
ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δελτίο υγείας – Όροι συμμετοχής  

 

 

Προγράμματα άσκησης μετά τον τοκετό 

Όλνκα…………………………………………     Δπίζεην…………………………………………           

Γηεύζπλζε……………………………………………………………………………………………… 

Πεξηνρή/ Φώξα………………………………………………………………………………………… 

Email.…………………………………………..  Τει.επηθνηλσλίαο…………………………………  

Ιδηόηεηα………………………………………………………………………………………………… 

Τειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο………………………………Από πνύ κάζαηε γηα καο; ; Facebook, 

instagram, site, google, από θίιε ή ζπζηάζεηο, ηειεόξαζε, άιιν……………………………… 

Ηκεξνκελία ηνθεηνύ………………………… Έρεηε θη άιια παηδηά;…………………………… 

Υςνο:………….. Βάξνο ηώξα:………………Πόζα θηιά πήξαηε ζηελ εγθπκνζύλε…………… 

Με πνηνλ ηξόπν γελλήζαηε; Φπζηνινγηθό ηνθεηό ή θαηζαξηθή ηνκή; Έρεηε θάηη λα αλαθέξεηε 

γηα ηνλ ηνθεηό ζαο;  

 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηελ εγθπκνζύλε [πόλνπο ζηε κέζε, ζην εβηθό 

νζηό, ζηελ πιάηε, πίεζε…] 

 

Αθνινπζνύζαηε θάπνην πξόγξακκα άζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο; Αλ λαη κε ηη 

ζπρλόηεηα;  

 

Πσο ζα ραξαθηηξίδαηε ηνλ ηξόπν δσήο ζαο κεηά ηνλ ηνθεηό;  

 

Πόζν ζπρλά κεηαθηλήζηε κέζα ζηελ πόιε κε ηα πόδηα? α. θάζε κέξα, β.ζπρλά, γ.ζπάληα 

 



Δξγάδεζηε? ………….Πεξηγξάςηε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο ζαο: α.θαζηζηηθή  β. νξζνζηαζία  

γ.κεηαθίλεζε  δ.ηαμίδηα 

 

Αθνινπζείηε θάπνην πξόγξακκα άζθεζεο απηό ην δηάζηεκα? Με πνηα ζπρλόηεηα;  

 

Αθνινπζείηε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή; ……………………………………………………… 

 

Έρεηε θάπνην πξόβιεκα πγείαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε, αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα, θαξδηά, 

πίεζε, επηιεςία, ή πόλνπο, κέζε, γόλαηα, ηζρία, πιάηε, θαξπόπο, ώκνπο,δηάζηαζε εβηθήο 

ζύκθηζεο, δηάζηαζε θνηιηαθώλ, αζηάζηα, πξνβιήκαηα ζηάζεο όηαλ θξνληίδσ ην κσξό, θάηη 

άιιν. 

Θειάδεηε; ………………………………………………………………………………………………. 

Καπλίδεηε αλ λαη πόζα ηζηγάξα ηελ εκέξα; ………………………………………………………… 

Έρσ ηελ έγθξηζε ηνπ γηαηξνύ κνπ γηα λα μεθηλήζσ λα αζθνύκε.………………………………. 

 

Καλνληζκνί θαη όξνη ρξήζεο ηωλ ππεξεζηώλ 

 Τα κεληαία παθέηα ζπλδξνκώλ ηωλ νκαδηθώλ πξνγξακκάηωλ πξνπιεξώλνληαη θαη 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νινθιήξωζεο ζε 30 εκέξεο κεηά από ηελ έλαξμή ηνπο, δελ 

κεηαβηβάδνληαη θαη δελ επηζηξέθνληαη. 

 Η πξνκήζεηα ηεο ηξάπεδαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο επηβαξύλεη ηνλ 

εληνιέα 

 Σε πεξίπησζε αθύξωζεο θάπνηνπ καζήκαηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο ή αηνκηθνύ 

καζήκαηνο,  ελεκεξώλεηε  ην Aquabirth, pregnancy & family fitness place ηνπιάρηζηνλ 24 

ώξεο πξηλ. Σηελ πεξίπηωζε κε έγθαηξεο αθύξωζεο, ζα θαηαγξάθεηαη ζαλ παξνπζία. 

 Παξαθαινύκε λα έρεηε θαηαλαιώζεη ην ηειεπηαίν γεύκα 2-3 ώξεο πξηλ θαη λα θνξάηε άλεηα θαη 

θαηά πξνηίκεζε εθαξκνζηά ξνύρα.  

 Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξνζσπηθήο ακέιεηαο, απξνζεμίαο ή ηπραίνπ αηπρήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ην Aquabirth, pregnancy & family fitness place θαη νη πξνπνλεηέο ηνπ, 

δε θέξνπλ νπδεκία επζύλε .  

 Τα κέιε πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Aquabirth, pregnancy & family fitness place. 

 Οη αζθήζεηο ΓΔΝ πξέπεη λα επηρεηξνύληαη ζε θακία πεξίπησζε από ηα κέιε ζε πξνζσπηθό 

ηνπο ρώξν ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηεο Aquabirth, pregnancy & 

family fitness place. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθώλ, αλαςπθηηθώλ, θαθέ, θαζώο θαη ηζίριεο θαη θαξακέιεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Σε θάζε πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη λα απεπζύλεζηε ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θέληξνπ. 

 Η εγγξαθή θάζε λένπ κέινπο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ. 



Βεβαηώλσ ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε όηη, κε ζύκθσλε γλσκάηεπζε θαη ηνπ γηαηξνύ, κπνξώ λα 

ζπκκεηέρσ κε αζθάιεηα ζην πξόγξακκα, θαζώο επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί θαη ζα ηεξώ ηνπο 

θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο.  

                                                                                                                                           Υπογραφή                                           

 

                                                                                                                                           Ημερομηνία  

Ευχαριςτοφμε    Aquabirth, pregnancy & family fitness place 

 


