτίτιδες ___,    Υπέρταση ___,    Καρδιακό «φύσημα» ___, 
Αρθρίτιδες ___,    Δερματικά προβλήματα (εξανθήματα, ακμή) ___, 
Διαβήτη ___,    Άσθμα ___,    Λοιμώδη μονοπυρήνωση (το τελευταίο 
12μηνο) ___,    Προβλήματα με σπονδυλική στήλη και μέση ___. 

14. Έχεις κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα για το οποίο συμβουλεύτηκες 
κάποτε  ειδικό; ______________________________________________  

15. Έχεις κάποιο πρόβλημα με τον ύπνο;  ___________________________ 
16. Πάσχεις από βραδινή ενούρηση;  Ναι___   Όχι___ 
17. Μήπως υπνοβατείς;  Ναι___   Όχι___ 
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SOS ! ΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ; 

 
 

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                        

 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………………..…. 
 
Δηλώνουμε υπεύθυνα με τα παραπάνω στοιχεία, ότι το παιδί μας είναι υγιές και μπορεί να 
συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων από τα ιατρικά 
στοιχεία, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία που θα έρθει το 
παιδί μας στην κατασκήνωση, υποχρεωτικά οφείλουμε να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους της 
κατασκήνωσης. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 
 
 
 
Υ.Γ. Η βεβαίωση παραμένει απόρρητη και φυλάσσεται στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως για 
αποκλειστική χρήση των υπεύθυνων της κατασκήνωσης και αποβλέπει στην προστασία της υγείας 
του παιδιού. 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ/ΑΘΛΗΣΗ________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ΑΛΛΟ_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________


