
                                                                         

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΘΑΣΡΘΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΘΚΑΝΟΣΗΣΑ 

ΔΠΩΝΤΜΟ:_______________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ:___________________________________ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:__________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:______________________________________________________________________ 

ΠΟΛΗ:____________________________________________ Σ.Κ. ___________________________ 

 

1. ΟΦΘΑΛΜΘΑΣΡΘΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

Α. Ομπηεηα όξαζεο ρσξίο δηόξζσζε: ΓΔ ………………………………. ΑΡ ……………………………….. 

    Ομύηεηα όξαζεο κε δηόξζσζε:      ΓΔ ………………………………. ΑΡ ……………………………….. 

Β. Οξαζε κε δπν νθζαικνύο: …………………………………………………………………………………. 

Γ. Οξαζε ρξσκάησλ: …………………………………………………………………………………………… 

Γ. Πεδίν όξαζεο: ……………………………………………………………………………………………….. 

Δ. ηεξενζθνπηθή όξαζε: ……………………………………………………………………………………… 

η. ε πεξίπησζε ρξήζεο θαθώλ επαθήο: 

 α). Σνπο θνξάεη πάλσ από 12 κήλεο: ……………………………………………………………… 

 β). Δίλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε αγώλεο: ………………………………………………………... 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο ……./…../……..    ν εμεηαζηήο νθζαικίαηξνο 

 

        ……………………………… 

          (ππνγξαθή – ζθξαγίδα) 

2. ΘΑΣΡΘΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

Α. Οκάδα αίκαηνο θαη rhesus ………………………………………………….. 

Β. Γεληθή ηαηξηθή εμέηαζε (αιιεξγίεο, δηαβήηεο, επηιεςία, αληηηεηαληθόο, άιιεο παζήζεηο, ιήςε θαξκάθσλ, 

αξηεξηαθή πίεζε) …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Γ. Κηλεηηθή εμέηαζε: (άλσ & θάησ άθξα, θηλεηηθόηεηα) ……………………………………………………….. 

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

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



Γ. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θόπσζεο γηα κεγαιύηεξνπο ησλ 40 εηώλ. …………………………………….. 

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

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

Ηκεξνκελία εμέηαζεο ……./…../……..       ν εμεηαζηήο ηαηξόο 

 

        …………………………. 

        (ππνγξαθή – ζθξαγίδα) 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ: ……………………………………………………………………………………………………………… 

AU TOTAL: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ιθαλόο λα ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο FIA 

Capable de participer a la competition suivant les exigeances medicales de la FIA 

Οξαζε δηνξζσκέλε (γπαιηά ή θαθνί επαθήο):  ΝΑΙ  ΟΥΙ 

Vision corrigee (lunettes ou lentilles):   OUI  NON 

Δηδηθί ηαηξηθή παξαθνινύζεζε:    ΝΑΙ  ΟΥΙ 

Surveillance medical particuliere:   OUI  NON 

 

 

Ηκεξνκελία …../…../…….   θξαγίδα – ππνγξαθή ……………………………… 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟΤ 

Ο ππνγεγξακκέλνο αγσληδόκελνο δειώλσ όηη έδσζα ζηνπο ηαηξνύο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θπζηθνςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε θαη ηηο παιαηόηεξεο παζήζεηο κνπ, θαζώο θαη όηη ΓΔΝ ρξεζηκνπνηώ 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο. 

Ο ππεπζύλσο δειώλ ………………………………………… (ππνγξαθή) 

 

 

ΟΔΗΓΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΡΌΝΣΟ 

Α. Δπίζθεςε ζε νθζαικίαηξν ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηελ εμέηαζε 1 

Β. Δπίζθεςε ζε θαξδηνιόγν αλ έρεη θιείζεη ην 40
ν
 έηνο ειηθίαο. 

Γ. Δπίζθεςε ζε ηαηξό ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηελ εμέηαζε 2  

Γ. Ο αγσληδόκελνο ππνγξάθεη ηελ ππεύζπλε δήισζε. 

Δ. Η ΔΠΑ ππνγξάθεη ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε θαη παξαδίδεη ην έγγξαθν ζηνλ αγσληδόκελν, θξαηώληαο θσηναληίγξαθν 

ζηνλ θάθειν. 

η. Σν παξόλ ηζρύεη γηα ην έηνο πνπ εθδόζεθε.  


