
1. Είστε σε καλή κατάσταση υγείας
Feeling healthy and well today

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
GENERAL INFORMATION

PERSONAL MEDICAL 
HISTORY

Κωδικός Πελάτη
Client ID number

ΜΗΤΕΡΑ MOTHER

ΝΑΙ YES ΟΧΙ NO

ΠΑΤΕΡΑΣ FATHER

ΝΑΙ YES ΟΧΙ NO

2. Διαγνωστήκατε ποτέ θετικοί για Ηπατίτιδα
Had a positive test for hepatitis virus

3. Διαγνωστήκατε ποτέ θετικοί για HIV/AIDS
Had a positive test for HIV/AIDS virus

4. Διαγνωστήκατε ποτέ θετικοί για Ιό Τ-λεμφοκυττάρων (HTLV)
Had a positive test for HTLV virus

5. Δώσατε αίμα ή συστατικά αίματος σε ασθενή ο οποίος ανέπτυξε Ηπατίτιδα, 
HIV/AIDS ή HTLV                                                                               
Have you ever donated blood or blood components to a patient who has 
subsequently developed Hepatitis, HIV/AIDS or HTLV

6. Διαγνωστήκατε ποτέ θετικοί για Ιό Epstein-Barr
Had a positive test for Epstein-Barr virus

7. Διαγνωστήκατε ποτέ θετικοί για την ασθένεια Σπογγώδους
Εγκεφαλοπάθειας (CJD)                                                  
Had a positive test for Creutzfeldt-Jacob disease

8. Διαγνωστήκατε ποτέ με ασθένεια αίματος ή αιμορραγική νόσο
Had bood disease or bleeding condition

9. Απορριφθήκατε ποτέ ως αιμοδότης
Had been rejected as a blood-donor

10. Παρουσιάσατε ποτέ Ελονοσία
Had Malaria

11. Παρουσιάσατε ποτέ Ίκτερο
Had Icterus

12. Παρουσιάσατε ποτέ Λοιμώδη Μονοπυρήνωση
Had Pestiferous Mononucleosis

13. Παρουσιάσατε ποτέ Φυματίωση
Had Tuberculosis

14. Παρουσιάσατε ποτέ ασθένεια του Ήπατος
Had a Liver Condition

Τους τελευταίους 12 μήνες The last 12 months

1. Τοποθετήσατε σκουλαρίκι, κάνατε τατουάζ ή βελονισμό
Had ear or body piercing, tattoo or accupuncture

2. Είχατε κάποιο ατύχημα με σύριγγα
Had accidental needle-stick

3. Κάνατε χρήση ναρκωτικών ουσιών με ενδοφλέβια ένεση
Had used needles to take drugs



ΜΗΤΕΡΑ MOTHER

ΝΑΙ YES ΟΧΙ NO

ΠΑΤΕΡΑΣ FATHER

ΝΑΙ YES ΟΧΙ NO

Τους τελευταίους 12 μήνες The last 12 months

4. Είχατε επαφή με άτομο το οποίο διαγνώστηκε να πάσχει από Ηπατίτιδα
Had contact with an individual  suffering from Hepatitis

5. Είχατε επαφή με άτομο το οποίο διαγνώστηκε να πάσχει από  Ίκτερο
Had contact with an individual suffering from Icterus

6. Είχατε επαφή με άτομο το οποίο διαγνώστηκε να πάσχει από Φυματίωση
Had contact with an individual suffering from Tuberculosis

7. Είχατε σεξουαλική επαφή με άτομο το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον ιό 
AIDS/HIV  ή ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για προσβολή από αυτόν 
τον ιό                                                                                                
Had sexual contact with a person who has HIV/AIDS or a person who belongs
to a high risk group for this virus

8. Επισκεφθήκατε χώρα με επιδημία Ελονοσίας
Visited a country with Malaria epidemic

9. Προσβληθήκατε από κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. 
Αν ναι δώστε σχετικές πληροφορίες                                                 
Had any sexually transmitted disease. If yes please give details

10. Υποβληθήκατε σε μετάγγιση αίματος ή παραγώγων αίματος
Had blood or blood components transfusion

11. Υποβληθήκατε σε κάποια εγχείριση
Had any surgery

12. Υποβληθήκατε σε μεταμόσχευση οργάνου, ιστού ή μυελού των οστών
Had a transplant such as organ, tissue or bone marrow

13. Έχετε εμφύτευμα δέρματος ή οστού
Had a graft such as skin or bone

Μόνο για τη μητέρα  Only for the mother

1. Παρουσιάστηκαν επιπλοκές στη διάρκεια αυτής ή προηγούμενης
εγκυμοσύνης                                                                        
Have you experienced any complications during your current or previous 
pregnancies

2. Λαμβάνετε φαρμακευτικά σκευάσματα 
Are you currently taking any medication

3. Έχετε προγραμματίσει να γεννήσετε με Καισαρική Τομή 
Have you planned for a Caesarian Section

4. Η εγκυμοσύνη ήταν αποτέλεσμα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) με 
εμφύτευση από δότη 
Was your pregnancy a result of IVF from a donor

5. Πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη
Do you suffer from diabetes melitus



ΜΗΤΕΡΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Από Μεσογειακή Αναιμία
Thalassemia

3. Από Αναιμία Fanconi
Fanconi Anemia

4. Από Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
Sickle Cell Disease

5. Από Σύνδρομο Συγγενούς ή Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας
Severe Combined Immunodeficiencies (SCID)

6. Από κάποια μορφής Λευχαιμίας ή άλλου καρκίνου
Any kind of Leukemia or Cancer

7. Από κάποια  γενετική ανωμαλία
Any inherited disorders

8. Από Parkinson ή Alzheimer
Parkinson or Alzheimer

9. Από Σακχαρώδη Διαβήτη
Diabetes melitus

Δώστε επιπλέον πληροφορίες όπου θεωρείτε σκόπιμο 

Provide further information where you consider

Βεβαιώνω ότι έχω απαντήσει στις παραπάνω ερωτήσεις αληθώς και όσο καλύτερα μπορούσα

I confirm that I have answered the above questions truthfully and as best as I could 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας
Mother’s Full name

Ονοματεπώνυμο Πατέρα
Father’s Full name

Υπογραφή
Signature

Υπογραφή
Signature

1. Από Aπλαστική Αναιμία
Aplastic Anemia

Τα παραπάνω στοιχεία είναι άκρως εμπιστευτικά
The above information is strictly confidential 

Στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας και του πατέρα υπάρχει 
πρόσωπο που πάσχει                                                                
Any relative suffering from

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ FAMILY MEDICAL 
HISTORY


