
   

 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 2003079 ΟΜΑΓΙΚΟ ΑΦΑΛΙTΗΡΙΟ ΜΔ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΣΟN 

«ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ»  

Ιαηξηθό Ιζηνξηθό ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ή/ θαη ησλ εμαξησκέλσλ κειώλ νηθνγελείαο ηνπ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ  
Κάζε εξώηεζε πξέπεη λα απαληάηαη γξαπηώο, αλαθέξνληαο ην όλνκα απηώλ πνπ αθνξά ε θαηαθαηηθή απάληεζε θαη πεξηγξάθνληαο κε απηνηέιεηα 
θαη αθξίβεηα ηελ πάζεζε, ην κήλα, ην έηνο, ηε λνζειεία θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε. εκεηώζηε κε Υ ζηα αληίζηνηρα ησλ απαληήζεσλ 
ηεηξαγσλίδηα. 
   
Ο ππνγξάθσλ / Η ππνγξάθνπζα 
 

 
 
Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα Παηξόο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 
 

Μέινο  ηνπ αλσηέξσ ζπιιόγνπ δειώλσ ηα αθόινπζα : 
 

Πνην είλαη ην ύςνο θαη ην βάξνο ζαο; 
 

 
Ύςνο(cm) Βάξνο(Kg) 

Μεηαβνιή βάξνπο 
θαηά ην ηειεπηαίν 
έηνο (ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

Αηηία 

Αζθαιηδόκελνο     
Ο/Η ζύδπγνο     
Παηδί     
Παηδί     

 
Έρεηε ή είραηε πνηέ παζήζεηο ή ελνριήζεηο:                   ΝΑΙ  OXI 
1. θαξδηάο, εγθεθάινπ, αξηεξηώλ θαη θιεβώλ; π.ρ. ζηεθαληαία λόζν, ζπγγελή θαξδηνπάζεηα,  

θύζεκα, αξξπζκίεο, ππέξηαζε, θηξζνύο, θιπ              

2. ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο; π.ρ. άζζκα, βξνγρίηηδα, θπκαηίσζε, ζύλδξνκν ππληθήο άπλνηαο θιπ        

3. ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο; π.ρ. παζήζεηο ζηνκάρνπ, δσδεθαδάθηπινπ, εληέξσλ, ρνιήο, ήπαηνο, παγθξέαηνο θιπ         

4. ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο; π.ρ. θσιηθόο λεθξνύ, νπξνινίκσμε, παζήζεηο πξνζηάηε, λεθξηθή αλεπάξθεηα θιπ        
5. λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ή ςπρηαηξηθέο παζήζεηο; π.ρ. εκηθξαλίεο, ηιίγγνπο, επηιεςία, ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο, θαηάζιηςε θιπ                

6. ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο; π.ρ. δηζθνπάζεηα, παζήζεηο ή θαθώζεηο  αξζξώζεσλ, θαηάγκαηα, ξεπκαηηθέο παζήζεηο θιπ       

7. ηνπ δέξκαηνο, ηνπ κεηαβνιηζκνύ; π.ρ. ςσξίαζε, ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ζαθραξώδε δηαβήηε, ζπξενεηδνπάζεηεο θιπ        
8. ησλ καηηώλ, ησλ απηηώλ, ηεο κύηεο, ηνπ ιαηκνύ; π.ρ κπσπία- πόζνπο βαζκνύο, θαηαξξάθηε, δηπισπία, ειάηησζε αθνήο, 

βξόγρν θσλήο θιπ                

9. ηνπ αίκαηνο θαη αηκνπνηεηηθώλ νξγάλσλ, ησλ ιεκθαδέλσλ; π.ρ αλαηκίεο, παζήζεηο ζπιήλα, θιεγκνλή ιεκθαδέλσλ θιπ        

10. λενπιάζκαηα  ή θαξθίλν νπνηαζδήπνηε κνξθήο;             

11. γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο; π.ρ ηλνκπώκαηα, θύζηεο σνζεθώλ, ελδνκεηξίσζε, ηλνθπζηηθή λόζν καζηώλ θιπ        
12. Δίζηε έγθπνο; Αλ λαη ζε πνηόλ κήλα;_______________________________________ 

13. Έρεη ζπκβεί θαηά ην παξειζόλ ή ζαο έρεη ζπζηαζεί: λα λνζειεπηείηε ζε λνζνθνκείν, λα ππνβιεζείηε ζε νπνηαδήπνηε 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληόο ή εθηόο λνζνθνκείνπ, λα ππνβιεζείηε ζε νπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή ή άιιε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 
λα  ππνβιεζείηε  ζε  νπνηαδήπνηε  εμέηαζε  πξνιεπηηθά ή εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε  ελνριήκαηνο  από  ηελ  νπνία  δηαπηζηώζεθαλ  

επξήκαηα νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη κνξθήο πνπ απαηηνύζαλ ή απαηηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή ή ζεξαπεία;         

14. Δίζηε θαπληζηήο; Πίλεηε αιθννινύρα πνηά; Αλ λαη, δηεπθξηλίζηε καο ηη πνζόηεηα ηελ εκέξα θαη επί πόζν ρξνληθό 

δηάζηεκα; Έρεηε θάλεη ή θάλεηε ρξήζε λαξθσηηθώλ, αλαβνιηθώλ ή άιισλ παξαηζζεζηνγόλσλ νπζηώλ;        

15. Έρεηε πεξάζεη ή πάζρεηε από άιιε πάζεζε ή έρεηε ελνριήκαηα ζρεηηθά κε πεξηπηώζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη 

 παξαπάλσ;                

16. ηελ νηθνγέλεηά ζαο (παηέξαο-κεηέξα-αδέιθηα) είραηε πεξηπηώζεηο δηαβήηε, παζήζεσλ θαξδηάο ή λεθξώλ, 

ππέξηαζεο, εγθεθαιηθνύ, δηαλνεηηθώλ ή ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ?            
Αλ λαη, παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε ηελ κνξθή ζπγγέλεηαο θαη αλ γλσξίδεηε ηελ πάζεζε, ζε πνηα ειηθία δηαγλώζζεθε θαη πνηα είλαη ε ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο;  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε θαηαθαηηθήο απάληεζεο, αλαθέξαηε ιεπηνκεξώο πνην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ππάξρεη θαη πνηα ε 
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο. 
 

ΑΡ. ΔΡΩΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ΑΛΛΔ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
   

 Πνίνο είλαη ν θνξέαο ηεο Κύξηαο Αζθάιηζεο;  _____________ 

   ΝΑΙ ΟΥΙ 
 Τπάξρεη βηβιηάξην πγείαο;     
 Έρεηε ζπλάςεη αζθάιηζε κε ηε δηθή καο εηαηξία ή κε άιιε εηαηξία ή έρεηε ππνβάιιεη αίηεζε ζε 

άιιε ή ζηε δηθή καο εηαηξία   πνπ εθθξεκεί;     
 Τπεξεηεί ν/ε ζύδπγόο ζαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή ζηα ζώκαηα αζθαιείαο;     
 Έρεηε απαιιαγεί ή έρεηε πάξεη αλαβνιή από ηε ζηξαηησηηθή ζαο ζεηεία γηα ιόγνπο πγείαο θαη 

πνίνπο;     
 Δίζηε αζθαιηζκέλνο εζείο ή ηα εμαξηώκελα κέιε, κε νπνηνδήπνηε λνζνθνκεηαθή θάιπςε ηεο Interamerican; Άλ ΝΑΙ 

ζε πνηά; 

 

_____________ 

 

Δπεμεγήζηε ηηο θαηαθαηηθέο απαληήζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Αθνύ δηάβαζα κε πξνζνρή όιεο ηηο παξαπάλσ δειώζεηο κνπ, βεβαηώλσ όηη 
απηέο είλαη πιήξεηο θαη αιεζηλέο θαη δέρνκαη λα αζθαιηζηώ / αζθαιηζηνύλ 
εγώ / θαη / ηα πξναλαθεξόκελα εμαξηώκελα πξόζσπα νηθνγελείαο κνπ κε 
βάζε απηέο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ αλσηέξσ Οκαδηθνύ 
Αζθαιηζηεξίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ν πκβαιιόκελνο κε ηελ Δηαηξία ζαο.  

Δπίζεο δέρνκαη όηη ε αζθάιηζή κνπ ζα ηζρύζεη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο  θαζώο θαη νη ππόινηπεο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ 
ηελ αζθαιηζηκόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ αθνξά ε 
αζθάιηζε, ζα παξακέλνπλ κέρξη ηελ έθδνζε θαη είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ 

αζθαιίζηξσλ όπσο έρνπλ δεισζεί ζην έγγξαθν απηό.  
Δπίζεο δειώλσ όηη κνπ επηζηήζεθε ε πξνζνρή όηη γεγνλόηα, όπσο ηπρόλ 
πεξηζηαηηθά πγείαο ή νπνηαδήπνηε δήισζε πξνο ηελ Δηαηξία πνπ αθνξνύλ 
ηα κε ηελ παξνύζα αίηεζε πξνηεηλόκελα πξνο αζθάιηζε άηνκα, ηα νπνία 
(γεγνλόηα) πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηεο εμαηηίαο ή κε ηελ επθαηξία άιινπ 

αζθαιηζηεξίνπ αηηεζέληνο από απηή, πξέπεη λα δεισζνύλ ζηελ παξνύζα 
αίηεζε δηόηη ζεσξνύληαη θαηά ακάρεην ηεθκήξην άγλσζηα ζε απηή, γηα ην 
ιόγν δε απηό θαη βεβαηώλσ όηη ηα δήισζα. 
πκθσλώ δε όηη ε παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έληαμή κνπ ζηελ 
αζθάιηζε θαη ε είζπξαμε νπνηνπδήπνηε πνζνύ ζρεηηθά κε απηή δελ 

ζπλεπάγεηαη, ζε θακία πεξίπησζε, απνδνρή ηεο αίηεζεο, ε νπνία ζα γίλεη 
κόλν κε ηελ έθδνζε από ηελ Δηαηξία ζαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ νκαδηθήο 
αζθάιηζεο. 
Γειώλσ επίζεο όηη έιαβα γλώζε γηα ηα θαησηέξσ, ηα νπνία θαη 
απνδέρνκαη :  

 Η αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη Αξρείν κε πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ησλ Αζθαιηζκέλσλ ηεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη 
επαίζζεηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ πγεία, κε ζθνπό ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο ύκβαζεο. 

 Απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ Αζθαιηζκέλσλ 
δύλαληαη λα είλαη ηα δηακεζνιαβνύληα γηα ηε ζύλαςε ηεο ύκβαζεο 
Αζθάιηζεο πξόζσπα, Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα, Ιαηξνί, Γεκόζηεο 
Αξρέο βάζεη επηηαγώλ ηνπ Νόκνπ ή Γηθαζηηθώλ Απνθάζεσλ, ν 

πκβαιιόκελνο θ.ιπ. 
 Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη, θαηόπηλ γξαπηνύ 

αηηήκαηόο ηνπ θαη έλαληη ηνπ πνζνύ πνπ ζα θαζνξίζεη ε Αξρή 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνλ αθνξνύλ πξνζσπηθά ή θαη λα πξνβάιιεη ηπρόλ εύινγεο 
αληηξξήζεηο, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 12 θαη 13  
ηνπ Νόκνπ 2472/1997, θαη πάλησο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
Αζθαιηζηηθήο ύκβαζεο.  

 Η αζθαιηζηηθή εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε Αζθαιηζκέλνπ ηεο, πιελ ησλ 
επαίζζεησλ, γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, δηθέο ηεο ή ηξίησλ, ν 
Αζθαιηζκέλνο όκσο κπνξεί λα θαηαξγήζεη νπνηεδήπνηε ην σο άλσ 
δηθαίσκα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο κε γξαπηή δήισζε ηνπ πξνο 

απηή.  
Πεξαηηέξσ εμνπζηνδνηώ κε ηελ παξνύζα θάζε θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν, πνπ πεξηέζαιςε ή ζα πεξηζάιςεη ηαηξηθώο εκέλα ή θάπνην 
από ηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα,  λα δίλεη, κε ηελ επίδεημε ηνπ 
πξσηνηύπνπ ή απινύ θσηνηππηθνύ αληηγξάθνπ απηήο, ζηελ αλσηέξσ 

αζθαιηζηηθή εηαηξία θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ πγεία κνπ ή ηελ 
πγεία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνζώπσλ, ηελ νπνία απηή ζα δεηήζεη 
ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα αίηεζε ή κε νπνηνδήπνηε αζθαιηζηήξην πνπ 
εθδόζεθε κε άιιε αίηεζε ή ηπρόλ ζα εθδνζεί κε βάζε ηελ παξνύζα.   

 

 
 
 
 

(Σόπνο – Ηκεξνκελία) (Τπνγξαθή αζθαιηδνκέλνπ ή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
πξνθεηκέλνπ γα αλήιηθα παηδηά) 
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