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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

� Καταγράφονται µόνο οι επισκέψεις ασθενών στο ιατρείο των γιατρών που µετέχουν 

στο δίκτυο (δεν καταγράφονται οι τηλεφωνικές οδηγίες σε ασθενείς ούτε οι 

επισκέψεις σε άλλους χώρους όπως κατ’ οίκον επισκέψεις, εξέταση σε σχολείο, ΚΑΠΗ 

κλπ.). 

� Στην καταγραφή δεν συµπεριλαµβάνονται τα περιστατικά που βλέπετε στις 

εφηµερίες σας. 

� Οι γενικοί ιατροί των Περιφερειακών Ιατρείων που καλύπτουν περισσότερα  από ένα 

ιατρεία συµπληρώνουν στο ίδιο δελτίο όλα τα περιστατικά που βλέπουν σε όλα τα 

ιατρεία. Στις επισκέψεις ανα ηµέρα σηµειώνουν το σύνολο των επισκέψεων του 

ιατρείου ή των ιατρείων που καλύπτουν την συγκεκριµένη ηµέρα.  

� Σε περίπτωση απουσίας εκτός προγράµµατος (π.χ. µία ηµέρα ασθενείας) 

καταγράφεται 0 στο σύνολο επισκέψεων της συγκεκριµένης ηµέρας ετσι ώστε να 

µην δηµιουργείται η εντύπωση ότι ξέχαστηκε να συµπληρωθεί. 

� Σε περίπτωση άδειας που ξεπερνάει τη βδοµάδα δηλαδή δεν έχει γίνει ιατρείο καµία 

µέρα της εβδοµάδας καταγραφής ειδοποιείτε έγκαιρα τους συντονιστές του 

προγράµµατος.  

 

Κωδικός ιατρού. Σηµειώνεται ο προσωπικός αριθµός που έχει δοθεί σε κάθε γιατρό έτσι ώστε να διατηρείται η 

ανωνυµία του γιατρού στο δελτίο δήλωσης νοσηµάτων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από το γιατρό του δικτύου 

αφορούν µόνο το δίκτυο και καµία άλλη υπηρεσία. 

 

Μηδενική δήλωση. Σε περίπτωση που δεν υπήρξαν επισκέψεις ασθενών για τα συγκεκριµένα νοσήµατα που 

καταγράφονται, ο γιατρός το δηλώνει ενεργητικά σηµειώνοντας µηδενική δήλωση. Ωστόσο και στην περίπτωση 

αυτή καταγράφεται το «Σύνολο επισκέψεων εβδοµάδας» και οι ηµεροµηνίες που ορίζουν την εβδοµάδα της 

µηδενικής δήλωσης.  

 

Εβδοµάδα/έτος. Παραµένει κενό και συµπληρώνεται από το ΑΠΘ / ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 

Εβδοµάδα: Από ∆ευτέρα …. / …. – Έως Κυριακή …. / ….  Σηµειώνονται οι σχετικές ηµεροµηνίες που 

ορίζουν την εβδοµάδα για την οποία γίνεται η δήλωση. Το Σάββατο και η Κυριακή παραµένουν κενά επειδή δεν 

λειτουργούν τακτικά ιατρεία. 
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Αρχικά ονόµατος. Σηµειώνονται τα αρχικά του ονοµατεπώνυµου του ασθενούς ώστε να υπάρχει ένα σηµείο 

αναφοράς του κρούσµατος. 

 

Ηλικία. Γράφεται ο αριθµός που αντιστοιχεί στην ηλικία του ασθενούς σε έτη. Για βρέφη µικρότερα του 1 

έτους σηµειώνεται  «0» (µηδέν). 

 

Φύλο. Επιλέγεται Α (άρρεν) ή Θ (θήλυ).  

 

Γριπώδης συνδροµή. Σηµειώνεται Ν (ναι) εάν η κατάσταση του ασθενούς εµπίπτει στον ορισµό της 

γριπώδους συνδροµής (βλέπε “Κλινικούς Ορισµούς Κρούσµατος”). Στην αντίθετη περίπτωση, σηµειώνεται Ο 

(όχι).   

 

Σύνολο επισκέψεων εβδοµάδας. Γράφεται ο συνολικός αριθµός ασθενών που επισκέφθηκαν το γιατρό του 

δικτύου στο ιατρείο του, από τη ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή της εβδοµάδας  την οποία αφορά το 

συγκεκριµένο δελτίο δήλωσης. Λαµβάνονται υπόψη οι επισκέψεις για κάθε αιτία (περιλαµβάνονται επισκέψεις 

για συνταγογράφηση, παρακολούθηση ή εµβολιασµός υγιούς παιδιού κλπ.). Για τον ακριβή υπολογισµό των 

επισκέψεων ανά εβδοµάδα, σηµειώνεται στην αντίστοιχη θέση ο αριθµός επισκέψεων για κάθε ηµέρα. 

 

∆όσεις εµβολίου.  Στον πίνακα που αναφέρεται στα «Έρπης ζωστήρ - Κοκκύτης - Ανεµευλογιά - Ιλαρά  -  

Ερυθρά  -  Παρωτίτιδα» κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε ένα περιστατικό, οπότε σηµειώνετε ποιό είναι το νόσηµα 

που αντιστοιχεί στο περιστατικό στη στήλη νόσηµα, και τις δόσεις εµβολίων για το συγκεκριµένο νόσηµα. 

Στην περίπτωση που οι δόσεις εµβολίων δεν είναι γνωστές (π.χ. ενήλικας που δεν θυµάται, µη προσκόµιση 

βιβλιαρίου) σηµειώνετε άγνωστο ή βαζετε ερωτηµατικό, έτσι ώστε να φαίνεται ότι δεν ξεχάσατε να το 

ρωτήσετε. 

    


