ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
υμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό
Ολνκαηεπώλπκν Αζζελνύο : ………………………………………………………………………………….
Ηιηθία : ……………..
Επάγγεικα : …………………………………………….……………..…………………………………………………………………………
1. Ηκεξνκελία Αηπρήκαηνο : ………………………………………………………….………..
1α. Ηκεξνκελία πνπ εμεηάζαηε ηνλ αζζελή γηα :
Πξώηε θνξά : ……………………….. Τειεπηαία θνξά : ……………………….. Σύλνιν εμεηάζεσλ ………………………
Εμεηάζηεθε ν αζζελήο από άιιν γηαηξό;
ΝΑΙ
ΟΦΙ
Αλ ΝΑΙ, από πνηνλ θαη πόηε; ……………………………..……………………………..……………………………………………
2. α) Πνηα ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο απ’ όηη γλσξίδεηε; ……………………………..……………………………..…………………..
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………
β) Υπήξμαλ ζεκάδηα ηξαύκαηνο ζην ζώκα πνπ λα καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε αηπρήκαηνο; ΝΑΙ
ΟΦΙ
Αλ ΝΑΙ, πεξηγξάςηε : ……….……………………………..……………………………..……………………………………………
………………………………….……………….……………..…………………………………………………………………………
γ) Άιιεο Κιηληθέο Δηαπηζηώζεηο : ………………………..……………………………..……………………………………………
………………………………….……………….……………..…………………………………………………………………………
δ) Δηάγλσζε/Αθηηλνινγηθά Επξήκαηα (ιεπηνκεξώο) : ..……………………………..……………………………………………
………………………………….……………….……………..…………………………………………………………………………
ε) Θεξαπεία πνπ παξαζρέζεθε : ..……………………………………………….……..……………………………………………
………………………………….……………….……………..…………………………………………………………………………
3. α) Τα ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν πειάηεο, πξνθιήζεθαλ εμ’ νινθιήξνπ, απ’ επζείαο θαη αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε
άιιε αηηία, από ην αηύρεκα;
ΝΑΙ
ΟΦΙ
Αλ ΟΦΙ, πεξηγξάςηε : ……….……………………………..……………………………..……………………………………………
………………………………….……………….……………..…………………………………………………………………………
β) Ννζειεύζεθε ζην παξειζόλ γηα παξόκνην πεξηζηαηηθό;
ΝΑΙ
ΟΦΙ
Αλ ΝΑΙ, δώζηε ιεπηνκέξεηεο : ……………………………..…………………………..………………………………………………..
4. Ο αζζελήο έκεηλε θιηλήξεο ζην Ννζνθνκείν/Κιηληθή; Από : ………………………..
Μέρξη : ………………………….
5. Έρεηε δώζεη ζηνλ αζζελή αλαξξσηηθή άδεηα:
Από : ………………………..
Μέρξη : ………………………….
6. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ν αζζελήο
α) Θα κπνξνύζε λα επηβιέπεη ηελ εξγαζία ηνπ ή λα εξγαζηεί κεξηθώο: Από : ………………….. Μέρξη : …………………….
β) Ήηαλ εληειώο αλίθαλνο γηα εξγαζία ή επίβιεςε ηεο εξγαζίαο;
Από : ………………….. Μέρξη : …………………….
γ) Πόηε πξνβιέπεηε λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ; ………………………………………………………………………………..
7. Έρεi ν αζζελήο απνζεξαπεπηεί;
ΝΑΙ
ΟΦΙ
Αλ ΟΦΙ, αλαθέξαηε παξνύζα θαηάζηαζε θαη ζεξαπεία : ……………………………..……………………………………………
………………………………….……………….……………..………………………………………………………………………….
8. Σε πεξίπησζε καθξνρξόληαο πεξηόδνπ απνζεξαπείαο, πόηε πξνβιέπεηε λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ; ……………….
………………………………….……………….……………..………………………………………………………………………….
Δειώλσ όηη εμ’ όζσλ γλσξίδσ θαη πηζηεύσ όιεο νη πην πάλσ δειώζεηο κνπ είλαη αιεζείο θαη νξζέο.
Υπνγξαθή Γηαηξνύ : ……………………………………… Εηδηθόηεηα : ……………………………………
Ηκεξ. : ……………..
Ολνκαηεπώλπκν Γηαηξνύ : …………………………….……………..…………………………………………………………………………
Αξ. Σπκβνιαίνπ : ………………..……. Όλνκα Αζθαι. : ……………………………………..
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Υπνγξ. Αζθαι. …………………….

