
Beszámr;ió a F{ázicrv*si §z*lgá}at 2*14" *r,,i tnrnrkájáról

Á;r e]rnúit ér,ak s*rán g k*\,.etkerő mükrldési rend akrktl]t ki *s L:ix<lnylút
m{iködők*p*snek"

{*tfő: patikai *ap
Keeld. ínj*r:tiók beadása, j i:g*s-ítvány ás iőf*g-r v*r eg*szs*gl"lgyi alkalmasság
v*l*mi:n_lrezés*
§zercia. rlérvót*li nap
Csüttirt*k: t*nár:sartrás, paíikai nap
F}élei*k: EK* vizsgálert, t*rh*sgondozás

F3*tegírrngalrni adat*k { áttrag} :

*rvcs*i:t-"te g találk*zás össxesen Ál* B*t*g tartozkcldásl !i*h,,*n,,hó

85E 1a

Prilre*r pr*veriri*"
A2*14-2ü15 szezo*lr&í\ az i*t'lil*nar ell*ni lé<íőoltás fok*z*tt t?gy*lrrr*t kap.
nle},y s*ráfi a pr*.xis ;*.z int]***za ligl*lősz*lgiliaí, taga,

§ er,ul t *1gr pr*veril*ió :

A gnr d*zott bet*ge3< *élólt*kekre vaj* titr:tlásii rnellett átiagr:s meru:lyiségi! ilj
n:l*gbcteg*cl*s }reriiit kisz,ilr*srg.

{sk*:1a-*g*sz**giig_v *s i*juság-*gészségiig3.,-i ellátás ker*tétl belr"ltr a 2{}14-2íJ3 5-*s
*vb*rt * ix3 *r*zgásszcrv.i és b*lgyógyászati *ltérés k*riilt kiseiirésre, irrel__v

ióób*re" m*gfel*lii gytig3,testnevel*ssel *s grógyászati se5iédeszktszóik
l*sr"n á lat áv al kE:r:"i gálh at* 
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Ax iig_vc}e[ {.**ntartását tqivábbt,a is a3'ap*!*ai l{órháe vr:gei" Áe iig3'*l*ti *,lÍátás

,"**{1élre* váltr:zás írlrlel:t" Az irg_vel*ti beíegiríl*-vításí a h{*ntőszr:igá}itt v*gzi. A
kósz*rll*tbetl á1}* g*pk**sik szár.n;it k*ttőrő} *g§r* esrrki<*ntetgek. }il;-n*k

111*gfuiel**$" cgy g*$kc*si jxt minct T *p*l*;r, *rincí * kór*y*k eilátására.

Á §áskai *saíádi itap tr<r:r*t*r' h*trtit. rlr*gpr*r,*rr*i*s eló;rt1ást t-ilr{*ílunk"

A házitrrv*si hatilskrlrbr: k*t"ri}t vén*t*l, pí*gíi}ri}üzilt{irri ff iak*sság neg-Y

rn*gel*g*rlésérc tör,t*riik sr*rríai rtap*k*n, i3 f,*lln*rülii ig*n3'*'k 8§akr*n

**}nolá*1*l, a tcrv*ztrt*tii kapaeitást, ami *s*k*13: {ereri*kaciást *kozlrat ff

r*ne1*lás t:*rxrál iíx*l]*féb*r},

Ápctrási t*vák**_y*,e *s€k v*gz*s*r*. ntex1,, *ragábil f*glitfi* g_vtlg;vsz*r*k" i*j*kt:i*k

b*vitele, :rérv*tel, 
*vi"xgíl*t*kh*z 

való **őii*szít*s, vtlrnY*lnásn:érés, nKfi
k*szít*se, lrizel*tvizsgálni, ta*lícsariás átlag*salr hnvi {l5 alkalr:r:lm*t k*r{i1 s*r,

*Ápolói B*száur*tó Zfi 14-

Árrr*gkezrl*ttj:*sz*rz*s*kt*riábbf*l3,tak.n"re13'.s*rfur&13,r.lrsirbtl
b*t*g*ltrátás áreí*k*h*n rlj lrázi*rvasi sz*ftrr*r k*rtilt h*sz*rz*st*, Zalah.tíáPr:n a

váreiball való várakr:zás kör1x_v*i:i:e i,*i*láre n:iílt il'lt,*rri*t,*t ilVi-l]} bi:rt*Slt*nk"

Az iníi_lrmatikai r*rretse*r* t*v*bb i{leszt*sér* aa ig*n i:*g3' igét:-vb*v*{*l s*rá*

kel *tk e r. *tt xrtl r:fi izá*i ti rn i *,tt {"o l _v an: a til s i}1} s eidt s * g l,iltt 
^

A rc*delő es n taná*sad* *p{t*sz*ti sz*i}3;t*ntbtil n*nr Íb1*1 tfi*g a j*gsaa-biti.vb*,ir

ióüi21;{;3 
"á,?{}. }:§,/,C§M} *lőirtakliak i *kaiiál_vr::*fit*s-Ít4§ , fertiiu# váró slb..,i.

§,fifi*k kiiv*tk*xí*Xr*r: ;t r*n*l*iói,:c* f*l,virnr atls, x rr*uri-lb;tn ielŐszi&fiSa§ ffia§

u.qlrl*l{sáfi t*pasztalllat*. A ,iár*han va}Ei k*li*lt-lcs*bb i*ÍÖt*lt*s erá*k*b*n ar!

}rarrgrriatu_rsaab* teítiik, i:ahapói_vaztsval ellátt*k, Áz ép{ilet re*dkívtil íűS§Z álÍaga

in_l,"Űásrárt"l, víz}:aióntí, vi}lawroshx.lóz*lti ruiir{t a rezsikliltség*k in*átisa*

loi,gasxk, ii *;rer:1t3lr;irliálózat tribái* ltliatt_ 
. 
irlő*k**t *ll,iselhet*ti** saagr:k

t*r_jing*n*k, a l,i;larn*sj:átróz*t él*tvesx*i_v*s. Li! r*nt{cjó k,ia}akitás;t fbl,va:llatlran

vafi,

1'apirl*a. ?{} 14-t 2-{J2

í}r,§*rki:vits **rg*l_v
h;ízi *lrl.,its sziri<*rv* s


