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Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, 
 
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η 1η ΤΟΜΥ Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, σας εύχεται ένα 
δημιουργικό, ελπιδοφόρο και ευτυχισμένο σχολικό έτος για όλους εσάς αλλά και για τους μικρούς μας 
μαθητές. 
 
Όλη η ομάδα της 1ης ΤΟΜΥ, είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να υποστηρίξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας της Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας καθώς και να ενημερώσει για τις Υπηρεσίες και παροχές που 
διαθέτει. 
 
Πιο συγκεκριμένα, για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Μαθητή (ΑΔΥΜ) καθώς και για τον 
προαθλητικό έλεγχο, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τη σπουδαιότητα που ενέχει ο 
προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σε παιδιά σχολικής ηλικίας που πρόκειται απλά να συμμετέχουν στις 
συνήθεις αθλοπαιδιές του σχολείου τους.  
 
Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος, για να είναι πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει την κλινική 
εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το έγχρωμο triplex καρδιάς. Αυτά τα τρία στοιχεία 
συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν το ένα το άλλο, ενώ ο συνδυασμός τους αποτελεί έναν πολύ 
ενδελεχή έλεγχο που προστατεύει το παιδί από όλα εκείνα τα άσχημα συμβάντα που ακούμε κάποιες 
φορές να συμβαίνουν. 
 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο προαναφερόμενος έλεγχος, δηλαδή η εξέταση από εξειδικευμένο 
παιδοκαρδιολόγο, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το έγχρωμο triplex καρδιάς, είναι ακίνδυνος, δεν 
περιέχει δηλαδή κανενός είδους ακτινοβολία για το παιδί και ανώδυνος, ενώ γίνεται σε μια ηλικία που τα 
περισσότερα παιδιά συνεργάζονται καλά με το γιατρό, ώστε τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα και 
αξιόπιστα.  
 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, η προληπτική εξέταση για τη συμπλήρωση του ΑΔΥΜ γίνεται 
κατά προτίμηση από Ιατρό Γενικής Ειδικότητας (Παιδίατρο, Γενικό Γιατρό) και περιλαμβάνει 
ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τη δομή της 1Ης ΤΟΜΥ Ν. Φιλαδέλφειας-            
Ν. Χαλκηδόνας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη δομή σε Οικογενειακό Ιατρό. 
 
Όσοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας αλλά δεν έχουν γραφτεί σε 
Οικογενειακό Ιατρό, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο της δομής για περαιτέρω 
πληροφορίες. 
 
Τηλέφωνο: 210 2533974,  
Μαραθώνος 29, Ν. Χαλκηδόνα 
 
 
                Ο Συντονιστής της       Επισκέπτρια Υγείας 
1ης ΤΟΜΥ Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας 
               Ιωαννίδης Άγγελος               Μητρογιώργου Αγγελική 
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