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Książeczka zdrowia dziecka D-8
 

Cena: 11,20 pln

Opis słownikowy

Producent Druki Akcydensowe

Opis produktu
 

Książeczkę zdrowia dziecka należy okazywać przy każdej wizycie patronażowej, badaniu profilaktycznym, również stomatologicznym,
wizyty w poradni specjalistycznej, szpitalu gdy zawarte w niej informacje są istotne dla procesu diagnostycznego, pielęgnacyjnego i
leczniczego.

Wykonywane szczepienia należy odnotować w książeczce sczepień wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która jest dołączona do książeczki zdrowia dziecka.

 

Książeczka przechowuje wpisy:

- dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów

- informacje z okresu prenatalnego i porodu

- stan noworodka po urodzeniu

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.
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Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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- wizyty patronażowe

- informacje o stanie uzębienia

- wizyty profilaktyczne

- przebyte choroby zakaźne

- uczulenia i reakcje anafilaktyczne

- hospitalizacje

- zaopatrzenie w wyroby medyczne

- zwolnienia z zajęć sportowych

- procedury radiologiczne

oraz siatki centylowe i książeczkę szczepień (okres od noworodka do 19. roku życia)

Książeczka zdrowia dziecka D-8 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.04.2020 załącznik 3.
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