ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας των παιδιών είναι σηµαντική, όχι µόνο για την ιατρική
διάγνωση και θεραπεία κοινών προβληµάτων υγείας και την έγκαιρη υποψία σοβαρών
διαταραχών, αλλά και για τις πολύτιµες ευκαιρίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας
που παρέχει. Η συστηµατική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών,
καθώς και η υποστήριξη των γονέων στο µεγάλωµά τους, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των παιδιών και βασικό άξονα του βιβλιαρίου αυτού.
Κάθε ηλικία έχει ειδικά χαρακτηριστικά τόσο σε σχέση µε τις βιολογικές όσο και µε τις
συναισθηµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Σε
αυτό το βιβλιάριο επιλέχθηκαν συγκεκριµένες ηλικίες που είναι κατάλληλες για την εκτίµηση
της υγείας, της ανάπτυξης και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας και
δίνονται αδρές κατευθύνσεις για το περιεχόµενο της εξέτασης στις ηλικίες αυτές, µε στόχο τη
δυνατότητα σφαιρικής και στοχευµένης προσέγγισης του παιδιού και της οικογένειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ygeiapaidiou-ich.gr

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού έχει στόχο την καταγραφή σηµαντικών πληροφοριών που αφορούν
την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού σας, από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια.
Επίσης, την καταγραφή των εµβολιασµών αλλά και των ασθενειών ή των προβληµάτων υγείας
που πιθανόν είχε σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Σας βοηθά να παρακολουθείτε την πορεία ανάπτυξης του παιδιού σας και να συζητάτε µε τον
γιατρό σας θέµατα που σας απασχολούν στις διαφορετικές ηλικίες του παιδιού.
Είναι πολύ χρήσιµο, γι’ αυτό φροντίζετε να το έχετε πάντοτε µαζί σας όταν πηγαίνετε στον γιατρό
ή σε κάποια υπηρεσία υγείας, αλλά και όταν ταξιδεύετε.

Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθµό ανάπτυξης και
εξέλιξης της διάπλασης και συµπεριφοράς. Αποφεύγετε
τις συγκρίσεις ανάµεσα στα παιδιά.

Η συµπλήρωση του βιβλιαρίου από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη είναι σηµαντική για την
παρακολούθηση του παιδιού.

2

3

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΕΡΙΕΧ ΟΜ ΕΝ Α

Στοιχεία παιδιού………………………………………………………………….………………..6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ……………………………………………………..…………………………47

Προβλήµατα υγείας………………………………………………...……………………………..7

Παρακολούθηση υγείας και ανάπτυξης σε ηλικία:

Ιστορικό οικογένειας………………………………………………………………………….......8

7-8 ετών…………………………………………………………………………………..51

Εγκυµοσύνη-Τοκετός …………………………………………..……………………………......9

9 ετών…………………………………………………………………….........…………52

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ………….……………………………………...………………………………….11

Προγραµµατισµένες επισκέψεις………………………………………………………………53

Τι είναι το ανιχνευτικό πρόγραµµα νεογνών…………………………………….......…....…12

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ …………………………………………….…………………………………55

Μητρικός Θηλασµός ……………………………………………….……………………………13

Παρακολούθηση υγείας και ανάπτυξης σε ηλικία:

Πρώτη εξέταση µετά τη γέννηση………………………………………………………………15

11-12 ετών..............................……………………………………………….................60

Προβλήµατα µετά τον τοκετό……………………………………………………………………16

14-15 ετών…………………..…………………………….............................................61

Παιδιατρική εξέταση εξόδου από το µαιευτήριο…………….........................…..…………17

17-18 ετών …………………………………………………..…………………...………62

Εξέταση από ειδικούς - Ανιχνευτικός έλεγχος νεογνού……………………...……………18

Προγραµµατισµένες επισκέψεις…………………………..…………………………………..63

ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ………………………………………………………….…………………...21

Συµµετοχή σε ανταγωνιστικό αθλητισµό……………………………………………………..64

Παρακολούθηση υγείας και ανάπτυξης σε ηλικία:

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ……………………...…………………...66

1-2 εβδοµάδων…………………………………………………………………………..26

Ασθένειες ..............................................................................................................................66

2 µηνών ……..………………………………………………………......……………….27

Παρακλινικές εξετάσεις .......................................................................................................70

4 µηνών …………………………………………………………….……………………28

Νοσηλείες .............................................................................................................................73

6 µηνών ……………………………………………………….....………………………29

Άλλες ειδικές εξετάσεις ......................................................................................................74

9 µηνών ……..…………………………………………………......………………….…30

Ο∆ΟΝΤΟΦΥΪΑ-ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ …..…………………......………………….…….………75

12-15 µηνών …………………………………………………………………………..…31

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ..................................................................................................77

Προγραµµατισµένες επισκέψεις……………………………………………...………32

Βάρος και µήκος ανάλογα µε ηλικία, 0-2 ετών..................................................................78

ΝΗΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ……………………………………….…............…35

Βάρος ανάλογα µε µήκος σώµατος, 0-2 ετών....................................................................80

Παρακολούθηση υγείας και ανάπτυξης σε ηλικία:

Βάρος και µήκος/ύψος ανάλογα µε ηλικία, 0-5 ετών.......................................................82

18 µηνών………………………………………………………………………….………40

Περίµετρος κεφαλιού ανάλογα µε ηλικία, 0-5 ετών..........................................................84
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ΑΓΟΡΙ

ΚΟΡΙΤΣΙ

Σ ΤΟ ΙΧ Ε Ι Α Π ΑΙ ∆Ι Ο Υ
ΑΜΚΑ ……………………………………………………….

ΕΠΙΘΕΤΟ …………………………………………………………………………………………..……………
SURNAME ……………………………………………………………………………………..……………….
ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………………..……………..
NAME ……………………………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ DATE OF BIRTH ……………………………………………………………
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ PLACE OF BIRTH …………………………………………………...........…………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ …………………………………………………………........……………….
FATHER’S NAME - SURNAME …........……………………………………...…………...…………………
Ηµεροµηνία Γέννησης ……………………………..Τόπος Γέννησης ……....……….........………………
Εθνικότητα ………………………………………………………………………………..........………………
Επάγγελµα ………………………………………………………………… Ασφάλιση …..………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ……………………………………………………......……………………
MOTHER’S NAME - SURNAME …………………………......………………….............…………………
Ηµεροµηνία Γέννησης………………………….. Τόπος Γέννησης ……………..…………………………
Εθνικότητα ………………………………………………………………………….............................………
Επάγγελµα ……………………………………………………………...… Ασφάλιση ……..……………….

Α∆ΕΡΦΙΑ (Ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης) …………………………..…………...........
……………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ HOME ADDRESS………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ TELEPHONE NUMBER ………………………………………………………………………
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Σοβαρές αλλεργίες
(τροφές, φάρµακα,
κλπ.)
Σοβαρές κρίσεις
βρογχικού άσθµατος
Σακχαρώδης διαβήτης

Επιληπτικοί σπασµοί

Πυρετικοί σπασµοί

Έλλειψη G-6PD

Γονέων/ Κηδεµόνων
Υπεύθυνου γιατρού
Άλλου υπεύθυνου ατόµου

Π ΡΟ ΒΛΗΜ Α ΤΑ ΥΓΕ ΙΑ Σ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΠ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
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ΙΣ Τ ΟΡ ΙΚ Ο Ο ΙΚ ΟΓ Ε Ν Ε ΙΑ Σ

ΕΓΚ ΥΜ ΟΣΥ Ν Η

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι

Σηµειώστε, µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων, αν υπάρχει κάποιο από αυτά τα προβλήµατα και
επικαιροποιήστε όποτε απαιτείται.
ΠΑΘΗΣΗ/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
∆ιαταραχές ακοής
∆ιαταραχές όρασης
Αναπτυξιακή δυσπλασία των ισχίων
Αλλεργίες/ Βρογχικό άσθµα/ Έκζεµα
Συγγενής καρδιοπάθεια
Πρώιµη καρδιαγγειακή νόσος (<55 ετών σε
άντρες και <65 ετών σε γυναίκες)
Ιστορικό αιφνιδίου θανάτου σε ηλικία <50 ετών
∆υσλιπιδαιµία

Όχι

Ηµεροµηνία……………………… Σφραγίδα και υπογραφή γιατρού
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ…………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………..............……………………….
……………………………………………………………………………………..................……………………

Καθυστερηµένη απολίνωση οµφαλίου λώρου: Ναι

Ηµεροµηνία……………………………….. Τόπος………………………….. Ώρα……………………..……
Νοσοκοµείο/ Κλινική……….……………………………………………………………..……..........…………
Τόκος…………………………………. ∆ιάρκεια κύησης (εβδοµάδες)……………….....…..........…………
Φυσιολογικός
Καισαρική τοµή
Αιτία καισαρικής…………..………..........................……….
Προβολή:
Κεφαλική
Ισχιακή
Εγκάρσια
Εµβρυουλκία:
Ναι
Όχι

Τ ΟΚ ΕΤ ΟΣ

Σύλληψη ……………………………………… Πολύδυµη κύηση……………………………………….……
Οµάδα αίµατος µητέρας…………………….. Χορήγηση Anti D: ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εµβόλια στην κύηση………………………………………………….………….......………………………….
Χρόνια νοσήµατα ………………………………………………………………………….....……...…………..
…………………………………………………….........…………………………….........…………………...….
Λοιµώξεις…………………………………………………………..............…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…………….
Φάρµακα………………………………………………………………………………….......…………………..
Κάπνισµα………………………………………………………………………………….......…………………..
Αλκοόλ – Χρήση ουσιών……………………………………………………………….....…………………….
Παθολογικές εργαστηριακές εξετάσεις …………………………………………….................…………….
…………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………….........……………….........
Προγεννητικός έλεγχος………………………………………….………………………......………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Άλλα προβλήµατα…………………………………………………………………......………………………….
…………………………………………………………………………………….......……………………………

Αρτηριακή υπέρταση
Σακχαρώδης διαβήτης
Νεφρική νόσος
Αναιµία/ ∆ιαταραχές πήξης
Σπασµοί
Ψυχικά νοσήµατα
Αναπτυξιακές διαταραχές (µαθησιακές δυσκολίες/
νοητική υστέρηση/ αυτισµός/ ∆ΕΠ-Υ κ.ά.)
Συγγενείς ανωµαλίες/ Γενετικά σύνδροµα
Νοσήµατα που αφορούν ≥2 µέλη της οικογένειας

Άλλες σηµαντικές παθήσεις ή καταστάσεις στην οικογένεια ..........…………….…….......……………
……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
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Τ Ι Ε Ι ΝΑ Ι ΤΟ Α Ν ΙΧ Ν Ε Υ Τ ΙΚ Ο Π Ρ Ο Γ ΡΑΜΜΑ ΝΕ ΟΓ ΝΩ Ν
Είναι ένα πρόγραµµα που γίνεται δωρεάν σε κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, σε δηµόσιο
ή ιδιωτικό µαιευτήριο.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ
Στην Ελλάδα γίνεται εξέταση για φαινυλκετονουρία, συγγενή υποθυρεοειδισµό, γαλακτοζαιµία
και έλλειψη του ενζύµου G6PD, τα οποία µε διαφορετικό τρόπο µπορεί να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήµατα υγείας. Τα δύο πρώτα, αν δεν αντιµετωπισθούν άµεσα, οδηγούν εκτός των άλλων
σε νοητική υστέρηση.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το ανιχνευτικό πρόγραµµα νεογνών µας βοηθά να βρούµε τα µωρά που έχουν ορισµένα σοβαρά
νοσήµατα, έτσι ώστε να µπορούν να αρχίσουν θεραπεία αµέσως, και να αποφευχθεί η εµφάνιση
σοβαρών προβληµάτων υγείας ή νοητικής υστέρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα
µωρά φαίνονται υγιή κατά τη γέννηση και συνήθως εµφανίζουν συµπτώµατα αργότερα.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι ο ανιχνευτικός έλεγχος των νεογέννητων είναι µια προληπτική
εξέταση µε την οποία δεν γίνεται τελική διάγνωση. Αν το αποτέλεσµα της εξέτασης του µωρού
σας είναι έξω από τα φυσιολογικά όρια, αυτό δεν σηµαίνει ότι µωρό έχει οπωσδήποτε κάποιο
πρόβληµα, αλλά ότι πρέπει άµεσα να γίνουν περισσότερες εξετάσεις.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
Σε κάθε παιδί που γεννιέται, λίγο πριν βγει από το µαιευτήριο, µε ένα µικρό τρύπηµα στη
φτέρνα, λαµβάνονται λίγες σταγόνες αίµα. Το αίµα στέλνεται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
για εξέταση. Το αποτέλεσµα της εξέτασης βγαίνει σε λίγες µέρες και αν χρειάζεται σας
ειδοποιούν άµεσα για περαιτέρω έλεγχο.
Καµιά φορά η ποσότητα του αίµατος δεν είναι επαρκής και τότε χρειάζεται να ειδοποιηθείτε
για νέα αιµοληψία.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Υγείας
του Παιδιού: www.ich.gr

12

Μ ΗΤ ΡΙΚ ΟΣ ΘΗΛΑ ΣΜ ΟΣ

Ο µητρικός θηλασµός αποτελεί τον ιδανικό τρόπο διατροφής του βρέφους. Το µητρικό γάλα
περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά στην ιδανική αναλογία και ποιότητα που χρειάζεται το
µωρό γι’ αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του, για την αύξηση και την ανάπτυξή του και
προσαρµόζεται για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές του ανάγκες καθώς µεγαλώνει.
O Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά αποκλειστικό µητρικό θηλασµό για τους
πρώτους 6 µήνες της ζωής του βρέφους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Ο θηλασµός έχει πολλά οφέλη τόσο για το βρέφος όσο και για τη µητέρα:
i¡ØÕÙÚÈÚÌÇÌÐÚÕÉØÂÍÕÝÈÖÅÓÕÐx×ÑÌÐÝ
i®ÌÐ×ÔÌÐÚÕÔÒÄÔËßÔÕÚÕßÙßÔËØÅxÕßÈÐÍÔÐËÄÕßÉØÌÍÐÒÕÇÛÈÔ³ÚÕßÒÈÐÚÏÝÕÑÌÄÈÝ
λεµφοβλαστικής λευχαιµίας.
i¡ØÕ³ÎÌÐÚÏÔÌßØÕÈÔÈÖÚßÑÐÈÒÃÌÑÂÓÐÑÏÚÕßÉØÂÍÕßÝ
i¡ØÕÍßÓ³ÙÙÌÐÚÕÉØÂÍÕÝÈÖÅÈÓÓÌØÎÄÌÝ
i®ÌÐ×ÔÌÐÚÕÔÒÄÔËßÔÕÖÈÞßÙÈØÒÄÈÝ
i¨ÕÏÛ³ÚÏxÏÚÂØÈÔÈÞ³ÙÌÐÎØÃÎÕØÈÉ³ØÕÝxÌÚ³ÚÕÔÚÕÒÌÚÅ
i®ÌÐ×ÔÌÐÚÕÔÒÄÔËßÔÕÎÐÈÒÈØÒÄÔÕÚÕßxÈÙÚÕÇ
i®ÌÐ×ÔÌÐÚÏÔÖÐÛÈÔÅÚÏÚÈÌxÍ³ÔÐÙÏÝÚÕßÒÈØÒÄÔÕßÚÜÔÜÕÛÏÒ×Ô
i®ÌÐ×ÔÌÐÚÕÔÒÄÔËßÔÕÎÐÈÒÈØËÐÈÎÎÌÐÈÒÂÝÖÈÛÃÙÌÐÝÒÈÐÙÈÒÞÈØ×ËÏËÐÈÉÃÚÏÚÇÖÕß

Ένα σηµαντικό όφελος όµως και για τους δύο είναι η ενίσχυση του ψυχικού δεσµού µητέρας –
βρέφους.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

i¸ÕÔÌÕÎÂÔÔÏÚÕÛÈÖØÂÖÌÐÔÈxÖÌÐÙÚÕÙÚÃÛÕÝÚÏÝxÏÚÂØÈÝÈxÂÙÜÝxÌÚ³ÚÕÔÚÕÒÌÚÅ ½ÞÌÐ
βρεθεί ότι τα νεογέννητα που έχουν επαφή δέρµα µε δέρµα αµέσως µετά τον τοκετό έχουν πολύ
µεγαλύτερες πιθανότητες να θηλάσουν αποκλειστικά.
i«ÙßÔËÐÈxÕÔÃxÏÚÂØÈÝÒÈÐxÜØÕÇÙÚÕËÜx³ÚÐÕÚÕßxÈÐÌßÚÏØÄÕß×ØÌÝÚÕÜØÕ¸ÕxÜØÅ
δεν αποµακρύνεται παρά µόνο εάν χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια εξέταση, που δεν µπορεί
να πραγµατοποιηθεί στο δωµάτιο της µητέρας. Η συνδιαµονή δίνει τη δυνατότητα στη νέα µαµά
να µάθει γρηγορότερα και καλύτερα το µωρό της, να βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητές
της γύρω από τη φροντίδα του µωρού και τη διαδικασία του θηλασµού και να περιορίσει τους
φόβους και τις ανασφάλειές της, ενώ βρίσκεται σε ένα περιβάλλον µε επαγγελµατίες υγείας.
i¢ÚÕÔÌÕÎÂÔÔÏÚÕÖØÕÙÍÂØÌÚÈÐxÅÔÕxÏÚØÐÒÅÎ³ÓÈ ÌÒÚÅÝÌ³ÔÕÖÈÐËÄÈÚØÕÝÒØÄÔÌÐÅÚÐÞØÌÐ³àÌÚÈÐ
συµπληρωµατική διατροφή.
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i«xÏÚÂØÈÖØÕÙÍÂØÌÐÚÕÙÚÃÛÕÝÙÚÕxÜØÅÞÜØÄÝÖØÅÎØÈxxÈ ÅÙÌÝÍÕØÂÝÛÂÓÌÐÚÕxÜØÅxÂÙÈ
στην ηµέρα και για όσο χρόνο αυτό επιθυµεί.
i¸ÕxÜØÅÌÄÔÈÐÒÈÓÅÔÈxÖÈÄÔÌÐÙÚÕÙÚÃÛÕÝÅÙÕÌÄÔÈÐÈÒÅxÏÃØÌxÕ«xÏÚÂØÈÞØÌÐ³àÌÚÈÐ
να ενηµερώνεται για τα πρώιµα σηµάδια πείνας ώστε να ανταποκρίνεται πριν το µωρό
αρχίσει να κλαίει, κατάσταση που κάνει τον θηλασµό δυσκολότερο. Στα πρώιµα σηµάδια
συµπεριλαµβάνονται το να βάζει το µωρό τα χέρια στο στόµα, να δείχνει ότι “ψάχνεται”, να
πιπιλάει, να κάνει γκριµάτσες που δείχνουν ότι θα κλάψει και τέλος να κλαίει.
i´ÈÈÖÕÍÌÇÎÌÚÈÐÏÞØÃÙÏÖÐÖÄÓÈÝÃ³ÓÓÜÔÛÏÓ×ÔÚÐÝÖØ×ÚÌÝxÂØÌÝàÜÃÝÚÕßxÜØÕÇ xÂÞØÐ
να εδραιωθεί ο θηλασµός.
iÈÚ³ÚÏÔÌÖÐÙÚØÕÍÃÈÖÅÚÕxÈÐÌßÚÃØÐÕÙÚÕÙÖÄÚÐ ÏxÏÚÂØÈÞØÌÐ³àÌÚÈÐÔÈÌÖÐÒÌÔÚØÜÛÌÄ
στη φροντίδα και τη διατροφή του µωρού της. Έχει, επίσης, ανάγκη από σωστή διατροφή,
ψυχική και σωµατική ξεκούραση. Σε αυτή τη φάση, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη
η υποστήριξη και η βοήθεια από τον σύντροφο και την οικογένειά της, όπως επίσης από τους
επαγγελµατίες υγείας που εµπλέκονται στη φροντίδα τη δική της και του µωρού της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
i¸ÕÎ³ÓÈÖÕßÖÈØ³ÎÌÚÈÐÒÈÚ³ÚÐÝÖØ×ÚÌÝÏxÂØÌÝxÌÚ³ÚÕÔÚÕÒÌÚÅ ÓÂÎÌÚÈÐÖÇÈØÃÖØÜÚÅÎÈÓÈ
Είναι συµπυκνωµένο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και αντισώµατα.
i«ÖÕÙÅÚÏÚÈÚÕßxÏÚØÐÒÕÇÎ³ÓÈÒÚÕÝÖÕßÖÈØ³ÎÌÚÈÐÈxÂÙÜÝxÌÚ³ÚÏÎÂÔÔÏÙÏÌÄÔÈÐxÐÒØÃ«
παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται βαθµιαία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µωρού.
i¸ÕxÜØÅÛÏÓ³àÌÐÙßÔÃÛÜÝÍÕØÂÝ xÂÙÈÙÚÕÜØÕµÞÜØÄÝÖØÅÎØÈxxÈÛÏÓÈÙxÅÝ
βοηθάει στην εδραίωσή του.
iµxÏÚØÐÒÅÝÛÏÓÈÙxÅÝÓÌÐÚÕßØÎÌÄÙÇxÍÜÔÈxÌÚÏÔÈØÞÃÚÏÝÖØÕÙÍÕØ³ÝÒÈÐàÃÚÏÙÏÝ¢ßÞÔÅÝ
θηλασµός και µεγαλύτερη διάρκεια θηλασµού συµβάλλουν στο να παραχθεί µεγαλύτερη
ποσότητα γάλακτος. Το µέγεθος του µαστού δεν έχει καµία σχέση µε την ικανότητα παραγωγής
γάλακτος.
i¸ÈxÜØ³xÖÕØÕÇÔÔÈÛÏÓ³ÙÕßÔÙÌËÐ³ÍÕØÌÝÛÂÙÌÐÝÙÚÏÔÈÎÒÈÓÐ³ÚÏÝxÏÚÂØÈÝÚÕßÝ³ÛÌ
µητέρα µπορεί να διαλέξει αυτή που εξυπηρετεί καλύτερα την ίδια και το µωρό της.
i¸ÕÙÜÙÚÅÖÐ³ÙÐxÕÚÕßÙÚÃÛÕßÝÈÖÅÚÕxÜØÅÒÈÐÏÈÔÚÈÖÅÒØÐÙÏÙÚÐÝÈÔ³ÎÒÌÝÚÕß xÖÕØÕÇÔ
να εξασφαλίσουν έναν οµαλό θηλασµό και να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που µπορεί να
παρουσιαστούν.

Η ενηµέρωση και η υποστήριξη από έγκυρες πηγές θα βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στις
δυσκολίες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.epilegothilasmo.gr
“Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασµού”
Τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης θηλασµού: 10525.
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Μήκος:

5 λεπτά:

Περίµετρος Κεφαλής:

Τ Ο ΝΕΟ ΓΕΝ ΝΗ ΤΟ
Βάρος:

1 λεπτό:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Βαθµολόγηση APGAR

10 λεπτά:

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έκλαψε αµέσως
Παρουσίασε:
Κυάνωση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Καρδιακό φύσηµα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αναπνευστική δυσχέρεια
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σπληνοµεγαλία ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ηπατοµεγαλία ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έξω γεννητικά όργανα……………………………………………………………..…………………………..
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Συγγενείς ανωµαλίες
Αν ναι, περιγράψτε:…………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………...
Αντίδραση στον ήχο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αντίδραση στο φως (φωτοκινητική αντίδραση)

Φυσιολογικός µυϊκός τόνος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν όχι, περιγράψτε:…………………………………………………………………………………………….
Φυσιολογική κινητικότητα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν όχι, περιγράψτε:………………………………………………………………………….…………………

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρειάστηκε να γίνει ανάνηψη;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, µε ποιόν τρόπο;…………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Χρειάστηκε να δοθεί οξυγόνο;
Πού µεταφέρθηκε το νεογνό µετά τη γέννησή του:
Στο δωµάτιο της µητέρας
Σε θάλαµο νεογνών
Σε µονάδα απλής παρακολούθησης
Σε µονάδα ενδιάµεσης παρακολούθησης
Σε µονάδα εντατικής νοσηλείας
Η µεταφορά έγινε:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Στη µονάδα εντατικής νοσηλείας του ίδιου νοσοκοµείου

Τοποθετήθηκε το νεογνό στο στήθος της µητέρας αµέσως µετά τον τοκετό;

Ηµεροµηνία ……………………………… Σφραγίδα και υπογραφή γιατρού

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α Μ Ε ΤΑ Τ ΟΝ ΤΟ ΚΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ (βαρύτητα, διάρκεια και αντιµετώπιση):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, γιατί……………………….............……………………………
Νοσηλεία σε θερµοκοιτίδα:
………………………………………………………………………… Για πόσες ηµέρες;…………………..
Αναπνευστικό………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Κυκλοφορικό …………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………...…………………….
Πεπτικό ………………………………………………………………………………....……………………….
…………………………………………………………………………………………...……………………….
Νευρικό ……………………………………………………………………………....…………………………
…………………………………………………………………………………………….....……………………
Λοιµώξεις ……………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………………………………………....………………………
Ίκτερος/µέγιστη χολερυθρίνη………………………. Αντιµετώπιση……………….....…………………..
……………………………………………………………………………………………....……………………
Άλλα προβλήµατα……………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………....…………………………
Συγγενείς ανωµαλίες……………………………………………………………...…………………………..
……………………………………………………………………………………...…………………………….
Φάρµακα που χορηγήθηκαν στο νεογνό………………………….....……………………………………..
…………………………………………………………………………...……………………………………….

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ:

Αποτέλεσµα:..............................................................................................……..........................................

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αυτόµατα προκλητά δυναµικά στελέχους

ΠΑ Ι∆ ΙΑ ΤΡΙΚ Η ΕΞΕΤ ΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑ ΙΕΥ Τ ΗΡΙΟ

ΟΧΙ

Αιτία µη χορήγησης ……...……………………….

Βάρος σώµατος…..………………… Χολερυθρίνη εξόδου …………..………………................……….
Γενική κατάσταση νεογνού ………………………………………………………….……..…………………
Κεφαλή (συµµετρία, πηγές, ραφές)……………………………………………..…………………….…….
Στοµατική κοιλότητα (σχιστίες)…………………………………………………...………………………......
∆έρµα ……………………………………………………………………………………………………………
Νευρικό σύστηµα (αντανακλαστικά, συµµετρία, µυϊκός τόνος)………………..........…………………..
……………………………………………………………………………………………….......………………..
Μυοσκελετικό …………………………………………………………………………….……………………
Ισχία (συµµετρία, απαγωγή, Barlow & Ortolani) ………………………………………...………………..
Έξω γεννητικά όργανα ……………………………………………………………..………………………….
Αναπνευστικό ……………………………………………………………………….……........……………….
Κυκλοφορικό (κυάνωση, ρυθµός, φυσήµατα, µηριαίες) …………………………….…………………..
Κοιλιά (κήλες, ηπατοµεγαλία, σπληνοµεγαλία) ……………………………………........……….………..
Οφθαλµοί (αντίδραση στο φως, ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή) …………...........………………
Αντίδραση στον ήχο ………………………………………………………………………..………………….

Χορήγηση βιταµίνης Κ: ΝΑΙ

Οµάδα αίµατος/Rhesus ……………………………………………… G6PD........………...........................

∆ΙΑΤΡΟΦΗ: Μητρικός θηλασµός
Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας
Αιτία χορήγησης τροποποιηµένου γάλακτος………………………………………………….…………….
Άλλο γάλα…………………………………………. Αιτία …………………………………………..…………

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………………………………………....………

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ:
Ωτοακουστικές εκποµπές

Αποτέλεσµα: ∆εξί αυτί ……………………………… Αριστερό αυτί ………………………………………
Επανεξέταση ………………………………………………… Πότε ……………………………………..…..

Σφραγίδα και υπογραφή γιατρού

Ηµεροµηνία ……………………………..

17

Ηµεροµηνία ……………………………… Σφραγίδα και υπογραφή εξεταστή:
16

Υπογραφή λήπτη:

PKU, TSH, ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΙΜΙΑ, G-6PD

ΟΧI

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΝΑΙ

Α Ν Ι ΧΝΕ ΥΤ ΙΚ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ΝΕ ΟΓ ΝΟ Υ

ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ε ΞΕ Τ Α Σ Η Α Π Ο ΙΑ ΤΡ Ο ΥΣ ΑΛ Λ Ω Ν Ε Ι ∆Ι ΚΟ ΤΗΤ Ω Ν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ:

Ηµεροµηνία ……………………………..

18

ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

19

ΒΡ ΕΦ Ι ΚΗ
ΗΛ ΙΚ Ι Α

21

∆ ΙΑ Τ Ρ ΟΦΗ
Το µητρικό γάλα είναι ιδανική τροφή για το µωρό σας. Είναι η φυσική τροφή που ταιριάζει
απόλυτα µε τις ανάγκες του και προσαρµόζεται σε αυτές όσο το βρέφος µεγαλώνει. Σύµφωνα
µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας τα µωρά δεν χρειάζονται άλλο γάλα ή τροφή τους πρώτους
6 µήνες της ζωής τους και προτείνεται η εισαγωγή στερεών τροφών µετά τους πρώτους 6 µήνες
ζωής. Τελευταία, γίνεται µία επιστηµονική συζήτηση για εισαγωγή στερεών τροφών από τον 4ο
-5ο µήνα. Έχει σηµασία όµως η αναπτυξιακή ικανότητα και ετοιµότητα του βρέφους.
Αν το µωρό σας θηλάζει αποκλειστικά συστήνεται να λαµβάνει προληπτικά σταγόνες βιταµίνης D
τουλάχιστον τους πρώτους 6 µήνες.
Η εισαγωγή των στερεών τροφών γίνεται παράλληλα µε τη συνέχιση του µητρικού θηλασµού.
Η χορήγησή τους πρέπει να γίνει σταδιακά και µπορεί να συνοδευτεί από ποικίλες αντιδράσεις
του παιδιού. Αρκετά παιδιά αρχίζουν να τρώνε γρήγορα µεγάλες ποσότητες, ενώ άλλα
προσαρµόζονται αργά σ’ αυτή την αλλαγή και χρειάζονται ενθάρρυνση ώστε να φάνε µια
ικανοποιητική ποσότητα. Μετά τον 6ο µε 8ο µήνα τα στερεά γεύµατα είναι 2- 3 την ηµέρα.
Η σειρά εισαγωγής και το είδος των τροφών δεν έχουν απαραίτητα τόση σηµασία και εξαρτώνται
από τις διατροφικές συνήθειες των λαών και της οικογένειας. Πρέπει όµως να εξασφαλίζεται η
συνολική επάρκεια των θρεπτικών συστατικών.
Το γεύµα των βρεφών καλό είναι να είναι φρέσκο, καλά παρασκευασµένο και συντηρηµένο στη
σωστή θερµοκρασία.

Α Ν Τ ΙΜΕ ΤΩΠΙ Σ Η ΚΛ Α ΜΑ Τ Ο Σ
Το κλάµα είναι πηγή µεγάλου άγχους για τους γονείς. Μερικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί το
µωρό να ανακουφιστεί είναι:
i©³ÔÛÏÓ³àÌÐ É³ÓÚÌÚÕÙÚÕÙÚÃÛÕÝÙÈÝ
i©³ÔÙÐÚÄàÌÚÈÐxÌÚØÕÖÕÖÕÐÏxÂÔÕÎ³ÓÈÈÎÌÓ³ËÈÝ Ë×ÙÚÌÚÕßÎ³ÓÈ©³ÔÌÄÔÈÐÚÈáÙxÂÔÕ Ë×ÙÚÌ
του πιπίλα.
i¡³ØÚÌÚÕxÜØÅÙÚÏÔÈÎÒÈÓÐ³ÙÈÝÃÉ³ÓÚÌÚÕÙÌÂÔÈx³ØÙÐÖÕÈÎÒÈÓÐ³Ý×ÙÚÌÔÈÌÄÔÈÐÙÌÙÚÌÔÃ
επαφή µαζί σας.
iÐÒÔÄÙÚÌÚÕÃØÌxÈ xÐÓÃÙÚÌÚÕß ÙÐÎÕÚØÈÎÕßËÃÙÚÌÚÕß¸ÕxÜØÅÙÈÝδεν «κακοµαθαίνει»
κρατώντας το αγκαλιά.
i»ÈáËÂÊÚÌÚÏÔÖÓ³ÚÏÚÕßÙÚÈÛÌØ³ÒÈÐØßÛxÐÒ³ ÌÔ×ÌÄÔÈÐÑÈÖÓÜxÂÔÕÌÖ³ÔÜÙÈÝ 
χρησιµοποιώντας ήπιες κινήσεις.
i ½ÔÈÌÓÈÍØÇÚÇÓÐÎxÈxÌÂÔÈÚØÐÎÜÔÐÒÅÖÈÔÄ ÚÐÝÖØ×ÚÌÝÌÉËÕx³ËÌÝÚÏÝàÜÃÝÚÕß ÖÕÓÓÂÝ
φορές ηρεµεί και χαλαρώνει το µωρό.
iÕßÔÃÙÚÌÚÕÃÖÐÈÒÈÐØßÛxÐÒ³xÖØÕÝÖÄÙÜÙÚÕÒÈØÅÚÙÐÃÉÎ³ÓÚÌÚÕxÐÈÉÅÓÚÈ
22

i¨ØÌÄÚÌÒ³ÚÐÎÐÈÔÈÈÒÕÇÙÌÐÃÔÈÒÕÐÚ³ÑÌÐ xÕßÙÐÒÃ ÒÕßËÕßÔÄÙÚØÈ ÒØÌxÈÙÚ³ÖÈÐÞÔÄËÐÈÙÚÕ
κρεβάτι).
iÕÒÐx³ÙÌÚÌÂÔÈÞÓÐÈØÅxÖ³ÔÐÕ¢ßÞÔ³ ÏØÌxÌÄÚÈxÜØ³

iÕÒÐx³ÙÌÚÌÂÔÈàÌÙÚÅxÖ³ÔÐÕ¢ßÞÔ³ ÏØÌxÌÄÚÈxÜØ³
Ποτέ µην τραντάζετε το µωρό για να ηρεµήσει

ΥΠ ΝΟ Σ

Τα µωρά έχουν διαφορετικές ανάγκες ύπνου µεταξύ τους.
Τα νεογέννητα ξυπνούν αρκετές φορές στη διάρκεια της νύχτας για να φάνε. Στην ηλικία των 2
µηνών αρχίζουν να κοιµούνται συνεχόµενα για µεγαλύτερο διάστηµα στη διάρκεια της νύχτας.
Μετά την ηλικία των 6 µηνών, µερικά µωρά που είχαν συνεχόµενο ύπνο, αρχίζουν να ξυπνάνε
ξανά. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό στάδιο των βρεφών που έχει να κάνει µε τη
συνειδητοποίηση της ατοµικότητάς τους και την ανάγκη να επιβεβαιώσουν την παρουσία του
προσώπου φροντίδας. Η ανταπόκρισή των γονέων σ’ αυτά τα συχνά ξυπνήµατα βοηθά τα παιδιά
να ανακουφιστούν από το άγχος και την ανασφάλεια και να ξεπεράσουν οµαλά αυτή τη φάση
ανάπτυξης.
Ακολουθώντας ήρεµες καθηµερινές συνήθειες πριν τον βραδινό ύπνο οι γονείς µπορούν
να βοηθήσουν τα µικρά βρέφη να κοιµηθούν. Η ρουτίνα για τον βραδινό ύπνο µπορεί να
περιλαµβάνει: µπάνιο, χάδι, µείωση του φωτισµού, νανούρισµα, ήρεµη µουσική και τοποθέτηση
του µωρού στο κρεβατάκι του όταν είναι νυσταγµένο και όχι κοιµισµένο.

Σύµφωνα µε σύγχρονα δεδοµένα, η συχνότητα του «συνδρόµου αιφνίδιου
βρεφικού θανάτου» µειώνεται εάν το µωρό κοιµάται ανάσκελα και εάν κατά τους
πρώτους 6 µήνες κοιµάται στο δωµάτιο των γονέων, αλλά όχι στο κρεβάτι τους
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Α Σ Φ ΑΛΕΙ Α

ΥΠ ΟΣ ΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΗΣ ΑΝ ΑΠ ΤΥ ΞΗΣ

ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ:

Το βρέφος αναπτύσσεται καλύτερα όταν υπάρχουν σταθερά πρόσωπα και σταθερό περιβάλλον.
Έτσι, το µωρό αναπτύσσει δεσµούς, νιώθει ασφαλές και µαθαίνει να εµπιστεύεται.
Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού έχει το παιχνίδι. Είναι ο τρόπος να γνωρίσει
το περιβάλλον του, να µάθει, να κινηθεί, να νιώσει και να αναπτύξει τις αντιληπτικές του
λειτουργίες.

i¸ÕxÜØÅÌÄÔÈÐÙÌÇÖÚÐÈÛÂÙÏ ÙÌÙÚÈÛÌØÅÙÚØ×xÈ xÌÚÕÒÌÍ³ÓÐÈÒ³ÓßÖÚÕÒÈÐÚÈÖÅËÐÈÔÈ
αγγίζουν το κάτω µέρος της κούνιας.
i«ÒÕÇÔÐÈÂÞÌÐÚÐÝÖØÕËÐÈÎØÈÍÂÝÈÙÍÈÓÌÄÈÝ
iÌÔßÖ³ØÞÕßÔxÈÓÈÒ³ÃxÐÒØ³ÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈÖÕßxÖÕØÌÄÔÈÖØÕÒÈÓÂÙÕßÔÈÙÍßÑÄÈ xÈÑÐÓ³ØÐÈ 
µαλακά παιχνίδια, σφήνες, παπλώµατα κ.ά.)
i«ÒÕÇÔÐÈÌÄÔÈÐxÈÒØÐ³ÈÖÅÒÕßØÚÄÔÌÝÒÈÐÒÕØËÅÔÐÈ
i¸ÕxÜØÅËÌÔÌÒÚÄÛÌÚÈÐÙÌÚÙÐÎ³ØÕÃÒÈÖÔÅ

ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:
i»ØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌÖ³ÔÚÈÉØÌÍÐÒÅÒ³ÛÐÙxÈÈßÚÕÒÐÔÃÚÕßÖÕßÌÄÔÈÐÒÈÚ³ÓÓÏÓÕÎÐÈÚÕÉ³ØÕÝÒÈÐ
το ύψος του µωρού σας. Η χρήση καθίσµατος µε «µέτωπο προς τα πίσω» συνιστάται για όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα.
i¨ÌÉÈÐÜÛÌÄÚÌÅÚÐÚÕÉØÂÍÕÝÌÄÔÈÐÙÜÙÚ³ËÌxÂÔÕÙÚÕÒ³ÛÐÙx³ÚÕß
i®ÏÔÈÍÃÔÌÚÌÖÕÚÂÂÔÈxÜØÅxÅÔÕÚÕßÙÚÕÈßÚÕÒÄÔÏÚÕ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ο-2 µηνών: οµιλία, τραγούδι, κοίταγµα, χάιδεµα, άγγιγµα, παιχνίδια µε ήχους
3-8 µηνών: παιχνίδια µε χρώµατα, ήχους, µουσική και κίνηση, κρεµαστά παιχνίδια να βλέπει
και να πιάνει, παιχνίδια αλληλεπίδρασης µε τους ενήλικες
8-12 µηνών: παιχνίδια µε κρύβω-βρίσκω (κούκου-τσα), παιχνίδια µε τα χέρια (κου-πε-πε,
παλαµάκια…), καθρέφτες, πάνινα ζώα, κρίκοι, κύβοι, µπάλες, µουσικά παιχνίδια, βιβλία µε
εικόνες
Η συντροφιά του ενήλικα, είναι πολύ σηµαντική για την ασφάλεια και τη συναισθηµατική
ανάπτυξη των βρεφών.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:
i¡ÕÚÂxÏÔÈÍÃÔÌÚÌÚÕxÜØÅxÅÔÕÚÕßÙÚÏÔÈÓÓÈÑÐÂØÈÃÙÌ³ÓÓÏßÖÌØßÊÜxÂÔÏÌÖÐÍ³ÔÌÐÈ
i¡ØÕÙÚÈÚÂÊÚÌÚÕxÜØÅÙÈÝÈÖÅÌÎÒÈÇxÈÚÈÈÖÅÒÈßÚÅÔÌØÅ ÒÈßÚ³ØÕÍÃxÈÚÈ
i®ÏÔÈÍÃÔÌÚÌÚÕxÜØÅxÅÔÕÚÕßxÌÒÈÚÕÐÒÄËÐÈà×È
i®ÏÞØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌÙÚØ³ÚÈÎÐÈÚÄÌÒÛÂÚÌÐÚÕÉØÂÍÕÝÒÈÐÚÕxÐÒØÅÔÃÖÐÕÙÌÈßÑÏxÂÔÕÒÄÔËßÔÕÎÐÈ
ατυχήµατα. Επιπλέον, δεν προάγει την κινητική ωρίµανση του παιδιού.
i¸ÕxÜØÅÖØÂÖÌÐÖ³ÔÚÈÒÈÐχωρίς καµία εξαίρεση να είναι δεµένο µε τους ιµάντες ασφαλείας
του καροτσιού. Όταν δεν κινείστε, ακόµη και σε επίπεδη επιφάνεια, κάντε χρήση του φρένου. Το
µωρό που κουνιέται, µπορεί να κάνει το καρότσι να κυλίσει.
i¸ÕÈÙÍÈÓÂÙÚÌØÕxÂØÕÝÎÐÈÔÈÚÕÖÕÛÌÚÃÙÌÚÌÚÙ³ÔÚÌÝÌÄÔÈÐÚÕÒ³ÚÜxÂØÕÝÚÕßÒÈØÕÚÙÐÕÇÒÈÐ
όχι τα χερούλια.
iÈÛ×ÝÚÈÉØÂÍÏÈÖÕÒÚÕÇÔxÌÎÈÓÇÚÌØÏÒÐÔÏÚÐÒÃÈßÚÕÔÕxÄÈÖØÂÖÌÐÔÈÍØÕÔÚÄÙÌÚÌ×ÙÚÌÅÓÈ
τα καθαριστικά του σπιτιού, τα χηµικά κάθε είδους, τα φάρµακα, τα τσιγάρα και άλλα δυνητικά
δηλητήρια να αποθηκεύονται µακριά από τα παιδιά.

Μιλήστε στο µωρό σας όταν το κάνετε µπάνιο, το ντύνετε ή το αλλάζετε,
ετοιµάζετε το γεύµα του, πάτε βόλτα. Είναι η βάση για επικοινωνία,
αλληλεπίδραση και εξέλιξη του λόγου

Προστατεύετε το παιδί σας από το παθητικό κάπνισµα και τον ήλιο
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙ Κ ΙΑ
Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/…..
Βάρος ………………..γρ.

1-2 ΕΒ ∆Ο ΜΑ∆Ω Ν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚ ΙΑ

Ηλικία παιδιού ………………….

Μήκος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Αποκλειστικός µητρικός θηλασµός

Ειδική διατροφή

ΕΞΕΤΑΣΗ

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μήκος …………………..εκ.

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Π/Θ*

Π/Π*

Μεικτή διατροφή

Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας

Βιτ.D

∆έρµα

Ειδική διατροφή

ΕΞΕΤΑΣΗ

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Βιτ.D
Π/Θ*

Π/Π*

∆έρµα
Κεφαλή (σχήµα, πρόσθια πηγή)

Κεφαλή (πηγές, ραφές)
Οφθαλµοί (επισκόπηση, οπτική συµπεριφορά, ρόδινη ανταύγεια
αµφιβληστροειδή)

Οφθαλµοί (επισκόπηση, οπτική συµπεριφορά, στραβισµός, ρόδινη
ανταύγεια αµφιβληστροειδή)
Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Στοµατική κοιλότητα (σχιστίες)

Στοµατική κοιλότητα (σχιστίες)

Αναπνευστικό

Αναπνευστικό

Κυκλοφορικό (κυάνωση, ρυθµός, φυσήµατα, µηριαίες)

Κυκλοφορικό (κυάνωση, ρυθµός, φυσήµατα, µηριαίες)

Κοιλιά/Κήλες

Κοιλιά/Κήλες

Έξω γεννητικά όργανα

Έξω γεννητικά όργανα

Νευρικό (µυϊκός τόνος, συµµετρία, νεογνικά αντανακλαστικά)

Νευρικό (συµµετρία, νεογνικά αντανακλαστικά, δυσραφισµοί)

Μυοσκελετικό (άκρα, σπονδυλική στήλη)

Μυοσκελετικό (άκρα, σπονδυλική στήλη)

Ισχία (απαγωγή, συµµετρία, Barlow & Ortolani)

Ισχία (απαγωγή, συµµετρία, Barlow & Ortolani)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
iÏÓÈÙÚÐÒÂÝÒÐÔÃÙÌÐÝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
i¢ÏÒ×ÔÌÐÚÕÒÌÍ³ÓÐÙÚÏÔÖØÏÔÃÛÂÙÏ
i¡ØÕÙÏÓ×ÔÌÐÙÌÖØÅÙÜÖÕ

i¡ØÕÙÏÓ×ÔÌÐÙÚÐÎxÐÈÄÈÙÌÖØÅÙÜÖÈ

i¡ÈØÈÒÕÓÕßÛÌÄÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÕÕØÐàÅÔÚÐÈÙÌÒÕÔÚÐÔÃÈÖÅÙÚÈÙÏ

iÓÌÄÔÌÐÚÈx³ÚÐÈÙÌÑÈÍÔÐÒÅÒÈÐÂÔÚÕÔÕÍÜÝ

i»ÈxÕÎÌÓ³ÙÌÈÔÚÈÖÅÒØÐÙÏ ÒÕÐÔÜÔÐÒÅÞÈxÅÎÌÓÕ

i ÈÍÔÐ³àÌÚÈÐÙÚÕÔÛÅØßÉÕ

i¡ÈØ³ÎÌÐÃÞÕßÝ

iÌÄÞÔÌÐÌÔËÐÈÍÂØÕÔÎÐÈÈÔÛØ×ÖÐÔÏÍÜÔÃ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Σίτιση, ύπνος, κλάµα, βρεφικοί κολικοί.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Υποστήριξη µητρικού θηλασµού. Φροντίδα νεογνού, ύπνος (θέση και συνθήκες). Ασφάλεια
στο αυτοκίνητο, µεταφορά. Προστασία από πτώσεις, εγκαύµατα, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ Ναι

Βάρος ………………..γρ.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Αποκλειστικός µητρικός θηλασµός

Μεικτή διατροφή

Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας

2 Μ ΗΝΩΝ

Όχι

Αποτέλεσµα:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Αλληλεπίδραση µε τους γονείς, σίτιση, ύπνος, κλάµα, βρεφικοί κολικοί.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Υποστήριξη µητρικού θηλασµού. Φροντίδα βρέφους, ύπνος (θέση και συνθήκες).
Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, µεταφορά.
Προστασία από πτώσεις, εγκαύµατα, ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ Ναι

Όχι

Αποτέλεσµα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού) …………………..….…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

……………………………………………………………………………………………………………………….......………

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

……….……………………………………………………………………………………………………………….....………

………………………………………………………………………………………………………………………………..….

………………….……………………………………………………………………………………………….........…………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: ……………………………………………………………...………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: ……………………………………….....................................……...……

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙ ΚΙ Α
Μήκος …………………..εκ.

4 ΜΗΝ ΩΝ

Βιτ.D

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….
Βάρος ………………..γρ.
Μεικτή διατροφή
Ειδική διατροφή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚ Ι Α

Μήκος …………………..εκ.

6 Μ ΗΝ ΩΝ

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….
Βάρος ………………..γρ.

Κεφαλή (σχήµα, πρόσθια πηγή)

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Οφθαλµοί (οπτική συµπεριφορά, ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή,
στραβισµός/ δοκιµασία κάλυψης)

Κεφαλή (σχήµα, πρόσθια πηγή)

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

i¢ÚÏØÄàÌÐÚÕÒÌÍ³ÓÐÙÚÏÔÖØÏÔÃÒÈÐÒÈÛÐÙÚÃÛÂÙÏ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

i³ÛÌÚÈÐxÌßÖÕÙÚÃØÐÑÏ

i»ÈÄØÌÚÈÐÔÈÈÔÚÈÓÓ³ÙÙÌÐÍÜÔÕÇÓÌÝ

ißØÄàÌÐÖØÕÝÚÕßÝÃÞÕßÝ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Μητρικός Θηλασµός
Αποθηλασµός
Εισαγωγή στερεών τροφών
Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας
Ειδική διατροφή...................................................................

Οφθαλµοί (επισκόπηση, οπτική συµπεριφορά, στραβισµός, ρόδινη
ανταύγεια αµφιβληστροειδή)

Στοµατική κοιλότητα

Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Αποκλειστικός µητρικός θηλασµός
ΕΞΕΤΑΣΗ

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Αναπνευστικό

∆έρµα

Στοµατική κοιλότητα

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες)

Π/Π*

Αναπνευστικό

Κοιλιά/Κήλες

Π/Θ*

Κυκλοφορικό (κυάνωση, ρυθµός, φυσήµατα, µηριαίες)

Έξω γεννητικά όργανα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κοιλιά/Κήλες

Νευρικό (µυϊκός τόνος, µυϊκή ισχύς, συµµετρία)

Φ*

Έξω γεννητικά όργανα

Μυοσκελετικό (ισχία, άκρα, σπονδυλική στήλη)

∆έρµα

ΕΞΕΤΑΣΗ

Νευρικό (µυϊκός τόνος, συµµετρία, νεογνικά αντανακλαστικά/εξασθένηση)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

Μυοσκελετικό (άκρα, σπονδυλική στήλη)
Ισχία (απαγωγή, συµµετρία)

i¢ÚÏØÄàÌÐÚÕÒÌÍ³ÓÐÒÈÚ³ÚÏÔÂÓÑÏÈÖÅÚÏÔÇÖÚÐÈÛÂÙÏ

ißØÄàÌÐÈÖÅÚÏÔÇÖÚÐÈÛÂÙÏÙÚÕÖÓ³Ð

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

iÕßÔ³ÌÐÙßxxÌÚØÐÒ³ÚÈ³ÒØÈÚÕß

i¢ßÓÓÈxÉ³ÔÌÐÒÈÐÒØÈÚ³ÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈ

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

i¡ØÕÙÖÈÛÌÄÔÈÖÐ³ÙÌÐÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈ

i¯ÂØÔÌÐÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈÙÚÏxÂÙÏÎØÈxxÃ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο,
µεταφορά. Ύπνος, µπάνιο (θέση και συνθήκες). Προστασία από πτώσεις, ασφυξία, πνιγµό, εισρόφηση,
εγκαύµατα, ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων. Εργασία µητέρας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Αλληλεπίδραση µε γονείς, ιδιοσυγκρασία βρέφους, ύπνος, σίτιση, παιχνίδι.

i¥ÔÚÈÓÓ³ÙÙÌÐÍÜÔÕÇÓÌÝxÌÚÕßÝÎÕÔÌÄÝÖØÜÚÕÒÕßÉÂÔÚÈ
i¡ÈØÈÒÕÓÕßÛÌÄÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÕÖÕßÒÐÔÌÄÚÈÐÕØÐàÅÔÚÐÈÒÈÐÒ³ÛÌÚÈ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Αλληλεπίδραση µε γονείς, ιδιοσυγκρασία βρέφους, ύπνος, σίτιση, παιχνίδι.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο,
µεταφορά. Ύπνος, µπάνιο (θέση και συνθήκες). Προστασία από πτώσεις, ασφυξία, πνιγµό, εγκαύµατα,
ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό
παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙ ΚΙ Α
Μήκος …………………..εκ.

9 ΜΗ ΝΩ Ν

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….
Βάρος ………………..γρ.

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Μητρικός Θηλασµός
Αποθηλασµός
Τροφικές αλλεργίες
Στερεές Τροφές
Τροποποιηµένο γάλα αγελάδας
Ειδική διατροφή...........................................................................
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - Η ΛΙΚ ΙΑ

Μήκος …………………..εκ.

12 -1 5 ΜΗ ΝΩΝ

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….
Βάρος ………………..γρ.

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Μητρικός Θηλασµός
Αποθηλασµός
Γάλα αγελάδας
Άλλο γάλα
Μάσηση
Εισαγωγή µη πολτοποιηµένων τροφών
Τροφικές αλλεργίες
Ειδική διατροφή ……………………
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα

Στοµατική κοιλότητα

∆έρµα

Αναπνευστικό

Κεφαλή (πρόσθια πηγή)

Στοµατική κοιλότητα

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες)

Κεφαλή (σχήµα, πρόσθια πηγή)

Αναπνευστικό

Κοιλιά/Κήλες

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες)

Έξω γεννητικά όργανα

Οφθαλµοί (οπτική συµπεριφορά, ρόδινη ανταύγεια
αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)

Κοιλιά/Κήλες

Οφθαλµοί (οπτική συµπεριφορά, ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή,
στραβισµός/ δοκιµασία κάλυψης)

Έξω γεννητικά όργανα

Νευρικό (µυϊκός τόνος, µυϊκή ισχύς, βάδιση)

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά)

Νευρικό (µυϊκός τόνος, µυϊκή ισχύς, συµµετρία, προστατευτικά αντανακλαστικά)

Μυοσκελετικό

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια
στο αυτοκίνητο, µεταφορά. Ύπνος, µπάνιο (θέση και συνθήκες). Προστασία από πτώσεις, ασφυξία, πνιγµό,
εισρόφηση, δηλητηριάσεις, εγκαύµατα, ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων. Εργασία µητέρας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Άγχος αποχωρισµού, ύπνος/νυχτερινά ξυπνήµατα, σίτιση, όρια, παιχνίδι.

i¡ÈÄàÌÐÖÈÐÞÔÄËÐÈÈÓÓÏÓÌÖÄËØÈÙÏÝ dÒÕßÒÕßÚÙÈl dÒÅÓÓÈÚÕl

i»ØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄxÌØÐÒÂÝÓÂÑÌÐÝ

i¥ÒÕÓÕßÛÌÄÈÖÓÂÝÌÔÚÕÓÂÝ

iÌÄÞÔÌÐxÌÚÕÔËÌÄÒÚÏ

i¢ßÓÓÈxÉ³ÔÌÐÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈxÌËÌÄÒÚÏÒÈÐÈÔÚÄÞÌÐØÈ

i¡ÌØÖÈÚ³ÌÐßÖÕÙÚÏØÐàÅxÌÔÕxÅÔÕÚÕß

iØÈÚÐÂÚÈÐÒÈÐÙÏÒ×ÔÌÚÈÐÅØÛÐÕxÅÔÕÚÕß

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

Μυοσκελετικό (ισχία, άκρα, σπονδυλική στήλη)
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
i³ÛÌÚÈÐÙÚÈÛÌØ³
i®ÌÚÈÍÂØÌÐÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈÈÖÅÚÕÂÔÈÞÂØÐÙÚÕ³ÓÓÕ
i®ÐxÌÄÚÈÐÃÞÕßÝÒÈÐdxÖÈxÖÈÓÄàÌÐl
i³ÔÌÐÞÌÐØÕÔÕxÄÌÝÅÖÜÝÖÈÓÈx³ÒÐÈ ÒÕßÖÌÖÌn
i¥ÔÈàÏÚ³ÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÕÖÕßÖÂÍÚÌÐ xÕÔÐxÅÚÏÚÈÈÔÚÐÒÌÐxÂÔÕß
i©xÍÈÔÄàÌÐÍÅÉÕÎÐÈÚÕßÝÑÂÔÕßÝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Άγχος αποχωρισµού, µεταβατικό αντικείµενο, ύπνος/νυχτερινά ξυπνήµατα, σίτιση, παιχνίδι.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο,
µεταφορά. Ύπνος, µπάνιο (θέση και συνθήκες). Προστασία από πτώσεις, ασφυξία, πνιγµό, εισρόφηση,
εγκαύµατα, ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων. Εργασία µητέρας.

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΙ ΣΜ Ε Ν Ε Σ Ε ΠΙ ΣΚ ΕΨΕ ΙΣ *
ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

* Οι ασθένειες καταγράφονται στη σελίδα 66, τα αποτελέσµατα των παρακλινικών εξετάσεων στη σελίδα 71 και
οι νοσηλείες σε νοσοκοµείο στη σελίδα 73.
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ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
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Ν Η ΠΙ Α ΚΗ &
ΠΡ Ο Σ ΧΟΛ Ι ΚΗ
ΗΛ Ι Κ Ι Α
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∆ ΙΑ Τ Ρ ΟΦΗ
Μετά την ηλικία του ενός έτους, τα παιδιά µπορεί να συµµετέχουν στα γεύµατα της οικογένειας,
τρώγοντας σχεδόν ό,τι και τα υπόλοιπα µέλη, µε µια µικρή προετοιµασία (λιώσιµο µε πιρούνι,
κόψιµο σε µικρά κοµµάτια). Το πρόγραµµα διατροφής τους συνήθως αποτελείται από 3 κύρια
γεύµατα και 2 ενδιάµεσα.
Μερικές τροφές, όπως ολόκληροι ξηροί καρποί, τσίχλες, ποπ-κορν, πατατάκια, λουκάνικα,
ολόκληρα σταφύλια, καραµέλες/ σκληρά γλυκά, µεγάλα κοµµάτια ωµών λαχανικών/φρούτων
και σκληρά κοµµάτια κρέας, πρέπει να αποφεύγονται στη νηπιακή ηλικία εξαιτίας του κινδύνου
πνιγµονής.
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας µπορούν να φάνε σε ένα γεύµα µεγάλη ποσότητα τροφής, ενώ σε
κάποιο άλλο πολύ λιγότερο. Χαρακτηριστικό της ηλικίας είναι η επιλεκτική διατροφή και οι
ιδιοτροπίες σχετικά µε το φαγητό. Μπορεί να αρνούνται ήδη δοκιµασµένες τροφές, να έχουν
προτίµηση µόνο σε 4-5 φαγητά ή να παίζουν µε το φαγητό τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να
αντιστέκονται στη δοκιµή νέων τροφών.
Καλό είναι να προσφέρετε ποικιλία υγιεινών τροφών σε κάθε γεύµα και να µην ανησυχείτε αν
δεν φάει όλη την ποσότητα.
Μετά τον δεύτερο χρόνο, τα παιδιά αρχίζουν να διεκδικούν την αυτονοµία τους και τους αρέσει
να τρώνε µόνα τους χρησιµοποιώντας τα χέρια τους ή κουτάλι. Χρειάζεται να έχετε υποµονή και
να ενθαρρύνετε τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες σίτισης.
Μάθετέ τα, όταν µπορούν, να πίνουν από ποτηράκι.

Ο ∆ Υ Σ ΚΟΛ ΟΣ ∆ΕΥ ΤΕ Ρ Ο Σ Χ Ρ Ο ΝΟ Σ
Γύρω στα µέσα του 2ου χρόνου ζωής αρχίζουν να κάνουν την εµφάνισή τους νευρικά
ξεσπάσµατα, έντονες συµπεριφορές και κρίσεις θυµού. Είναι µια περίοδος που διαρκεί ένα ή
και δύο χρόνια και χαρακτηρίζεται από αµφιθυµία, µεγάλες συναισθηµατικές διακυµάνσεις και
αρνητισµό. Το νήπιο παλεύει για την αυτονοµία του και εκφράζεται µε ένα συνεχές «όχι» σε
όλα. Προσπαθεί να βρει τα όριά του, πειραµατίζεται µε αυτά και ανακαλύπτει ότι ο κόσµος έχει
κανόνες που καλείται να εφαρµόσει.
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ:
i¨³àÌÚÌÅØÐÈÒÈÐÔÈÚÈÚÏØÌÄÚÌxÌÙÚÈÛÌØÅÚÏÚÈÒÈÐÙßÔÂÖÌÐÈ¥ßÚÅÛÈÖÌÐÖÜÝÒ³ÛÌÍÕØ³ÒÈÐ
από κάθε πρόσωπο που ασχολείται µε το παιδί εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες.
i©ÖÈÔÈÓÈxÉ³ÔÌÚÌÙÚÈÛÌØ³ÚÕÔÒÈÔÅÔÈÒÈÐÔÈÌÖÐÉØÈÉÌÇÌÚÌÚÏÔÚÃØÏÙÃÚÕßµÂÖÈÐÔÕÝ Ï
ανταµοιβή και η συνέπεια είναι τα πιο σηµαντικά όπλα για να πετύχετε τον σκοπό σας.
36

i¥ÖÈÐÚÌÄÚÌÒÈÔÅÔÌÝÖÕßÚÏØÌÄÚÌÒÈÐÌÙÌÄÝ
i¢ÂÉÌÙÚÌÚÏÔÐËÐÕÙßÎÒØÈÙÄÈÚÕßÖÈÐËÐÕÇÙÈÝ®ÌØÐÒ³ÖÈÐËÐ³ÞØÌÐ³àÕÔÚÈÐÖÌØÐÙÙÅÚÌØÌÝ
επαναλήψεις ώστε να υιοθετήσουν µια συµπεριφορά.
i©ÑÈÙÍÈÓÄàÌÚÌÙÚÕxÐÒØÅÔÃÖÐÕÂÔÈÈÙÍÈÓÂÝÖÌØÐÉ³ÓÓÕÔ ×ÙÚÌÔÈÈÖÕÍÌÇÎÕÔÚÈÐÚÈÖÕÓÓ³
και στείρα «µη».
i®ÏÔÈÖÌÐÓÌÄÚÌxÌÚÐxÜØÄÌÝÒÈÐxÏÞØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌÓÌÒÚÐÒÃÃÙÜxÈÚÐÒÃÉÄÈ¸ÕÖÈÐËÄÚÏÔ
αντιλαµβάνεται σαν έλλειψη αγάπης και τελικά θα τη χρησιµοποιήσει σαν τρόπο να λύνει και
τις δικές του συγκρούσεις.
i©ÑÈÙÍÈÓÄàÌÚÌÚÐÝÒÈÚ³ÓÓÏÓÌÝÙßÔÛÃÒÌÝ×ÙÚÌÔÈÈÖÕÍÌÇÎÕÔÚÈÐÑÌÙÖ³ÙxÈÚÈ ÖÕßÖØÕÒÈÓÕÇÔÚÈÐ
από κούραση, αϋπνία, πείνα ή δίψα.
iÐÈÚÏØÌÄÚÌÚÏÔÏØÌxÄÈÒÈÐÚÏÔÊßÞØÈÐxÄÈÙÈÝ

ΑΣ ΦΑ ΛΕΙ Α

i»ØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌÖ³ÔÚÈÉØÌÍÐÒÅÃÖÈÐËÐÒÅÒ³ÛÐÙxÈÈßÚÕÒÐÔÃÚÕßÒÈÚ³ÓÓÏÓÕÎÐÈÚÕÉ³ØÕÝ
και το ύψος του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι σωστά δεµένο στο κάθισµά του,
στο πίσω κάθισµα.
i®ÏÔÈÍÃÔÌÚÌxÅÔÕÚÕßÚÕÖÈÐËÄÙÚÕÈßÚÕÒÄÔÏÚÕ
iÌÔÖØÂÖÌÐÖÕÚÂÔÈÈÍÃÔÌÚÌxÅÔÕÚÕßÂÔÈÖÈÐËÄÒÕÔÚ³ÙÌÔÌØÅ xÖÈÔÐÂØÈ ÓÌÒ³ÔÌÝ ØÏÞÂÝ
πισίνες, πισίνες κολύµβησης).
i¯ØÕÔÚÄÙÚÌÔÈÌÄÔÈÐËÌxÂÔÕÅÚÈÔÉØÄÙÒÌÚÈÐÙÌÊÏÓÂÝÒÈØÂÒÓÌÝ ÒÕÇÔÐÌÝ ÒÈØÅÚÙÐÈ
i Χρησιµοποιείτε τις πίσω εστίες της κουζίνας και βάζετε τις κατσαρόλες µε τα χερούλια
προς τα πίσω.
i¡ØÕÙÚÈÚÌÇÙÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÈÖÅÒÈßÚ³ßÎØ³ÃÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈ
i ½ÞÌÚÌÖÕØÚ³ÒÐÈÙÍÈÓÌÄÈÝÙÚÐÝÙÒ³ÓÌÝ
i¯ßÓ³ÑÚÌÚÈÍ³ØxÈÒÈ ÚÈÕÐÒÐÈÒ³ÞÏxÐÒ³ ÙÖÄØÚÈ ÈÔÈÖÚÃØÌÝ ÒÕÍÚÌØ³ÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈÙÌ
µη προσβάσιµα µέρη.
i¢ÚÌØÌ×ÙÚÌÒÈÓ³ÚÏÔÚÏÓÌÅØÈÙÏÒÈÐÚÈÉÈØÐ³ÂÖÐÖÓÈÅÖÜÝÉÐÉÓÐÕÛÃÒÌÝ ÔÚÕßÓ³ÖÌÝ
i©ÖÐÉÓÂÖÌÚÌÚÏÔÌÖÈÍÃxÌÒÈÚÕÐÒÄËÐÈà×È
i¡ØÕÙÚÈÚÌÇÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÈÖÅÚÕÖÈÛÏÚÐÒÅÒ³ÖÔÐÙxÈÒÈÐÚÕÔÃÓÐÕ

Είναι σηµαντικό να πείτε στο παιδί σας ότι το σώµα του και ιδιαίτερα κάποια µέρη του, δεν
επιτρέπεται να τα αγγίζει κανείς. Εξηγήστε του ότι δεν θα πρέπει να δέχεται από κανένα
χάδια που του προκαλούν αντίδραση ή αµηχανία
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Υ Π Ο Σ ΤΗ Ρ Ι ΞΗ Τ Η Σ Α ΝΑ Π Τ Υ ΞΗΣ
Το παιχνίδι παίζει ένα πολύ σηµαντικό και υποστηρικτικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού.
∆ίνει χαρά και γνώση, είναι η πιο προνοµιούχος διαδικασία µάθησης και οδηγεί το παιδί στην
ολόπλευρη ανάπτυξή του. Το παιδί µέσα από το παιχνίδι γνωρίζει τον εαυτό του, επικοινωνεί µε
τους άλλους και αναπτύσσει µια αµφίδροµη σχέση µε το περιβάλλον στο οποίο ζει.
Ο χώρος που το παιδί παίζει πρέπει να έχει µια οργάνωση ανάλογη µε την ηλικία του νηπίου,
ασφάλεια και σταθερότητα. Το µάζεµα και η τακτοποίηση των παιχνιδιών βοηθούν στην καλύτερη
χρήση τους και συµβάλλουν στην οργάνωση της σκέψης και του συναισθήµατος του παιδιού.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ:
2ος - 3ος χρόνος: Κύβοι, ενσφηνώσεις, παζλ µε λίγα κοµµάτια, σχήµατα
Κουζινικά, κουτιά, κούκλες, αυτοκινητάκια, παιχνίδια µίµησης
Βιβλία µε εικόνες, απλές ιστορίες, παραµύθια
Μουσικά παιχνίδια, τραγουδάκια
Παιχνίδια µε άµµο ή νερό
Φτυαράκια, κουβαδάκια, τσουγκράνες
Πλάσιµο, ζωγράφισµα
Κούνιες, τσουλήθρες, µπάλες
Παιχνίδια για σπρώξιµο, τράβηγµα, ποδήλατο µε 3 ρόδες
4ος - 5ος χρόνος: Μολύβια, ψαλίδια, χρώµατα, πλαστελίνες, πηλός
Ζωγράφισµα, κόλληµα, ταίριασµα
Παζλ µε περισσότερα κοµµάτια
Κουζινικά, κουτιά, παλιό υλικό σπιτιού
Μεταµφιέσεις, παιχνίδι ρόλων
Κούκλες, κουκλόσπιτα
Βιβλία, παραµύθια, παροιµίες
Παραδοσιακά παιχνίδια
Μουσικά όργανα (ξυλόφωνο, τύµπανο…), τραγούδι
Θέατρο
Μπάλα, ποδήλατο
Εµπειρίες έξω από το σπίτι
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ΥΠ ΟΣ ΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΗΣ ΠΡ ΟΕ ΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕ ΙΟ

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ετοιµάζονται για τη φοίτησή τους στο σχολείο. Μπορείτε να
υποστηρίξετε την προετοιµασία αυτή, µε τους εξής τρόπους:

i¯ØÕÔÚÄÙÚÌÔÈßÖ³ØÞÌÐÂÔÈÒÈÛÏxÌØÐÔÅÖØÅÎØÈxxÈ xÌÙÚÈÛÌØÅÚÏÚÈÙÚÏÔ×ØÈÚÜÔÎÌßx³ÚÜÔ 
του νυχτερινού ύπνου, του παιχνιδιού.
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÐÝÍÐÓÄÌÝÚÕßÖÈÐËÐÕÇÒÈÐÌÔÐÙÞÇÙÚÌÚÐÝÒÕÐÔÜÔÐÒÂÝÚÕßËÌÑÐÅÚÏÚÌÝ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÂÚÕÔÈxÕÐØ³àÌÚÈÐ ÔÈÖÌØÐxÂÔÌÐÚÏÙÌÐØ³ÚÕß ÔÈËÂÞÌÚÈÐÒÈÔÅÔÌÝ
i¥ÍÐÌØ×ÙÚÌÞØÅÔÕÎÐÈÔÈÙßÔÕxÐÓÌÄÚÌxÈàÄÚÕßÒÈÐÌÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÕÔËÐ³ÓÕÎÕÒÈÐÚÏÔÈÍÃÎÏÙÏ
iÐÈÉ³ÙÚÌÉÐÉÓÄÈxÈàÄ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÖÈÐÞÔÄËÐÈÖÕßÖØÕ³ÎÕßÔÚÐÝÖØÕÈÔÈÎÔÜÙÚÐÒÂÝËÌÑÐÅÚÏÚÌÝ
iºÖÕÙÚÏØÄÑÚÌÚÏÔÈÖÅÒÚÏÙÏÎÔ×ÙÌÜÔxÐÓ×ÔÚÈÝÚÕß ÌÑÏÎ×ÔÚÈÝÚÕßÃxÌÌÖÐÙÒÂÊÌÐÝÙÌxÕßÙÌÄÈ 
ζωολογικούς κήπους, θέατρα κ.ά.
i©xÖÓÂÑÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÌËØÈÙÚÏØÐÅÚÏÚÌÝxÂÚØÏÙÏÝÒÈÐÈÖÓ×ÔÖØ³ÑÌÜÔ
i¡ØÕÚØÂÊÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈàÜÎØÈÍÄàÌÐxÌxÈØÒÈËÅØÕßÝÒÈÐÑßÓÕxÖÕÎÐÂÝÞØÏÙÐxÕÖÕÐ×ÔÚÈÝ
σωστό πιάσιµο στο µολύβι.
i®ÖÕØÌÄÚÌÔÈßÖÕÙÚÏØÄàÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÈÔÛÂÓÌÐÔÈÈÔÚÐÎØ³ÍÌÐÚÕÅÔÕx³ÚÕß ÎØ³xxÈÚÈ
ή αριθµούς.
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÂÚÕÔÈËÕßÓÌÇÌÐÙÚÕÚØÈÖÂàÐÎÐÈÓÄÎÏ×ØÈxÌÖØÕÕËÌßÚÐÒ³ÈßÑÈÔÅxÌÔÕÞØÅÔÕ
i©ÔÐÙÞÇÙÚÌÚÕÒÐÔÏÚÐÒÅÖÈÐÞÔÄËÐ
i¡ÈÄÑÚÌxÈàÄÚÕßÖÈÐÞÔÄËÐÈxÔÃxÏÝ ÌÖÄÓßÙÏÝÖØÕÉÓÏx³ÚÜÔÒÈÛ×ÝÒÈÐËÏxÐÕßØÎÐÒÅÚÏÚÈÝ
και φαντασίας.
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÂÚÕÔÈÌÄÔÈÐÈßÚÅÔÕxÕÒÈÐÔÈÖÈÄØÔÌÐÖØÜÚÕÉÕßÓÄÌÝÈÔ³ÓÕÎÈxÌÚÏÔÏÓÐÒÄÈÚÕßÖÞ
ντύσιµο, τουαλέτα, µπάνιο, φαγητό, οργάνωση της τσάντας, των παιχνιδιών και των βιβλίων του.
i¨ÕÏÛÃÙÚÌÚÕÔÈÌÄÔÈÐßÖÌÇÛßÔÕ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÙßxÖÌØÐÍÕØÂÝÖÕßËÌÄÞÔÕßÔÙÌÉÈÙxÅÒÈÐÌßÎÂÔÌÐÈÖØÕÝÚÕßÝ³ÓÓÕßÝ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÐÝÖØÕÙÖ³ÛÌÐÂÝÚÕßÒÈÐxÏÔÌÖÐÉØÈÉÌÇÌÚÌxÅÔÕÚÕÒÈÓÅÈÖÕÚÂÓÌÙxÈ ½ÚÙÐ ÚÕ
παιδί αποκτά εµπιστοσύνη και σιγουριά στον εαυτό του.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙ ΚΙ Α
Βάρος ………………..κιλά

Μήκος …………………..εκ.

1 8 Μ Η ΝΩ Ν

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού …………………. ∆Η* σε προωρότητα………………….

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Μητρικός Θηλασµός
Αποθηλασµός
Γάλα αγελάδας
Άλλο γάλα
Εισαγωγή µη πολτοποιηµένων τροφών
∆υσκολίες διατροφής/σίτισης
Τροφικές αλλεργίες
Ειδική διατροφή ……………………………………………………………………………………………………………....
ΕΞΕΤΑΣΗ

Ύψος…………………..εκ.

2- 2,5 Ε ΤΩΝ

Περίµετρος Κεφαλής ………....….εκ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚΙ Α
Βάρος ………………..κιλά

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Μητρικός Θηλασµός
Αποθηλασµός
Γάλα αγελάδας
Άλλο γάλα
Σίτιση µε φαγητό οικογένειας
∆υσκολίες διατροφής/σίτισης
Τροφικές αλλεργίες
Ειδική διατροφή ……………………………………………………………………………………………………………....
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα

Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)

Κεφαλή

Αναπνευστικό

∆έρµα

Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες)

Κεφαλή (σύγκλειση πρόσθιας πηγής)

Αναπνευστικό

Κοιλιά

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά, αδρή εκτίµηση ακοής)

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες)

Έξω γεννητικά όργανα

Οφθαλµοί (αδρή εκτίµηση όρασης, ρόδινη ανταύγεια
αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)

Κοιλιά

Αυτιά (ακουστική συµπεριφορά, αδρή εκτίµηση ακοής)

Έξω γεννητικά όργανα

Νευρικό

Οφθαλµοί (οπτική συµπεριφορά, ρόδινη ανταύγεια
αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)

Νευρικό (µυϊκός τόνος, βάδιση)

Μυοσκελετικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, δρόµο, νερό, παιδική χαρά, σπίτι. Προστασία από
ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων. Αγωγή τουαλέτας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Οργάνωση και συγκέντρωση στο παιχνίδι, επικοινωνία µε παιδιά, αυτόνοµη σίτιση, ύπνος,
κρίσεις θυµού, όρια, προσαρµογή σε παιδικό σταθµό.

i¥ÓÓÏÓÌÖÐËØ³xÌÙßÔÂÖÌÐÈxÌÖØÅÙÜÖÈÚÕßÖÌØÐÉ³ÓÓÕÔÚÕÝ

i¡ÈÄàÌÐÙßxÉÕÓÐÒÅÖÈÐÞÔÄËÐ

i¢ßÔËß³àÌÐËÇÕÃÖÌØÐÙÙÅÚÌØÌÝÓÂÑÌÐÝ

i¥ÔÈÎÔÜØÄàÌÐÒÈÐÕÔÕxÈÚÄàÌÐÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈÙÌÌÐÒÅÔÌÝ

iÌÄÞÔÌÐxÂØÏÚÕßÙ×xÈÚÅÝÚÕß

i©ÒÚÌÓÌÄËÐÖÓÃÌÔÚÕÓÃ

iÈÚÈÙÒÌß³àÌÐÖÇØÎÕxÌÒÇÉÕßÝÖÌØÄÖÕß

i¥ÔÌÉÈÄÔÌÐÙÒ³ÓÈxÌÉÕÃÛÌÐÈ

i¸ØÂÞÌÐxÌÙÞÌÚÐÒÃÌßÒÕÓÄÈ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή

Μυοσκελετικό
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆Η: διορθωµένη ηλικία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
i¡ÌØÖÈÚ³ÌÐxÅÔÕÚÕß
i¥ÔÌÉÈÄÔÌÐÙÒÈÓÕÖ³ÚÐÈxÌßÖÕÙÚÃØÐÑÏ
iÂÌÐxÌØÐÒÂÝÓÂÑÌÐÝxÌÔÅÏxÈ
iÌÄÞÔÌÐxÌÚÕÔËÌÄÒÚÏÚÕßÈÔÚÐÒÌÄxÌÔÈ
i¥ÒÕÓÕßÛÌÄÈÖÓÂÝÌÔÚÕÓÂÝ
i©ÖÐÒÕÐÔÜÔÌÄÒÈÐÈÓÓÏÓÌÖÐËØ³xÌÖØÅÙÜÖÈ
i¡ÈÄàÌÐÈÖÓÅÙßxÉÕÓÐÒÅÖÈÐÞÔÄËÐ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Αυτονοµία/προσκόλληση, αµφιθυµία, αυτόνοµη σίτιση, ύπνος, παιχνίδι, κρίσεις θυµού, όρια.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εκπαίδευση γονέων στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Ενίσχυση αυτόνοµης σίτισης.
Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, µεταφορά, παιδική χαρά. Ύπνος, µπάνιο (θέση και συνθήκες).
Προστασία από πτώσεις, ασφυξία, πνιγµό, εισρόφηση, δηλητηριάσεις, εγκαύµατα, ηλιακή ακτινοβολία,
κατοικίδια ζώα. Κάπνισµα γονέων. Εργασία µητέρας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό
παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

4 Ε ΤΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛ Ι Κ ΙΑ
Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά
∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................

5- 6 Ε Τ ΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚ ΙΑ

Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

∆έρµα

Οφθαλµοί (ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)

Κεφαλή

∆έρµα

Φ*

Π/Π*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................

Κεφαλή

Αυτιά (αδρή εκτίµηση της ακοής)

ΕΞΕΤΑΣΗ

Οφθαλµοί (ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)

Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)

Π/Π*

Αυτιά (αδρή εκτίµηση της ακοής)

Αναπνευστικό

Π/Θ*

Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αναπνευστικό

Κοιλιά

Φ*

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)

Έξω γεννητικά όργανα

ΕΞΕΤΑΣΗ

Κοιλιά

Επανεξέταση

Έξω γεννητικά όργανα

Φ*

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Όρια, εδραίωση οικογενειακών συνηθειών, χρόνος οθόνης, πρόληψη σεξουαλικής
κακοποίησης. Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ποδήλατο, δρόµο, παιδική χαρά, νερό, σπίτι.
Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, παθητικό κάπνισµα. Φυσική δραστηριότητα. Σχολική προετοιµασία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ανεξαρτητοποίηση, ικανότητα αποχωρισµού, σχέσεις µε συνοµηλίκους, οµαδικό παιχνίδι,
τήρηση κανόνων, επίπεδο κινητικότητας, συγκέντρωση, προσοχή, σίτιση, ύπνος, σχέση µε οθόνη.

i¥ßÚÕÌÑßÖÏØÌÚÌÄÚÈÐ

i¥ÔÈÎÔÜØÄàÌÐÎØ³xxÈÚÈÒÈÐÈØÐÛxÕÇÝ

i®ÖÕØÌÄÔÈËÐÏÎÏÛÌÄxÐÈÐÙÚÕØÄÈ

i¥ÔÚÐÓÈxÉ³ÔÌÚÈÐÞØÕÔÐÒÂÝÂÔÔÕÐÌÝ ÖØÐÔxÌÚ³ ÙÃxÌØÈÈÇØÐÕ

i®ÐÓ³ÌÐÒÈÛÈØ³ÒÈÐÙÜÙÚ³ ÎØÈxxÈÚÐÒ³ÒÈÐÙßÔÚÈÒÚÐÒ³

i¥ÔÚÐÎØ³ÍÌÐÎÌÜxÌÚØÐÒ³ÙÞÃxÈÚÈ

i¡Ð³ÔÌÐ×ØÐxÈÚÕxÕÓÇÉÐ

i¡ÏË³ÌÐÙÚÕÂÔÈÖÅËÐÉÃxÈÚÈ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

Εξέταση οπτικής οξύτητας µε οπτότυπο

Νευρικό

Π/Π*

Νευρικό

Επανεξέταση

Μυοσκελετικό
Φ*

Μυοσκελετικό
Εξέταση οπτικής οξύτητας µε οπτότυπο
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
i¸ØÂÞÌÐxÌÂÓÌÎÞÕÒÈÐÙÚÈÛÌØÅÚÏÚÈ
i¥ÔÌÉÈÄÔÌÐÙÒ³ÓÌÝxÅÔÕÚÕßÌÔÈÓÓ³ÙÙÕÔÚÈÝÚÈÖÅËÐÈ
i¡Ð³ÔÌÐxÖ³ÓÈxÌÚÈÞÂØÐÈ
iØÈÚ³ÌÐÓÌÐÚÕßØÎÐÒ³ÚÕxÕÓÇÉÐ
i®ÐÓ³ÌÐÒÈÚÈÔÕÏÚ³ÒÈÐËÐÏÎÌÄÚÈÐxÐÈÈÖÓÃÐÙÚÕØÄÈ
iËÇÔÌÚÈÐxÅÔÕÚÕß ÔÚÇÔÌÚÈÐxÌÉÕÃÛÌÐÈ
i¡ÈÄàÌÐÖÈÐÞÔÄËÐÈÖØÕÙÖÕÄÏÙÏÝxÌÍÈÔÚÈÙÄÈ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Τήρηση κανόνων, διαχείριση θυµού, όρια, πειθαρχία, παιχνίδι σε οµάδα παιδιών, σίτιση,
ύπνος, παιχνίδι, οργάνωση, συγκέντρωση, προσαρµογή σε πλαίσιο προσχολικής αγωγής, έλεγχος σφιγκτήρων.

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ποδήλατο, δρόµο, νερό, παιδική χαρά, σπίτι.
Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, κατοικίδια ζώα, παθητικό κάπνισµα. Καθηµερινότητα οικογένειας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ ΕΠ Ι Σ ΚΕ ΨΕ Ι Σ*
ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

* Οι ασθένειες καταγράφονται στη σελίδα 66, τα αποτελέσµατα των παρακλινικών εξετάσεων στη σελίδα 71 και
οι νοσηλείες σε νοσοκοµείο στη σελίδα 73.
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ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
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ΣΧ ΟΛ Ι ΚΗ
Η ΛΙ Κ Ι Α
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∆ ΙΑ Τ Ρ ΟΦΗ
Την περίοδο αυτή εδραιώνονται οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Οι γονείς ως πρότυπα
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση υγιεινών διατροφικών συµπεριφορών. Παράλληλα
όµως, τα παιδιά δέχονται επιρροές από τους συνοµηλίκους τους αλλά και τους δασκάλους,
προπονητές, µέσα µαζικής ενηµέρωσης και διαχειρίζονται χρήµατα για να αγοράσουν φαγητό.
Η διατροφή του παιδιού σας πρέπει να είναι ισορροπηµένη µε επάρκεια θρεπτικών συστατικών.
Συµπεριλάβετε τροφές από όλες τις οµάδες τροφίµων και προσφέρετε φρούτα και λαχανικά
εποχής καθηµερινά. Αποφεύγετε το πολύ αλάτι, τη ζάχαρη, τα λίπη και τα επεξεργασµένα
προϊόντα κρέατος π.χ. αλλαντικά. Περιορίστε την κατανάλωση γλυκών ροφηµάτων.
Στην ηλικία αυτή ένα πρόγραµµα διατροφής που αποτελείται από 3 κύρια γεύµατα και
2 ενδιάµεσα είναι επαρκές. Η παράλειψη ενός από τα κύρια γεύµατα σχετίζεται µε αυξηµένο
σωµατικό βάρος των παιδιών. Είναι σηµαντικό ένα τουλάχιστον γεύµα να καταναλώνεται µε όλη
την οικογένεια.
Το πρωινό αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο γεύµα της ηµέρας. Προσφέρει στο παιδί την
απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσει την ηµέρα του και να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες
του σχολείου. Η παράλειψή του έχει συσχετιστεί µε αίσθηµα κόπωσης, µείωση της ικανότητας
συγκέντρωσης που επηρεάζει την επίδοση στο σχολείο και κατανάλωση πιο συχνά τροφών
πλούσιων σε ζάχαρη και λίπος.
Προτιµήστε να δώσετε στο παιδί σας, για το σχολείο, φαγητό από το σπίτι. Αν επιλέξει κάποιες
φορές να πάρει κάτι από το κυλικείο βοηθήστε το να κάνει υγιεινές επιλογές.
Μην ενθαρρύνετε το παιδί σας να τρώει µπροστά στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή.

Τ Η Λ Ε Ο ΡΑΣ Η / ΥΠ Ο ΛΟ Γ Ι ΣΤ Η Σ
Ο χρόνος που το παιδί παρακολουθεί τηλεόραση, παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια ή είναι στον
υπολογιστή θα πρέπει να περιορίζεται στη µία ώρα την ηµέρα.
Λειτουργήστε ως πρότυπο για το παιδί σας. Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο
που αφιερώνετε µπροστά στην τηλεόραση, τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο.
Μην χρησιµοποιείτε τον χρόνο της οθόνης ως ανταµοιβή ή τιµωρία.
Τα παιδιά καλό είναι να µην έχουν τηλεόραση ή υπολογιστή στο δωµάτιό τους.
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ΦΥΣ Ι Κ Η ∆ΡΑΣ ΤΗ ΡΙΟΤ ΗΤΑ

Τα παιδιά καλό είναι να συµµετέχουν µερικές ηµέρες την εβδοµάδα σε κάποιο είδος φυσικής
δραστηριότητας. Στην ηλικία των 7–8 ετών µπορούν να συµµετέχουν σε οργανωµένα αθλήµατα.
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈÌÄÔÈÐÙÜxÈÚÐÒ³ËØÈÙÚÃØÐÕfÅÞÐÈÖÈØÈÄÚÏÚÈÙÌÕØÎÈÔÜxÂÔÏ
άθληση– για τουλάχιστον µία ώρα κάθε µέρα. Ο χρόνος αυτός δεν χρειάζεται να είναι
συνεχόµενος.
i¨ØÌÄÚÌËØÈÙÚÏØÐÅÚÏÚÌÝÖÕßÔÈÈØÂÙÕßÔÙÌÅÓÈÚÈxÂÓÏÚÏÝÕÐÒÕÎÂÔÌÐÈÝÒÈÐÌÔÙÜxÈÚ×ÙÚÌÚÐÝ
στο πρόγραµµά σας.
∆ραστηριότητες µη οργανωµένης άθλησης είναι: κυνηγητό, κρυφτό, τρέξιµο, ποδόσφαιρο,
παιχνίδι στην παιδική χαρά, ποδήλατο, χορός, σχοινάκι, περπάτηµα, κολύµπι στη θάλασσα κ.ά.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας όταν συµµετέχει σε ένα άθληµα, να µην εστιάζει στη νίκη
αλλά στη χαρά της συµµετοχής

ΑΣ ΦΑ ΛΕΙ Α

i»ØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌÖ³ÔÚÈÈÔßÊÜÚÐÒÅÒ³ÛÐÙxÈÈßÚÕÒÐÔÃÚÕßxÌÚÏÔÒÈÚ³ÓÓÏÓÏÖØÅÙËÌÙÏ
Τα παιδιά µπορούν να προσδένονται απευθείας µε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, µόνο
όταν αποκτήσουν ύψος 150 εκ.
i¸ÈÖÈÐËÐ³Ò³ÛÕÔÚÈÐÖ³ÔÚÈÙÚÕÖÄÙÜÒ³ÛÐÙxÈ¥ÔßÖ³ØÞÌÐÓÅÎÕÝÔÈÒÈÛÄÙÕßÔÙÚÏÛÂÙÏ
συνοδηγού πρέπει οπωσδήποτε να απενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.
i¡ÈÐËÐ³ÏÓÐÒÄÈÝÂÜÝÌÚ×ÔÂÞÕßÔÈÔ³ÎÒÏÌÖÐÚÃØÏÙÏÝÙÚÕÔËØÅxÕÎÐÈÚÄËÌÔÌÄÔÈÐÙÄÎÕßØÕÅÚÐ
µπορούν ή θα θυµηθούν να εφαρµόσουν κυκλοφοριακούς κανόνες. ∆εν πρέπει να περνούν
µόνα τους δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας, γιατί συχνά είναι παρορµητικά και δεν µπορούν να
αντιληφθούν και να υπολογίσουν την απόσταση και την ταχύτητα των αυτοκινήτων.
i®ÂÞØÐÚÏÔÏÓÐÒÄÈÚÜÔÞØÅÔÜÔÚÈÖÈÐËÐ³ËÌÔÂÞÕßÔÚÐÝÈÔÈÖÚßÑÐÈÒÂÝÐÒÈÔÅÚÏÚÌÝÔÈÒ³ÔÕßÔ
ποδήλατο µε ασφάλεια σε δρόµους κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
i¸ÕÒØ³ÔÕÝÌÄÔÈÐÈÖÈØÈÄÚÏÚÕÅÚÈÔÚÕÖÈÐËÄÒ³ÔÌÐÖÕËÃÓÈÚÕÃÖÈÚÄÔÐ
i©ÄÔÈÐÈÖÈØÈÄÚÏÚÏÏÙßÔÌÞÃÝÌÖÄÉÓÌÊÏÚÕßÖÈÐËÐÕÇÅÚÈÔÉØÄÙÒÌÚÈÐÒÕÔÚ³ÙÌÔÌØÅ ÈÒÅxÏ
και αν ξέρει κολύµπι.
iÌÔÖØÂÖÌÐÔÈßÖ³ØÞÕßÔÅÖÓÈÙÌÙÖÄÚÐxÌÖÈÐËÐ³
i¡ØÕÙÚÈÚÌÇÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÈÖÅÚÕÖÈÛÏÚÐÒÅÒ³ÖÔÐÙxÈÒÈÐÚÕÔÃÓÐÕ
i¡ÌÄÚÌÙÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÅÚÐÚÕÙ×xÈÚÕßÒÈÐÐËÐÈÄÚÌØÈÒ³ÖÕÐÈxÂØÏÚÕß ËÌÔÌÖÐÚØÂÖÌÚÈÐÔÈÚÈ
αγγίζει κανείς.
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Υ Π Ο Σ ΤΗ Ρ Ι ΞΗ Τ Η Σ Α ΝΑ Π Τ Υ ΞΗΣ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈÔÐ×ÛÌÐÐÒÈÔÅ ÈÔÌÑ³ØÚÏÚÕÒÈÐßÖÌÇÛßÔÕ ÉÕÏÛ×ÔÚÈÝÚÕÔÈÒ³ÔÌÐ
διάφορα πράγµατα µόνο του. ∆ιδάξτε του ότι η αποτυχία και τα λάθη είναι αναπόφευκτα αλλά
και χρήσιµα στην πορεία της ζωής.
i¸ÕÃÛÕÝ ÕÐÈÑÄÌÝÙÈÝÒÈÛ×ÝÒÈÐÏÙÚ³ÙÏÙÈÝÙÌËÐ³ÍÕØÈÛÂxÈÚÈÈÖÕÚÌÓÕÇÔÖØÅÚßÖÕ
για το παιδί σας.
i®ÏÔÈÖÕËÕÒÐx³àÌÚÌÓÌÒÚÐÒ³ÒÈÐxÏÔÌÖÐÉ³ÓÓÌÚÌÙÜxÈÚÐÒÃÚÐxÜØÄÈÙÚÕÖÈÐËÄ
i¨ÕÏÛÃÙÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈËÐÈÚÏØÃÙÌÐxÐÈισορροπία ανάµεσα στις υποχρεώσεις στο σχολείο
και στο σπίτι, στον χρόνο που ξοδεύει στην οικογένεια και στους φίλους, στις εξωσχολικές
δραστηριότητες και στον ελεύθερο χρόνο του. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι πολύ
σηµαντική για την υγιή ανάπτυξη.

Σ Χ ΟΛ ΙΚΗ Ζ Ω Η
Η σχολική επίδοση αποτελεί ένα σηµαντικό δείκτη της ανάπτυξης του παιδιού σε όλους τους
τοµείς. Η καλή σχολική επίδοση συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη αυτοεκτίµησης.

Στην Ελλάδα τα παιδιά κατακλύζονται από εξωσχολικές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα
να βιώνουν την καθηµερινότητα µε άγχος, χωρίς προσωπικό χρόνο, χωρίς παιχνίδι,
σκέψη και δηµιουργία και χωρίς χρόνο που να µπορεί να µοιράζεται ανάµεσα
στα µέλη της οικογένειας. Bοηθήστε το παιδί να έχει µια ισορροπία ανάµεσα
στις σχολικές υποχρεώσεις και τις εξωσχολικές δραστηριότητες

i©ÄÔÈÐÙÏxÈÔÚÐÒÅÔÈßÖÕÙÚÏØÄàÌÚÌÚÏÙÞÕÓÐÒÃàÜÃÚÕßÖÈÐËÐÕÇÙÈÝ
i©ÔÛÈØØÇÔÌÚÌÚÏÔÖØÕÙÖ³ÛÌÐ³ÚÕßÈÔÌÑ³ØÚÏÚÈÈÖÅÚÕÈÖÕÚÂÓÌÙxÈ
i¨ÕÏÛÃÙÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÙÚÏÔÕØÎ³ÔÜÙÏÚÏÝxÌÓÂÚÏÝÚÕßÒÈÐßÖÕÙÚÏØÄÑÚÌÚÏÙÚÈËÐÈÒÃ
αυτονόµησή του.
i®ÏÔÖÈØÌxÉÈÄÔÌÚÌxÌ³ÎÞÕÝÒÈÐË×ÙÚÌÚÕßÌßÛÇÔÏÒÈÐÖØÜÚÕÉÕßÓÄÈ
i¢ÌÖÌØÄÖÚÜÙÏÖÕßÚÕÖÈÐËÄÙÈÝËÌÔÚÈÒÈÚÈÍÂØÔÌÐÒÈÓ³ÙÚÕÙÞÕÓÌÄÕÙßàÏÚÃÙÚÌxÌÚÕÔ
δάσκαλο της τάξης και τον παιδίατρο σχετικά µε τα πιθανά αίτια της µειωµένης µαθησιακής του
ικανότητας και την ανάγκη ή όχι διαγνωστικής εκτίµησης.
i©³ÔÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÈØÔÌÄÚÈÐÔÈÖ³ÌÐÙÞÕÓÌÄÕ ÌÄÔÈÐÙÏxÈÔÚÐÒÅÔÈËÐÌØÌßÔÏÛÕÇÔÚÈÈÄÚÐÈ
ώστε να υπάρξει η κατάλληλη αντιµετώπιση. Άγχος, συναισθηµατικές δυσκολίες, σχολικός
εκφοβισµός ή µια µαθησιακή δυσκολία που τώρα αρχίζει να δυσκολεύει το παιδί, είναι συχνά
αίτια σχολικής άρνησης.
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7 -8 Ε ΤΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚ ΙΑ

Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................

∆έρµα

ΕΞΕΤΑΣΗ

Κεφαλή

Οφθαλµοί (οπτική οξύτητα µε οπτότυπο, ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή,
στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)
Αυτιά (αδρή εκτίµηση της ακοής)
Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)
Αναπνευστικό

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)
Κοιλιά
Έξω γεννητικά όργανα
Νευρικό

Μυοσκελετικό (σπονδυλική στήλη, έλεγχος σκολίωσης)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)

i ½ÞÌÐÈÔÈÖÚÇÑÌÐÒÐÔÏÚÐÒÂÝËÌÑÐÅÚÏÚÌÝÅÖÜÝxÖ³ÓÈ ÚØÂÑÐxÕ ÙÞÕÐÔ³ÒÐ
i³ÔÌÐÖÕËÃÓÈÚÕÞÜØÄÝÉÕÏÛÏÚÐÒÂÝØÅËÌÝ
i¢ßxxÕØÍ×ÔÌÚÈÐxÌÚÕßÝÒÈÔÅÔÌÝ
i ½ÞÌÐÍÄÓÕßÝ

i¢ßÎÒÌÔÚØ×ÔÌÚÈÐÐÒÈÔÕÖÕÐÏÚÐÒ³ÙÚÐÝÙÞÕÓÐÒÂÝÌØÎÈÙÄÌÝ
i¢ÞÕÓÐÒÃÌÖÄËÕÙÏ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Σχολική προσαρµογή, ανεξαρτητοποίηση, αυτοεκτίµηση, σχέσεις µε συνοµηλίκους, ύπνος,
οµαδικό παιχνίδι, τήρηση κανόνων, επίπεδο κινητικότητας, συγκέντρωση, προσοχή, σίτιση, όρια, σχέση µε οθόνη.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Υποστήριξη σχολικής ζωής, εδραίωση οικογενειακών συνηθειών, συµµετοχή σε αθλήµατα.
Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ποδήλατο, δρόµο, παιδική χαρά, νερό, σπίτι. Ασφαλής
χρήση τηλεόρασης, διαδικτύου, ηλεκτρονικών µέσων, κινητού τηλεφώνου. Ηλιακή ακτινοβολία. Παθητικό
κάπνισµα. Πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

9 Ε ΤΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - Η ΛΙ ΚΙΑ
Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα
Κεφαλή
Οφθαλµοί (ρόδινη ανταύγεια αµφιβληστροειδή, στραβισµός/δοκιµασία κάλυψης)
Αυτιά (αδρή εκτίµηση της ακοής)
Στοµατική κοιλότητα (δόντια, ούλα)
Αναπνευστικό
Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)
Κοιλιά
Έξω γεννητικά όργανα (στάδιο ενήβωσης)
Νευρικό
Μυοσκελετικό (σπονδυλική στήλη, έλεγχος σκολίωσης)
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων)
i¢ÞÂÙÏxÌÙßÔÕxÏÓÄÒÕßÝ
i¢ÞÂÙÏxÌÕÐÒÕÎÂÔÌÐÈ
i¢ÞÕÓÐÒÃÌÖÄËÕÙÏ
i¢ßÎÒÂÔÚØÜÙÏ ÖØÕÙÕÞÃ
iµØÎ³ÔÜÙÏxÌÓÂÚÏÝÙÚÕÙÖÄÚÐ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Σχολική προσαρµογή, αυτοεκτίµηση, κοινωνικότητα, σχέσεις µε συνοµηλίκους, οµαδικό
παιχνίδι, τήρηση κανόνων, επίπεδο κινητικότητας, ύπνος, όρια, σχέση µε οθόνες. Πίεση από και προς
συνοµηλίκους.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Υποστήριξη σχολικής ζωής, όρια. Συµµετοχή σε αθλήµατα. Στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στο
αυτοκίνητο, ποδήλατο, δρόµο, παιδική χαρά, νερό, σπίτι. Ασφαλής χρήση τηλεόρασης, διαδικτύου, ηλεκτρονικών
µέσων, κινητού τηλεφώνου. Ηλιακή ακτινοβολία. Παθητικό κάπνισµα. Πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης.
παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………… …………………………………………………………………………………………………
………………………….…….……………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ Τ ΙΣΜ ΕΝ Ε Σ ΕΠΙ ΣΚΕΨΕΙ Σ*

ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

* Οι ασθένειες καταγράφονται στη σελίδα 66, τα αποτελέσµατα των παρακλινικών εξετάσεων στη σελίδα 71 και
οι νοσηλείες σε νοσοκοµείο στη σελίδα 73.
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EΦ ΗΒ Ι ΚΗ
ΗΛ Ι Κ Ι Α
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Η εφηβεία είναι µια µεταβατική περίοδος που οδηγεί στη διαµόρφωση της ενήλικης
προσωπικότητας και τη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του ατόµου.
Χαρακτηρίζεται από βιολογικές, ψυχολογικές, συναισθηµατικές µεταβολές καθώς και από
αλλαγές στη συµπεριφορά του παιδιού.

ΟΙ Γ ΟΝ ΕΙ Σ Μ ΠΡ Ο ΣΤΑ Σ Τ Η Ν ΕΦ Η Β ΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Ι∆ ΙΟΥ ΤΟΥ Σ
Η ήβη είναι µια περίοδος που αναστατώνει όχι µόνο το παιδί αλλά και τους γονείς του. Τα παιδιά
βιώνουν αλλαγές στο σώµα τους, αλλά και αλλαγές στο πώς αισθάνονται.
Οι ορµόνες επηρεάζουν το συναίσθηµα και οι έφηβοι συχνά έχουν ξαφνικές, έντονες αλλαγές
στη διάθεση. Αλλαγές παρατηρούνται και στην ενεργητικότητα των εφήβων, που µοιάζουν τη µια
στιγµή γεµάτοι δύναµη και την άλλη στιγµή κατάκοποι.
Οι έφηβοι προβληµατίζονται για την εικόνα που έχει το σώµα τους και αναρωτιούνται για το πώς
τους βλέπουν οι άλλοι.
i©ÄÔÈÐÙÏxÈÔÚÐÒÅÔÈÖØÕÌÚÕÐx³ÙÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÎÐÈÚÐÝÈÓÓÈÎÂÝÖÕßÖØÅÒÌÐÚÈÐÔÈÙßxÉÕÇÔÒÈÐÔÈ
εξηγήσετε ότι η έναρξη της εφηβείας και ο ρυθµός ανάπτυξης δεν είναι ίδιος για όλα τα παιδιά.
i¢ßàÏÚÃÙÚÌÖÜÝÚÈÙ×xÈÚÈÚÜÔÈÔÛØ×ÖÜÔËÐÈÍÂØÕßÔÒÈÐÈÖÕÍÇÎÌÚÌÔÈÙßÎÒØÄÔÌÚÌÚÕÙ×xÈ
του παιδιού σας µε το σώµα άλλων παιδιών.
i®ÏÖÐÂàÌÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈÙßàÏÚÃÙÌÐÛÂxÈÚÈÚÏÝÌÍÏÉÌÄÈÝÚÕßÈÔÚÕÄËÐÕËÌÔÚÕÌÖÐÛßxÌÄ¢ÌÈßÚÃÔ
την περίπτωση, ίσως θα πρέπει να επιλεγεί κάποιο άλλο έµπιστο άτοµο ή ο/η γιατρός του παιδιού.
i¢ÌÉÈÙÚÌÄÚÌÚÏÔÐËÐÜÚÐÒÅÚÏÚ³ÚÕßÒÈÐÚÕÔÖØÕÙÜÖÐÒÅÞ×ØÕÚÕß

∆ ΙΑ Τ Ρ ΟΦΗ
Οι διατροφικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι µεγαλύτερες, εξαιτίας του
αυξηµένου ρυθµού της σωµατικής αύξησης και των αλλαγών στη σύνθεση του σώµατος.
Η αύξηση του σωµατικού βάρους είναι µεγαλύτερη στα αγόρια, συγκριτικά µε τα κορίτσια,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στη µεγαλύτερη αύξηση της µυϊκής µάζας. Για τον λόγο αυτό, οι
θερµιδικές ανάγκες των εφήβων αγοριών είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των κοριτσιών.
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ:
i´ÈÌÔÏxÌØ×ÔÕÔÚÈÐÎÐÈÚÏÔÈÇÑÏÙÏÚÕßÙ×xÈÚÅÝÚÕßÝÒÈÐÚÐÝÔÂÌÝËÐÈÚØÕÍÐÒÂÝÈÔ³ÎÒÌÝ«
ενηµέρωση µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή λανθασµένης δίαιτας.
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i´ÈxÏÔÖÈØÈÓÌÄÖÕßÔÎÌÇxÈÚÈ ÐËÐÈÄÚÌØÈÚÕÖØÜÐÔÅ«ÖÈØ³ÓÌÐÊÏÚÕßÖØÜÐÔÕÇÂÞÌÐÙßÙÞÌÚÐÙÚÌÄxÌ
συχνότερη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζάχαρη και λίπος και αυξηµένο κίνδυνο παχυσαρκίας.
i´ÈÈÖÕÍÌÇÎÕßÔÚÏÔÒÈÚÈÔ³ÓÜÙÏxÐÒØÕÎÌßx³ÚÜÔ ÙÔÈÒÝ xÌßÊÏÓÃÖÌØÐÌÒÚÐÒÅÚÏÚÈÙÌÓÄÖÕÝ 
ζάχαρη ή αλάτι. Να προτιµούν τροφές υψηλότερης θρεπτικής αξίας όπως φρέσκα φρούτα και
λαχανικά, γάλα, τυρί ή γιαούρτι, µπάρες δηµητριακών ολικής άλεσης, ανάλατους ξηρούς καρπούς.
i´ÈÌÔÛÈØØÇÔÕÔÚÈÐÔÈÒ³ÔÕßÔÂÑßÖÔÌÝÌÖÐÓÕÎÂÝÅÚÈÔÚØ×ÔÌÙÌÌÙÚÐÈÚÅØÐÈGBTUGPPE´È
επιλέγουν τροφές χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος και υψηλότερης θρεπτικής αξίας.
i´ÈÌÔÏxÌØ×ÔÕÔÚÈÐ ÐËÐÈÄÚÌØÈÚÈÂÍÏÉÈÒÕØÄÚÙÐÈ ÎÐÈÚÏÙÏxÈÙÄÈÖÕßÂÞÌÐÏÖØÅÙÓÏÊÏ
ασβεστίου για την υγεία των οστών και να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν γαλακτοκοµικά
προϊόντα ή άλλες τροφές που περιέχουν ασβέστιο.

ΥΠ ΝΟ Σ

Ο ύπνος είναι βασική προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του εγκεφάλου και την
ανάπτυξη του σώµατος.
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι συνήθειες του ύπνου αλλάζουν. Οι έφηβοι θέλουν να
κοιµηθούν όλο και πιο αργά το βράδυ και να ξυπνήσουν αργότερα το πρωί. Οι αλλαγές που
παρατηρούνται στον ύπνο κατά τη διάρκεια της εφηβείας κατά ένα µέρος οφείλονται σε αλλαγή
του «κιρκάδιου ρυθµού», ένα είδος εσωτερικού βιολογικού ρολογιού.
Οι ιδανικές ώρες ύπνου διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, υπολογίζεται όµως ότι οι έφηβοι
χρειάζονται περίπου 9 ώρες ύπνου ηµερησίως.
Η έλλειψη ύπνου έχει επίπτωση στη σχολική παρακολούθηση καθώς και στην κοινωνική,
συναισθηµατική και σωµατική υγεία των εφήβων. Οι καθηµερινές συνήθειες των εφήβων καλό
είναι να διαµορφωθούν ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για επαρκή νυκτερινό
ύπνο. Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης καφεΐνης, αλκοόλ και νικοτίνης καθώς και η έντονη
άσκηση πριν από τον ύπνο.

ΣΕ ΞΟ ΥΑΛΙ Κ Η ΥΓΕΙΑ

Η σεξουαλική υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για υπεύθυνη, ασφαλή και ικανοποιητική
σεξουαλική ζωή.
Είναι σηµαντικός ο τρόπος µε τον οποίο ο/η έφηβος αντιµετωπίζει το σώµα του και βιώνει τα
αισθήµατα της οικειότητας, έλξης και τρυφερότητας για άλλα άτοµα.
Η έναρξη της σεξουαλικής ζωής σε πρώιµη ηλικία σε συνδυασµό µε την πληµµελή υιοθέτηση

57

µέσων αντισύλληψης από τους εφήβους, αυξάνει την πιθανότητα της ανεπιθύµητης
εγκυµοσύνης και της µετάδοσης σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων.
Οι έφηβοι αν έχουν έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση, µαθαίνουν να σέβονται το σώµα
τους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας
διαµορφώνονται οι συµπεριφορές και οι συνήθειες που αφορούν την υγεία και τον τρόπο ζωής,
οι οποίες σε µεγάλο βαθµό συνεχίζονται και στην ενήλικη ζωή.

Κ Α Π Ν ΙΣ ΜΑ
Το κάπνισµα αποτελεί την κυριότερη αιτία πρώιµης εµφάνισης νόσων και θανάτων
στις ανεπτυγµένες χώρες και η έναρξή του στην εφηβική ηλικία είναι αποδεδειγµένα
περισσότερο επιβαρυντική.
Κανένα επίπεδο έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές. Το
παθητικό κάπνισµα, δηλ. η έκθεση στον καπνό από κάπνισµα άλλου ατόµου, είναι επίσης
επιβλαβές για την υγεία παιδιών και εφήβων.
Η έναρξη και η εγκατάσταση του καπνίσµατος συνήθως γίνεται σε νεαρή ηλικία. Το 90% περίπου
των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισµα στην εφηβική ηλικία.
Τα παιδιά είναι αρκετά ενηµερωµένα για τα προβλήµατα υγείας που προκαλεί το κάπνισµα,
ωστόσο υποτιµούν τις επιπτώσεις καθώς η αίσθηση του µακροπρόθεσµου κινδύνου δεν τους
είναι οικεία. Επιπλέον, οι καπνοβιοµηχανίες έχουν κατορθώσει να συνδέσουν το κάπνισµα µε
µια εικόνα χειραφέτησης και απελευθέρωσης.
Είναι σηµαντικό τα νέα παιδιά να κατανοήσουν ότι το κάπνισµα – τελείως αντίθετα µε αυτά
που προβάλλονται – οδηγεί σε εξάρτηση, τόσο µε τη βιολογική όσο και µε την ψυχολογική
έννοια του όρου.

Α Λ Κ ΟΟ Λ
Κατά την εφηβική ηλικία πολλά παιδιά πειραµατίζονται µε τη λήψη αλκοόλ.
Η χρήση του αλκοόλ συχνά αποτελεί µέρος της κοινωνικής συναλλαγής µε συνοµηλίκους ή
µεγαλύτερους εφήβους, µερικές φορές µε χαρακτήρα κοινωνικής πίεσης, στο πλαίσιο µιας
διαδικασίας αυτονόµησης.
Το αλκοόλ είναι ουσία που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Ο εγκέφαλος των εφήβων
είναι ακόµη σε διαδικασία ανάπτυξης και επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι η χρήση αλκοόλ
επιδρά περισσότερο στον εφηβικό εγκέφαλο.
Κατάχρηση αλκοόλ έχει ως αποτέλεσµα αλλαγές στην εγκεφαλική λειτουργία,
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που χαρακτηρίζουν τη µέθη. Τα άτοµα υπό την επήρεια της µέθης έχουν την αίσθηση
ότι ενεργούν φυσιολογικά, ενώ µπορεί να εκθέσουν τον εαυτό τους σε επικίνδυνες
συµπεριφορές.
Επίσης, η άµετρη κατανάλωση αλκοόλ σε µικρό χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνη.

Χ ΡΗΣΗ ΟΥ ΣΙ Ω Ν ( ΝΑΡΚ ΩΤΙΚΑ)

Η χρήση του όρου ναρκωτικά αναφέρεται σε παράνοµες, κυρίως ψυχοτρόπες ουσίες, οι οποίες
ανάλογα µε τη δοσολογία και την πιθανή συνέργεια µε άλλες ουσίες, µπορεί να επηρεάσουν τη
φυσική, διανοητική και συναισθηµατική κατάσταση του εφήβου.
Οι επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτηµα.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες αποτελεί η ανάπτυξη
εθισµού δηλ. εξάρτησης και ανοχής.
i«εξάρτηση έχει ως αποτέλεσµα το σύνδροµο στέρησης σε περίπτωση διακοπής της ουσίας.
i«ανοχή είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισµός συνηθίζει την ουσία, µε
αποτέλεσµα οι δράσεις της να επιτυγχάνονται µόνο µε ολοένα αυξανόµενες δόσεις.
Ο έφηβος περνά µεγάλο µέρος της µέρας µακριά από την οικογένεια και είναι πιθανό, στο
σχολείο ή στο φιλικό του περιβάλλον, να εκτεθεί στη χρήση ουσιών. Η δυνατότητα του εφήβου
να αρνηθεί εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ενδυνάµωση και την υποστήριξη που έχει από
το οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον.
Συµπεριφορές όπως οι παρακάτω που έχουν κάποια συχνότητα ή διάρκεια, πρέπει να
προβληµατίσουν τους γονείς:
i¥ÖÅÚÕxÌÝÒÈÐÙßÔÃÛÜÝxÌÎ³ÓÌÝÈÓÓÈÎÂÝÙÚÏËÐ³ÛÌÙÏÒÈÐÚÕÙßÔÈÄÙÛÏxÈ
i©ÖÐÛÌÚÐÒÃÙßxÖÌØÐÍÕØ³
i®ÌÐÜxÂÔÏÈÖÅËÕÙÏÙÚÕÙÞÕÓÌÄÕ ÈËÐÒÈÐÕÓÅÎÏÚÌÝÈÖÕßÙÄÌÝ ÑÈÍÔÐÒÃÈÖ×ÓÌÐÈÌÔËÐÈÍÂØÕÔÚÕÝ
για εξωσχολικές δραστηριότητες ή άλλες συνήθειες.
i´ÂÌÝÖÈØÂÌÝ ËÐÈÒÕÖÃxÈÒØÕÞØÅÔÐÜÔÙÞÂÙÌÜÔ
iØÈÙÚÐÒÂÝÈÓÓÈÎÂÝÙÚÏÔÌÑÜÚÌØÐÒÃÌxÍ³ÔÐÙÏ
i¡ÌØÄÌØÎÈÚÏÓÌÍÜÔÃxÈÚÈ ÈËÐÒÈÐÕÓÅÎÏÚÈÊÂxÈÚÈ ÈÖ×ÓÌÐÈÈÔÚÐÒÌÐxÂÔÜÔÃÞØÏx³ÚÜÔ
Εάν οι γονείς παρατηρήσουν επανειληµµένα κάποια από τα παραπάνω ή υποπτεύονται
ενδεχόµενη χρήση ουσιών από το παιδί τους, οφείλουν να κινητοποιηθούν άµεσα και µε
ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισµούς.
Η συζήτηση µε το παιδί αποτελεί το πρώτο βήµα, ενώ είναι καλό να αναζητήσουν µαζί µε τον
έφηβο την κατάλληλη βοήθεια από ειδικούς και φορείς υποστήριξης.
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11-12 ΕΤΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙ ΚΙ Α
Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα
Κεφαλή
Οφθαλµοί (οπτική οξύτητα µε οπτότυπο)
Αυτιά
Στοµατική κοιλότητα
Θυρεοειδής αδένας
Αναπνευστικό
Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)
Κοιλιά
Έξω γεννητικά όργανα (στάδιο ενήβωσης)
Νευρικό
Μυοσκελετικό (σπονδυλική στήλη, έλεγχος σκολίωσης)
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων και του/της εφήβου)
iÕÐÔÜÔÐÒÃÖØÕÙÈØxÕÎÃ
i¢ßÔÈÐÙÛÏxÈÚÐÒÃÜØÄxÈÔÙÏ ËÐÈÞÌÄØÐÙÏÙßÔÈÐÙÛÏx³ÚÜÔ
i¯ÐÓÄÌÝ ÖÈØÂÈÙßÔÕxÏÓÄÒÜÔ
i¢ÞÕÓÐÒÃÌÖÄËÕÙÏ
i ÁÖÔÕÝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Προσαρµογή στο σχολείο, αυτοεκτίµηση. Μεταπτώσεις στη διάθεση, άγχος. Τήρηση
κανόνων. Ύπνος, σχέση µε οθόνες. Πίεση από και προς συνοµηλίκους. Συµπεριφορές υψηλού κινδύνου.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Ενηµέρωση παιδιού και γονέων σχετικά µε τις αλλαγές στο σώµα. Καθαριότητα, στοµατική
υγιεινή. Αθλητικές δραστηριότητες. Ασφάλεια ως επιβάτης και πεζός. Ασφαλής χρήση τηλεόρασης, διαδικτύου,
ηλεκτρονικών µέσων, κινητού τηλέφωνου. Πρόληψη βίας και εκφοβισµού. Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία.

14 -1 5 ΕΤ ΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - ΗΛΙΚ ΙΑ

Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα
Κεφαλή
Οφθαλµοί (οπτική οξύτητα µε οπτότυπο))
Αυτιά
Στοµατική κοιλότητα
Θυρεοειδής αδένας
Αναπνευστικό

Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)
Κοιλιά
Έξω γεννητικά όργανα (στάδιο ενήβωσης)
Νευρικό

Μυοσκελετικό (σπονδυλική στήλη, έλεγχος σκολίωσης)

* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων και του/της εφήβου)
i¢ÜxÈÚÐÒÃÈÔ³ÖÚßÑÏ ÌÐÒÅÔÈÙ×xÈÚÕÝ

i¢ßÔÈÐÙÛÏxÈÚÐÒÃÜØÄxÈÔÙÏ ËÐÈÞÌÄØÐÙÏÙßÔÈÐÙÛÏx³ÚÜÔ
iÕÐÔÜÔÐÒÃÖØÕÙÈØxÕÎÃ
i¯ÐÓÄÌÝ ÖÈØÂÈÙßÔÕxÏÓÄÒÜÔ
i¢ÞÕÓÐÒÃÌÖÄËÕÙÏ
ißÙÒÕÓÄÌÝËÐÈÚØÕÍÃÝ ÇÖÔÕß

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Προσαρµογή στο σχολείο, αυτοεκτίµηση, κοινωνικότητα. Μεταπτώσεις στη διάθεση, άγχος.
Ανάγκη για προσωπικό χώρο. Πίεση από και προς συνοµηλίκους. Τήρηση κανόνων. Φυσική δραστηριότητα
και αθλητισµός. Εκτίµηση συµπεριφορών υψηλού κινδύνου (αλκοόλ, κάπνισµα, διαδίκτυο).

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Αλλαγές στο σώµα. Καθαριότητα, στοµατική υγιεινή. Ασφάλεια στην άθληση. Πρόληψη βίας
και εκφοβισµού. Ασφάλεια ως επιβάτης και ως πεζός. Ασφαλής χρήση τηλεόρασης, διαδικτύου, ηλεκτρονικών
µέσων, κινητού τηλέφωνου. Ενηµέρωση για σεξουαλική υγεία. Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία.

παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό
παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

17-18 ΕΤΩΝ

∆ΜΣ* ………………………….

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - Η ΛΙ ΚΙ Α
Ύψος …………………..εκ.

Ηµεροµηνία εξέτασης ……/……/….. Ηλικία παιδιού ………………….
Βάρος ………………..κιλά

Φ*

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Π/Θ*

Π/Π*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ Τροφικές αλλεργίες
Αν ναι, σε τι……………….…………….................................................….
∆υσκολίες/ ιδιαιτερότητες διατροφής - σίτισης ………......................................................................
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆έρµα
Κεφαλή
Οφθαλµοί (οπτική οξύτητα µε οπτότυπο)
Αυτιά
Στοµατική κοιλότητα
Θυρεοειδής αδένας
Αναπνευστικό
Κυκλοφορικό (ρυθµός, τόνοι, φυσήµατα, µηριαίες, αρτηριακή πίεση)
Κοιλιά
Έξω γεννητικά όργανα
Νευρικό
Μυοσκελετικό (σπονδυλική στήλη, έλεγχος σκολίωσης)
* Φ: φυσιολογικό, Π/Θ: παρακολούθηση, Π/Π: παραποµπή, ∆ΜΣ: δείκτης µάζας σώµατος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (συζητείστε τις ανησυχίες των γονέων και του/της εφήβου)
i¢ÜxÈÚÐÒÃÈÔ³ÖÚßÑÏ ÌÐÒÅÔÈÙ×xÈÚÕÝ
i¢ßÔÈÐÙÛÏxÈÚÐÒÃÜØÄxÈÔÙÏ ËÐÈÞÌÄØÐÙÏÙßÔÈÐÙÛÏx³ÚÜÔ
iÕÐÔÜÔÐÒÃÖØÕÙÈØxÕÎÃ
i ½ÔÚÈÑÏÙÌÒÕÐÔÜÔÐÒÂÝÈÛÓÏÚÐÒÂÝÕx³ËÌÝ
i¡ØÕÙÜÖÐÒÕÄ ÌÖÈÎÎÌÓxÈÚÐÒÕÄ ÈÒÈËÏxÈáÒÕÄÙÚÅÞÕÐ
ißÙÒÕÓÄÌÝËÐÈÚØÕÍÃÝ ÇÖÔÕß
i¢ÌÑÕßÈÓÐÒÃßÎÌÄÈ ÙÞÂÙÌÐÝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Αυτοεκτίµηση, κοινωνικότητα. Μεταπτώσεις στη διάθεση, άγχος. Ανάγκη για προσωπικό
χώρο. Πίεση από και προς συνοµηλίκους. Τήρηση κανόνων. Εκτίµηση συµπεριφορών υψηλού κινδύνου
(αλκοόλ, κάπνισµα, χρήση ουσιών, οδήγηση, διαδίκτυο).
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: Aσφαλής χρήση τηλεόρασης, διαδικτύου, ηλεκτρονικών µέσων, κινητού τηλέφωνου.
Ενηµέρωση για σεξουαλική υγεία. Ασφάλεια στην άθληση. Πρόληψη βίας και εκφοβισµού. Ασφάλεια ως
επιβάτης και πεζός. Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία. Κάπνισµα, αλκοόλ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώστε ό,τι είναι σηµαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού και αλλαγές στο ιστορικό
παιδιού και οικογένειας) ………………….……………………...............…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α: …………………………………………………………………………..…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΠΡ ΟΓΡΑ ΜΜ Α ΤΙ ΣΜ ΕΝ ΕΣ ΕΠΙ ΣΚΕΨΕΙ Σ*

ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

* Οι ασθένειες καταγράφονται στη σελίδα 66, τα αποτελέσµατα των παρακλινικών εξετάσεων στη σελίδα 71 και
οι νοσηλείες σε νοσοκοµείο στη σελίδα 73.
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ΕΛ Ε Γ Χ Ο Σ Ε Φ Η Β ΩΝ Γ ΙΑ Σ Υ ΜΜΕ ΤΟΧ Η
ΣΕ Α ΝΤ Α Γ Ω ΝΙΣΤ ΙΚ Ο Α Θ ΛΗ ΤΙ Σ ΜΟ

Ηλικία:

Ηλικία:

Άλλο (σηµειώστε):………………………………
Σφραγίδα/υπογραφή γιατρού

……………………………….....................................

Άλλο (σηµειώστε):………………………………

ανταγωνιστικού αθλητισµού**

Μπορεί να συµµετέχει σε δραστηριότητες

Ηµ/νία:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ*

Ο έλεγχος για συµµετοχή σε ανταγωνιστικό αθλητισµό* περιλαµβάνει συστηµατική λήψη
οικογενειακού και ατοµικού ιστορικού, κλινική εξέταση, µέτρηση της αρτηριακής πίεσης και
ηλεκτροκαρδιογράφηµα 12 απαγωγών.
Έχει ως στόχο την έγκαιρη αναγνώριση σπάνιων παθήσεων –κυρίως από την καρδιά, αλλά και
από άλλα συστήµατα– που δεν έχουν µέχρι τώρα διαγνωσθεί και είναι δυνατόν να προκαλέσουν
σοβαρά προβλήµατα (και σπανιότατα ανακοπή) κατά την άσκηση.
Συστήνεται για εφήβους και νέους που µετέχουν σε ανταγωνιστικό αθλητισµό* και γίνεται από
την ηλικία των 12 ετών και κάθε 2 χρόνια.

Ηµ/νία:
Μπορεί να συµµετέχει σε δραστηριότητες

……………………………….....................................

ανταγωνιστικού αθλητισµού**

Σφραγίδα/υπογραφή γιατρού

Ειδικότητα:

Ηλικία:

Μπορεί να συµµετέχει σε δραστηριότητες

Ηµ/νία:

Ειδικότητα:

Ηλικία:

Μπορεί να συµµετέχει σε δραστηριότητες

Ηµ/νία:

……………………………….....................................

Σφραγίδα/υπογραφή γιατρού

……………………………….....................................

Άλλο (σηµειώστε):………………………………

ανταγωνιστικού αθλητισµού**

Σφραγίδα/υπογραφή γιατρού

Ειδικότητα:

Άλλο (σηµειώστε):………………………………

ανταγωνιστικού αθλητισµού**

Ειδικότητα:

*Ο ανταγωνιστικός αθλητισµός τυπικά περιλαµβάνει προπόνηση και αγώνες που γίνονται στο πλαίσιο
αθλητικών σωµατείων. Μπορεί, επίσης, να περιλαµβάνει συµµετοχή σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες
και Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήµατα, καθώς και συµµετοχή σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες κατά την
κρίση του ιατρού.
**Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν ενδείξεις για καρδιακό ή άλλο νόσηµα που µπορεί να αποτελεί αντένδειξη
συµµετοχής σε ανταγωνιστικό αθλητισµό.
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

65

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

66

ΑΣ Θ ΕΝ ΕΙ ΕΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΣΘΕ Ν ΕΙΕΣ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

67

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

68

ΑΣ Θ ΕΝ ΕΙ ΕΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΣΘΕ Ν ΕΙ ΕΣ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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Π Α Ρ ΑΚ ΛΙ Ν ΙΚ ΕΣ Ε Ξ ΕΤ ΑΣΕ Ι Σ
Οι τακτικές εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής
ηλικίας δεν είναι απαραίτητες. Εργαστηριακός έλεγχος συνιστάται µόνο όταν υπάρχουν
επιβαρυντικοί παράγοντες από το ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας ή ο γιατρός, µε
ενδείξεις από την κλινική εξέταση του παιδιού, τον κρίνει ως απαραίτητο.

Υπερηχογράφηµα ισχίων σε βρέφη για την
προβολή ή έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό σε

Συνιστάται σε βρέφη που γεννήθηκαν µε ισχιακή

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ανίχνευση αναπτυξιακής δυσπλασίας των ισχίων
Συνιστάται σε βρέφη/παιδιά/εφήβους, όταν υπάρχει:

συγγενείς 1ου ή 2ου βαθµού (κυρίως για τα κορίτσια)
Μέτρηση αιµοσφαιρίνης ή αιµατοκρίτη για την
i¡ØÕÜØÅÚÏÚÈ
i»ÈxÏÓÅÉ³ØÕÝÎÂÔÔÏÙÏÝ

ανίχνευση σιδηροπενικής αναιµίας
i¡ÕÓÇËßxÏÒÇÏÙÏ
iÄÈÐÚÈÞÈxÏÓÃÝÖÌØÐÌÒÚÐÒÅÚÏÚÈÝÙÌÙÄËÏØÕ
i¡ÈÞßÙÈØÒÄÈ
i¡ÌØÐÕØÐÙÚÐÒÃËÄÈÐÚÈ
i»ØÅÔÐÈÈÖ×ÓÌÐÈÈÄxÈÚÕÝ

iÌÚÐÒÅÃ³ÎÔÜÙÚÕÕÐÒÕÎÌÔÌÐÈÒÅÐÙÚÕØÐÒÅÙÌ

Συνιστάται σε παιδιά/εφήβους, όταν υπάρχει:

iºÖÕÒÌÄxÌÔÕÔÅÙÏxÈ ÖÞÒÕÐÓÐÕÒ³ÒÏ
Έλεγχος µε λιπιδόγραµµα για την ανίχνευση

συγγενείς 1ου ή 2ου βαθµού για έµφραγµα

δυσλιπιδαιµίας

µυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο ή αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο (σε ηλικία <55 ετών για
άνδρες και <65 ετών για γυναίκες)
iÌÚÐÒÅÃ³ÎÔÜÙÚÕÐÙÚÕØÐÒÅÎÕÔÂÜÔÎÐÈÕÓÐÒÃ
ÞÕÓÏÙÚÌØÅÓÏ§NHE-Ã³ÓÓÏËßÙÓÐÖÐËÈÐxÄÈ
iºÖÌØÉ³ÓÓÕÔÉ³ØÕÝÙ×xÈÚÕÝÃÖÈÞßÙÈØÒÄÈ
i¥ßÑÏxÂÔÕÝÒÄÔËßÔÕÝÎÐÈÖØ×ÐxÏÒÈØËÐÈÎÎÌÐÈÒÃ
νόσο π.χ. σε αρτηριακή υπέρταση, υποθυρεοειδισµό,

υπάρχει ιστορικό λοίµωξης από χλαµύδια ή άλλης

Συνιστάται σε σεξουαλικά ενεργούς εφήβους, όταν

λήψη φαρµάκων που αυξάνουν τη χοληστερόλη
Έλεγχος για την ανίχνευση λοίµωξης

επαφών χωρίς συστηµατική χρήση προφυλακτικού

µε λοίµωξη από χλαµύδια ή ιστορικό σεξουαλικών

σεξουαλικώς µεταδιδόµενης λοίµωξης, σύντροφος

από χλαµύδια

70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΚ ΛΙΝ Ι ΚΕ Σ Ε ΞΕ ΤΑ Σ ΕΙΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

72

Π Α Ρ ΑΚ ΛΙ Ν ΙΚ ΕΣ Ε Ξ ΕΤ ΑΣΕ Ι Σ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ν ΟΣΗΛΕ ΙΕ Σ Σ Ε ΝΟΣΟ Κ ΟΜ ΕΙΟ

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

73

ΑΙΤΙΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΟΥ/ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Ε Ξ ΕΤ ΑΣ Η Α ΠΟ Ι ΑΤ Ρ Ο ΥΣ Α Λ Λ ΩΝ Ε Ι∆ ΙΚ ΟΤΗΤΩ Ν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Ο ∆ΟΝ ΤΟ ΦΥ ΪΑ

7,8

5,6

1,2,3,4

∆εύτεροι γοµφίοι

Κυνόδοντες

Πρώτοι γοµφίοι

Τοµείς

22-33 µηνών

16-23 µηνών

13-19 µηνών

6-16 µηνών

Hλικία ανατολής

9,10

Συνήθης σειρά Ονοµασία δοντιού
ανατολής

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ

Τα πρώτα δόντια του παιδιού παίζουν βασικό ρόλο στη µάσηση. Το πρώτο δόντι ανατέλλει
συνήθως µεταξύ 6ου και 8ου µήνα ζωής. Αρχικά εµφανίζονται οι κάτω πρόσθιοι τοµείς, όµως
η σειρά και ο χρόνος εµφάνισης των δοντιών µπορεί φυσιολογικά να διαφέρει από παιδί σε
παιδί. Το βρέφος ή το νήπιο, κατά την ανατολή των δοντιών, µπορεί να εµφανίσει κόκκινα και
διογκωµένα ούλα, αυξηµένη παραγωγή σάλιου, ανησυχία, ανορεξία και δυσκολία στον ύπνο.
Ανακούφιση από τα παραπάνω συµπτώµατα µπορεί να προσφέρει το απαλό µασάζ στα ούλα και
η προσφορά στο παιδί µασητικών παιχνιδιών ή ενός κρύου καθαρού ρούχου.

ΣΤ ΟΜΑ ΤΙ Κ Η ΥΓΕΙΑ

Η καλή στοµατική υγιεινή είναι σηµαντική για τη συνολικότερη υγεία του παιδιού και πρέπει να
αρχίζει αµέσως µετά τη γέννηση του παιδιού. Σηµαντικές συµβουλές είναι:
i®ÏxÕÐØ³àÌÙÚÌÙÒÌÇÏÖÞÒÕßÚ³ÓÐÈ ÒÇÖÌÓÓÈxÌÚÕÖÈÐËÄÒÈÐxÏÔÒÈÛÈØÄàÌÚÌÚÏÔÖÐÖÄÓÈÃÚÈ
παιχνίδια του µε το σάλιο σας.
i¥ÖÕÍÌÇÎÌÚÌÚÏÞÕØÃÎÏÙÏÙÈÒÞÈØÕÇÞÜÔßÎØ×ÔÒÈÐÙÔÈÒ
i¨ÕÏÛÃÙÚÌÚÕÖÈÐËÄÙÈÝÔÈÉÕßØÚÙÄàÌÐÚÈËÅÔÚÐÈÚÕßxÌÚ³ÚÕÖØÜÐÔÅÎÌÇxÈÒÈÐÖØÐÔÚÕÔÉØÈËÐÔÅ
ύπνο. Το παράδειγµά σας είναι πολύ σηµαντικό.
i®ÖÕØÌÄÚÌÔÈÞØÏÙÐxÕÖÕÐÌÄÚÌπαιδική φθοριούχο οδοντόκρεµα σε όλα τα παιδιά. Συνιστάται
ποσότητα ενός κόκκου ρυζιού για παιδιά κάτω των 3 ετών και ενός µπιζελιού για παιδιά ηλικίας
3-6 ετών.
i©ÖÐÙÒÌÍÛÌÄÚÌÕËÕÔÚÄÈÚØÕÎÐÈÖØ×ÚÏÍÕØ³ÅÚÈÔÕÖÈÐËÄÈÚØÕÝÚÕÖØÕÚÌÄÔÌÐ«ÒÈÓÃÙÞÂÙÏxÌÚÕÔ
οδοντίατρο αρχίζει πολύ νωρίς.
i¢ßxÉÕßÓÌßÛÌÄÚÌÚÕÔÖÈÐËÄÈÚØÕÖÅÚÌÒÈÐÈÔÖØÂÖÌÐÔÈÂÞÌÚÌÎÔ×xÏÌÐËÐÒÕÇÎÐÈÚÏÙÜÙÚÃ
έκφυση και θέση των δοντιών.

75

∆Ι Α Γ Ρ Α ΜΜ Α ΤΑ
Α Υ ΞΗ ΣΗΣ

Τα πρότυπα διαγράµµατα σωµατικής αύξησης που περιλαµβάνονται εδώ έχουν δηµιουργηθεί
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, αντανακλούν την επιθυµητή σωµατική αύξηση και
προτείνονται για παγκόσµια χρήση.

Επιπλέον, για τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος δίνονται τα διαγράµµατα του Ιnternational Obesity
5BTL'PSDF 3FWJTFE#.*DVUPGGT  ÏÞØÃÙÏÚÜÔÕÖÕÄÜÔÖØÕÚÌÄÔÌÚÈÐÎÐÈÒÈÓÇÚÌØÏ
εκτίµηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.

77

78

90
85
80
75
70

3

5

6

8

9 10 11

1

Μήκος
ΜΗΚΟΣ σώµατος
ΣΩΜΑΤΟΣ

7

2

4

5

ΒΑΡΟΣ
Βάρος
3

6

7

8

ΒΑΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙ
και
µήκος
ανάλογα
ΑΓΟΡΙΑ 0-2
0-2 ΕΤΩΝ
Αγόρια
ετών

4

Σηµειώνεται το µήκος σώµατος (µέτρηση µε το παιδί ξαπλωµένο).

2

1 έτους

Ηλικία (έτη / µήνες)

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
33333

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
50
50
50
50
50

33333

15
15
15
15
15

9 10 11

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

2 ετών

Πηγή:¡ÈÎÒÅÙxÐÕÝµØÎÈÔÐÙxÅÝºÎÌÄÈÝ 8)0$IJME(SPXUI4UBOEBSET
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Μήκος σώµατος (cm)

90
85
80
75
70
65
60
55
50

2

3

5

6

8

1

1 έτους

9 10 11

Μήκος
σώµατος
ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

7

2

4

5

ΒΑΡΟΣ
Βάρος

3

6

7

8

ΒΑΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝ
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙκαι
µήκος
ανάλογα
ηλικία
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0-2
0-2 ΕΤΩΝ
Κορίτσια
ετών

4

Σηµειώνεται το µήκος σώµατος (µέτρηση µε το παιδί ξαπλωµένο).

1

Γέννηση

µήνες

Ηλικία (έτη / µήνες)

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

33333

15
15
15
15
15

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

15
15
15
15
15

33333

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

2 ετών

9 10 11
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79

Βάρος (kg)

65
60
55
50

1

Γέννηση

µήνες

Μήκος σώµατος (cm)

Βάρος (kg)

80

Βάρος (kg)

95

100

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Βάρος
ανάλογα
µε ΜΗΚΟΣ
µήκοςΤΟΥ
σώµατος
ΑΓΟΡΙΑ 0-2 ΕΤΩΝ
Αγόρια
0-2 ετών

90

105

97
97
97
97
97

33333

110

15
15
15
15
15

50
50
50
50
50

85
85
85
85
85

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

28

85

28

80

26

75

26

70

24

65

24

60

22

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
55
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Μήκος σώµατος (cm)

22

50

Βάρος (kg)

50

60

65

70

75

80

85

90

95

100

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Βάρος
ανάλογα
µε ΜΗΚΟΣ
µήκοςΤΟΥ
σώµατος
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0-2 ΕΤΩΝ
Κορίτσια
0-2 ετών

55

Μήκος σώµατος (cm)

105

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

15
15
15
15
15

33333

110
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81

82

120
115
110
105
100
95
90
85
80

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙ
καιΜΗΚΟΣ/ΥΨΟΣ
µήκος/ύψος
ανάλογα
ΑΓΟΡΙΑ 0-5 ΕΤΩΝ
Αγόρια
0-5 ετών
Έως την ηλικία των 2 ετών σηµειώνεται το µήκος σώµατος
(µέτρηση µε το παιδί ξαπλωµένο).
Από την ηλικία των 2 ετών σηµειώνεται το ύψος
(µέτρηση µε το παιδί όρθιο).

Μήκος
/ Ύψος
ΜΗΚΟΣ/ΥΨΟΣ
97
97
97
97
85
85
85
85
50
50
50
50
15
15
15
15
3333

97
97
97
97
97

30
28
26
24
22
20
18

85
85
85
85
85

50
50
50
50

14

16
33333

15
15
15
15
15

12
10
8
6
4
2

Μήκος / Ύψος (cm)

120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙ
καιΜΗΚΟΣ/ΥΨΟΣ
µήκος/ύψος
ανάλογα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0-5 ΕΤΩΝ
Κορίτσια
0-5 ετών

Έως την ηλικία των 2 ετών σηµειώνεται το µήκος σώµατος
(µέτρηση µε το παιδί ξαπλωµένο).
Από την ηλικία των 2 ετών σηµειώνεται το ύψος
(µέτρηση µε το παιδί όρθιο).

Μήκος
/ Ύψος
ΜΗΚΟΣ/ΥΨΟΣ

ΒΑΡΟΣ
Βάρος

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

15
15
15
15
15

33333

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

33333

15
15
15
15
15

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

5 ετών

2 4 6 8 10

4 ετών

2 4 6 8 10

3 ετών

2 4 6 8 10

2 ετών

2 4 6 8 10

1 ετών

2 4 6 8 10

Γέννηση

µήνες

Ηλικία (έτη / µήνες)
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Βάρος (kg)

75
70
65
60
55
50

ΒΑΡΟΣ
Βάρος

5 ετών

2 4 6 8 10

4 ετών

2 4 6 8 10

3 ετών

2 4 6 8 10
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Ηλικία (έτη / µήνες)

2 ετών

2 4 6 8 10

1 ετών

2 4 6 8 10

Γέννηση

µήνες

Μήκος / Ύψος (cm)

Βάρος (kg)

84

55
50
45
40
35

1

2

Γέννηση

µήνες

60

55

50

45

40
2 ετών

2

4

7

8

1

1 έτους

9 10 11

4

6

8

2

3

10

4

5

4 ετών

6

7

8

6

10

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
33333

5 ετών

33333

15
15
15
15

50
50
50
50
50

85
85
85
85
85

97
97
97
97
97

2 ετών

9 10 11

8

55
50
45
40
35

1

2

Γέννηση

µήνες

60

55

50

45

40
2 ετών

2

4

3

4

6

5

8

6

8

1

1 έτους

9 10 11

2

3

Ηλικία (έτη / µήνες)

2

4

6

8

10

4

5

4 ετών

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κορίτσια 2-5 ΕΤΩΝ
ετών

3 ετών

7

10

Ηλικία (έτη / µήνες)

6

4

7

8

6

10

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
33333

5 ετών

15
15
15
15
15
33333

50
50
50
50
50

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85

2 ετών

9 10 11

8
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2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΠερίµετροςΚΕΦΑΛΙΟΥ
κεφαλιού
ανάλογα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0-5
0-5 ΕΤΩΝ
Κορίτσια
ετών

6

2

ΑΓΟΡΙΑ
Αγόρια 2-5 ΕΤΩΝ
ετών

Ηλικία (έτη / µήνες)

3 ετών

4

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΠερίµετροςΚΕΦΑΛΙΟΥ
κεφαλιού
ανάλογα
ΑΓΟΡΙΑ 0-5
0-5 ΕΤΩΝ
Αγόρια
ετών

5

10

2

Κορίτσια 0-2 ΕΤΩΝ
ετών
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

4

8

Αγόρια 0-2 ΕΤΩΝ
ετών
ΑΓΟΡΙΑ

3

6

Ηλικία (έτη / µήνες)
Πηγή:¡ÈÎÒÅÙxÐÕÝµØÎÈÔÐÙxÅÝºÎÌÄÈÝ 8)0$IJME(SPXUI4UBOEBSET

Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO Child Growth Standards)

Περίµετρος κεφαλιού (cm)
Περίµετρος κεφαλιού (cm)

Περίµετρος κεφαλιού (cm)
Περίµετρος κεφαλιού (cm)

85

86

Βάρος (kg)

46
42
38
34

22
18
14
10

33333

10

11

12

15

16

17

97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
3333

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

18

Από την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, το βάρος
που αντιστοιχεί στην ηλικία δεν είναι ικανοποιητικό κριτήριο για την εκτίµηση του ελλιπούς ή του
υπέρµετρου βάρους. Για τον λόγο αυτό, µετά την
ηλικία των 10 ετών είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται οι καµπύλες του δείκτη µάζας σώµατος
(βλέπε επόµενες σελίδες).

14

ΒΑΡΟΣ
Βάρος

13

46
42
38
34
30
26
22
18
14
10
5

6

7

33333

10

15
15
15
15
15

50
50
50
50
50

85
85
85
85
85

97
97
97
97
97

Ύψος
ΥΨΟΣ

9

11

12

14

ΒΑΡΟΣ
Βάρος

13

15

16

17

97
97
97
97
97

85
85
85
85
85

50
50
50
50
50

33333

15
15
15
15
15

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

18

Από την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, το βάρος
που αντιστοιχεί στην ηλικία δεν είναι ικανοποιητικό κριτήριο για την εκτίµηση του ελλιπούς ή του
υπέρµετρου βάρους. Για τον λόγο αυτό, µετά την
ηλικία των 10 ετών είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται οι καµπύλες του δείκτη µάζας σώµατος
(βλέπε επόµενες σελίδες).

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙ
καιΥΨΟΣ
ύψος
ανάλογα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-18 ΕΤΩΝ
Κορίτσια
5-18 ετών
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Ηλικία (έτη)

Πηγή:¡ÈÎÒÅÙxÐÕÝµØÎÈÔÐÙxÅÝºÎÌÄÈÝ 8)03FGFSFODF

Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2007 WHO Reference)
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ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΒάροςΚΑΙ
καιΥΨΟΣ
ύψος
ανάλογα
ΑΓΟΡΙΑ 5-18 ΕΤΩΝ
Αγόρια
5-18 ετών
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ΥΨΟΣ
Ύψος

9

50
50
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8
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6
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5

Ηλικία (έτη)
Πηγή:¡ÈÎÒÅÙxÐÕÝµØÎÈÔÐÙxÅÝºÎÌÄÈÝ 8)03FGFSFODF

Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2007 WHO Reference)
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∆ΜΣ =

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ µε
ΤΗΝηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
∆είκτηςΜΑΖΑΣ
µάζαςΣΩΜΑΤΟΣ
σώµατος
ανάλογα
ΑΓΟΡΙΑ 2-18 ΕΤΩΝ
Αγόρια
2-18 ετών

4

Οι γραµµές παρουσιάζουν τον δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ) κάθε ηλικίας
ο οποίος αντιστοιχεί σε ∆ΜΣ ίσο µε 30, 25, 18,5, 17, 16 στην ηλικία των
18 ετών. Ερµηνεία:
- ∆ΜΣ στη γραµµή “30” ή πιο πάνω: παχυσαρκία
- ∆ΜΣ στη γραµµή “25” ή πιο πάνω (έως “30”): προ-παχυσαρκία (υπέρβαρο παιδί)
- ∆ΜΣ κάτω από τη γραµµή “18,5” (έως και “17”): ελαφρά ελλιπές βάρος
- ∆ΜΣ κάτω από τη γραµµή “17” (έως και “16”): µέτρια ελλιπές βάρος
- ∆ΜΣ κάτω από τη γραµµή “16”: σοβαρά ελλιπές βάρος

3

Ηλικία (έτη)
Πηγή:*OUFSOBUJPOBM0CFTJUZ5BTL'PSDF 3FWJTFE#.*DVUPGGT 

Πηγή: International Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 2012)
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Ηλικία (έτη)

Πηγή:*OUFSOBUJPOBM0CFTJUZ5BTL'PSDF 3FWJTFE#.*DVUPGGT 

Πηγή: International Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 2012)
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Ε Μ ΒΟΛ Ι Α ΣΜ ΟΙ

Στις επόµενες σελίδες του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
καταγράφονται οι εµβολιασµοί του παιδιού από τη γέννησή του
µέχρι την ηλικία των 18 χρόνων.

Ο τρόπος αναγραφής των εµβολιασµών στις επόµενες σελίδες είναι
συµβατός µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών που ισχύει το 2016.
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∆ιφθερίτιδαςΤετάνου-Κοκκύτη
(DiphtheriaTetanus-Pertussis)
[<7 ετών: DTaP
(παιδικής ηλικίας)
≥7 ετών: Tdap/Td
(τύπου ενηλίκου)]

Πολιοµυελίτιδας
(Poliomyelitis)
[IPV]

Αιµόφιλου
ινφλουέντζας b
(Haemophilus
influenzae b)
[Hib]

Ηπατίτιδας Β
(Hepatitis B)
[HepB]

Πνευµονιόκοκκου,
συζευγµένο
(Pneumococcal,
conjugate)
[PCV]

Μηνιγγιτιδόκοκκου
C, συζευγµένο
(Meningococcal C,
conjugate)
[MCC]
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2

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
1

Μηνιγγιτιδόκοκκου
Α,C,Y,W-135,
συζευγµένο
(Meningococcal A,C,
Y,W-135, conjugate)
[MCV4]

3

4

Ιού ανθρωπίνων
θηλωµάτων
(Human papilloma
virus)
[HPV]

1

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
5

ΙλαράςΕρυθράςΠαρωτίτιδας
(Measles-MumpsRubella)
[MMR]

Ανεµευλογιάς
(Varicella)
[VAR]

Ηπατίτιδας Α
(Hepatitis A)
[HepA]

2
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ MANTOY

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
Άλλα Εµβόλια

Φυµατινική
δοκιµασία
Mantoux
(Tuberculin test)

Άλλο (Other):

Εµβόλια για παιδιά σε αυξηµένο κίνδυνο νόσου ή επιπλοκών

Φυµατίωσης
(Tuberculosis)
[BCG]

Άλλο (Other):

Γρίπης
(Influenza)
[INFL]

Άλλο (Other):

Άλλο (Other):

Πνευµονιόκοκκου,
23-δύναµο,
πολυσακχαριδικό
(Pneumococcal, 23-valent,
polysaccharide)
[PPSV23]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άλλα Εµβόλια

Ροταϊού
(Rotavirus)
[RV]
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Το παρόν συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
∆ιεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής,
µετά από ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας το 2016.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Αντωνιάδου-Κουµάτου Ι, Παιδίατρος-Αναπτυξιακή Παιδίατρος, ∆/ντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής
Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Παναγιωτόπουλος Τ, Παιδίατρος-Επιδηµιολόγος, Καθηγητής, Τοµέας Υγείας του Παιδιού, Εθνική
Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
Αττιλάκος Α, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν»
Λύτρας Θ, Ιατρός Εργασίας, Συνεργάτης Τοµέα Υγείας του Παιδιού, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
Ξεκαλάκη Α, Παιδίατρος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής
Παπαδηµητροπούλου Α, Παιδίατρος, ∆/ντρια, ΠΕ∆Υ Ν. Φιλαδέλφειας
Πρασούλη Α, Παιδίατρος-Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρο Υγείας του
Παιδιού Καισαριανής
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