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Druki - Historia zdrowia i choroby Og-2/N
 

Cena: 10,80 pln

Opis słownikowy

Producent Druki Akcydensowe

Opis produktu
 

Druki - Historia zdrowia i choroby (lub Karta zdrowia dziecka) - MZ/Og-2/N (historia + wkładka)

Przechowuje wpisy:

- dane osobowe pacjenta
- informacje o ubezpieczeniu
- dane lekarza
- oświadczenie o upoważnieniu do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta
- ogólny stan zdrowia pacjenta: przebyte choroby, pobyt w szpitalu, zabiegi i operacje, sczepienia i surowice, uczulenia, obciążenia
dziedziczne
- rozpoznanie choroby i zalecenia
- informacje o wydanych orzeczeniach i zaświadczeniach
- informacje o udzielonych świadczeniach
- zalecone zabiegi, przepisane produkty lecznicze i wyroby medyczne
- wyniki badań i konsultacji
- opis udzielonych świadczeń
- okres niezdolności do pracy
- dane z wywiadu lekarskiego
- zalecone badania

Liczba kartek: 80 (1+1) historia + wkładka - 40 kompletów

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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