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1. Σε εκτέλεση σχετικού σας γνωρίζετε ότι καθιερώνεται η χορήγηση
Ατομικής Κάρτας Υγείας (ΑΚΥ) σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ.
2. Σκοπός της ΑΚΥ είναι :
α.
Η παροχή απαραίτητων κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με
την κατάσταση υγείας και το ιατρικό ιστορικό του κατόχου της , όταν αυτός
δεν δύναται να επικοινωνήσει με το περιβάλλον.
β.
Η διευκόλυνση του υγειονομικού προσωπικού στην έγκαιρη
λήψη πληροφοριών , που θα διευκολύνουν στην επιλογή των βέλτιστων
υγειονομικών παρεμβάσεων και στην αποφυγή κρίσιμων λαθών.
γ.
Η αποφυγή ενεργειών που επιφέρουν καθυστερήσεις και
αυξάνουν το κόστος της άμεσης παρέμβασης.
δ.
Η συμμόρφωση του κατόχου, στα συνιστώμενα θεραπευτικά
και προληπτικά υγειονομικά μέτρα.
ε.
Η αξιοποίησή της από υγειονομικό προσωπικό οποιουδήποτε,
σε εθνικό επίπεδο, και όχι μόνο στο στρατιωτικό περιβάλλον.
3. Τρόπος εφαρμογής:
α.

Η κάρτα εκδίδεται για όλο το ένστολο προσωπικό του ΠΝ ως

εξής:
(1) Στο προς κατάταξη προσωπικό με οποιοδήποτε τρόπο
(κέντρα κατάταξης ,παραγωγικές σχολές ,ΕΠ.ΟΠ ,κλπ)
(2) Στο ήδη εν ενεργεία προσωπικό (μόνιμο ή στρατευμένης
θητείας)
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Φέρεται υποχρεωτικά από όλους, εμφανώς. Ιδιαίτερα δε κατά
τη διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας, ασκήσεις, αξιολογήσεις και στις
επιχειρήσεις.
γ.
Προκειμένου να διαφυλαχτεί το ιατρικό απόρρητο και τα
προσωπικά στοιχεία του προσωπικού, θα είναι διπλωμένη και θα φέρεται
εντός πλαστικής θήκης. Πρόσβαση σε αυτήν θα έχει μόνο το υγειονομικό
προσωπικό και μετά την συναίνεση του κατόχου, με εξαίρεση επείγουσες
καταστάσεις απειλητικές για την ζωή.
δ.
Συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με μέριμνα του ιατρού της
Μονάδας υπαγωγής-παρακολούθησης.
ε.
Επιδεικνύεται σε κάθε περιοδική υγειονομική εξέταση και
ενημερώνεται καταλλήλως.
στ.
Η ΑΚΥ θα μπορεί να παραμείνει στην κατοχή του στρατιωτικού
προσωπικού (μόνιμου ή στρατεύσιμου) και μετά την αποστρατεία (ή
απόλυση) εφόσον το επιθυμούν.
4. Μορφή-Περιεχόμενα ΑΚΥ
Η μορφή της κάρτας εμφανίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα και θα
περιλαμβάνει:
α.

Ατομικά Στοιχεία
(1)

Ονοματεπώνυμο

(2)
ΑΜΚΑ. Η αναγραφή του ΑΜΚΑ παρέχει εμμέσως την
ημερομηνία γέννησης του κατόχου.
(3)
Τηλέφωνα Ανάγκης. Μπορεί να αναγράφεται κατά
προτεραιότητα το τηλέφωνο μονάδας του στρατιωτικού ή/και άλλο κατά την
κρίση του.
Συγγενικό Πρόσωπο Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο και σχέση συγγένειας καθώς και
τηλέφωνο επικοινωνίας.
(4)

β.

Ιατρικά Στοιχεία

(1)
Χρόνια πάθηση/Ειδική αγωγή. Αναφέρονται χρόνιες
ασθένειες του κατόχου και η φαρμακευτική αγωγή χωρίς συντομογραφίες
και με δοσολογία φαρμάκων αν κρίνεται απαραίτητο.
(2)

Αλλεργίες

(3)

Ομάδα Αίματος –Rh
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Eιδικές Πληροφορίες. Αναφέρονται πχ προβλήματα
επικοινωνίας (βαρηκοΐα), υποστηρικτικά μέσα (αναπνευστήρας/οξυγόνο),
αποφυγή παρεμβάσεων (επιλογή φλεβοκέντησης ) κλπ
(5)
Εμβολιασμοί. Αναφέρονται κύρια οι υποχρεωτικοί
εμβολιασμοί στο στράτευμα (ΠΔ-7-2/ΓΕΕΘΑ) και οι σταθεροί κατά το εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμοί των ενηλίκων ή τυχόν σημαντικοί έκτακτοι άλλοι
εμβολιασμοί.
5. Για την
παρακαλούνται
αφενός για την
τους, αφετέρου
τους.

υλοποίηση των ανωτέρω, αποδέκτες προς ενέργεια
για την ενημέρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών τους
παραλαβή από ΓΕΝ/ΔΥΓ των ΑΚΥ και πλαστικών θηκών
για την συμπλήρωση και χορήγησή τους στο προσωπικό
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