« Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών »
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ.Ε.: Γ32/808/5-6-06

Σε συνέχεια των µε αριθ. πρωτ. Γ32/9/10.1.06 & Γ32/337/16.3.06
εγγράφων µας και κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής
Αλληλεγγύης (σχετ. Α.Π.Υ. 1/ ΓΠ οικ.61720/ 17.5.06) παρακαλούµε όπως
ενηµερώσετε άµεσα τους Ιατρούς ευθύνης σας ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν τους
υπηκόους τρίτων χωρών όταν αιτούνται την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας
που θα βεβαιώνει ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ∆ηµόσια Υγεία, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από τον Π.Ο.Υ.
Πιστοποιητικά Υγείας θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις
αλλοδαπών:
1. Εφόσον αυτοί έχουν εισέλθει στη χώρα µε εθνική θεώρηση εισόδου και
έχουν λάβει βεβαίωση από την αρµόδια αρχή (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. ή ∆ήµος)
κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής µε ελλιπή
δικαιολογητικά.
2. Στις περιπτώσεις που είχαν µεταβεί στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ
έγκαιρα, αλλά τους είχε δοθεί ηµεροµηνία εξέτασης µετά τη λήξη της
σχετικής προθεσµίας (2/5/06).
3. Για την ανανέωση της άδειας παραµονής.
Πιστοποιητικό Υγείας θα εκδίδεται για κάθε µέλος της οικογένειας (βρέφη
- παιδιά - ενήλικες).
Σας υπενθυµίζουµε ότι:
Οι βασικές εξετάσεις που θα πρέπει να
διενεργούνται, στους ενδιαφερόµενους υπηκόους,
για την χορήγηση
Πιστοποιητικού Υγείας είναι:
Ακτινογραφία θώρακος
Φυµατινοαντίδραση ( mantoux)
Κλινική εξέταση
Στο Πιστοποιητικό Υγείας
επισυναπτόµενο υπόδειγµα θα
αναγράφονται:
1. Ο λογότυπος του ΙΚΑ
2. Τα στοιχεία της Μονάδας Υγείας/Νοσοκοµείου
3. Ο αριθµός πρωτοκόλλου
4. Η ηµεροµηνία και
5. Στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύµατος από τη Γραµµατεία

Η Κάρτας Υγείας του Αλλοδαπού, (επισυνάπτεται) αφού συµπληρωθεί
από τον Ιατρό θα φωτοτυπηθεί στη Γραµµατεία της Μονάδας και θα δίδεται στον
ενδιαφερόµενο το πρωτότυπο. Οι φωτοτυπίες θα κρατούνται στη Γραµµατεία
της Μονάδας σας και θα αποστέλλονται µε ονοµαστική κατάσταση στην
Υπηρεσία µας (∆/νση Υγειονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής)
στο τέλος κάθε µήνα.

_______________________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
……………………………………….…..

ΗΜΕΡ.:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
Πιστοποιείται ότι ο/η……………………………………….., του
………….και της……………………., γεννηµένος-η την…………..,
εις………..…………, µετά από: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο
πνευµόνων και δερµοαντίδραση mantoux δεν πάσχει από ενεργό
φυµατίωση.
Εκ της κλινικής εξετάσεως προκύπτει ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει
από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Επιδηµιολογικά
∆εδοµένα και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας µπορεί να αποτελεί
κίνδυνο για την ∆ηµόσια Υγεία.

Ο Ιατρός
Θεωρήθηκε
(στρογγυλή σφραγίδα)

(υπογραφή & σφραγίδα)

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ
Ατοµικά στοιχεία
Ονοµα:

Επώνυµο:

Πατρώνυµο:

Μητρώνυµο:

Ηµερ.γεννήσεως:

Αρ. διαβατηρίου:

∆/νση κατοικίας: Οδός:
Περιοχή:

Αριθµός
Τηλ.

Στοιγεία ιατρικής εξέτασης
Κλινική εξέταση:
Α/φία θώρακος:

Ευρήµατα:
Ευρήµατά:

∆ερµοαντίδραση mantoux:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ποια

ΝΑΙ . Ποια:
ΟΧΙ
mm

Εµβολιασµός BCG

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Λήψη φαρµάκων:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Θετική

Αρνητική

Ποια

Ο Ιατρός

