
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πατρική Οικογένεια (Εθνικότητα_____________) Μητρική Οικογένεια (Εθνικότητα_____________)
Γιαγιά

Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): ___________________

Παππούς

Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): ___________________

Γιαγιά

Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): ___________________

Παππούς

Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): ___________________

Ηλικ. διάγνωσης: ___________________ ___________________   _________________   ________________                                  ________________      __________________       ________________      _______________

Ηλικ. διάγνωσης: ___________________ ___________________           _________________       _______________

Νόσημα: ___________________ ___________________            _________________       _______________

Ηλικ. διάγνωσης: ___________________

Νόσημα: ___________________

Ηλικ. διάγνωσης:  ___________________

Νόσημα: ___________________

Ηλικ. διάγνωσης: ___________________

Νόσημα: ___________________

Ηλικ.  διάγνωσης:  ___________________

Νόσημα: ___________________

Νόσημα: _______________             _______________ _________________          _______________

Νόσημα: ___________________ ___________________   _________________   ________________                                  ________________      __________________       ________________      _______________

Εξεταζόμενος/η

Ευρήματα  Απεικονιστικών  Εξετάσεων

Ευρήματα  Άλλων Εξετάσεων

   
Ημερ/νια γεν.

       

   
Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): _______________             _______________ _________________         _______________

Για περαιτέρω συγγενείς
παρακαλώ χρησιμοποιήστε τοπίσω 
μέρος της φόρμας ή μιανέα φόρμα.
 Αν κάποιο μέλοςέχει πεθάνει,
παρακαλώπροσθέστε ένα «π» 
μπροστά από την ημερ. θανάτου
(π.χ. π.79). Παρακαλώ να
συμπληρωθεί η φόρμα και γιατις 2 
πλευρές της οικογένειας.

 
διαπιστευμένα για αριθμό εξετάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 (αρ.πιστ.822), όπως εμφανίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα Ε.Π.Ε.Δ.  

Kατά   ISO  9001:2015  (αρ.πιστ.  041150049)  και  κατά  ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 (αρ.πιστ. 048190009) από την TUV NORD HELLAS. 

Ηλικ. διάγνωσης: _______________             _______________          _________________          _______________

Οδηγίες: Παρακαλώσυμπληρώστε
τις πληροφορίεςγια ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΤΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ανεξαρτήτως
από το αν πάσχουν από νόσημα ή
όχι,προσέχοντας να αναφερετε το
αντίστοιχο φύλο.

Ημερ/νια γεν.
(ή θανάτου): __________________ ___________________   _________________   ________________                                   ________________      __________________       ________________      _______________

Αδελφή
                                

(ή θανάτου): ___________________                        ___________________           _________________       _______________

| Λ.  Σπάτων  52  Γέρακας,  15344  Αθήνα | info@genekor.com www.genekor.com | Τηλ. 210 6032138 Fax.  210 6032148 Τα  εξειδικευμένα  εργαστήρια  της  GeneKor  Ι.Α.Ε  είναι 

Ημερομηνία:
Θεράπων Ιατρός:
Ονοματεπώνυμο ασθενούς :
Κωδικός Εργαστηρίου:

Γιος       Κόρη Γιος         Κόρη Γιος        Κόρη Γιος       Κόρη

Θεία      Θείος Θεία      Θείος Θεία       Θείος Πατέρας Μητέρα Θεία        Θείος Θεία       Θείος Θεία         Θείος

Σύζυγος Εξεταζόμενος Αδελφός                 Αδελφός

Αδερφή 
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