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Cena

Czas wysy

Opis produktu

KALENDARZ FIZJOTERAPEUTY 2023 EDYCJA LIMITOWANA
Jedyny taki kalendarz w Polsce! Zawsze pod ręką!

Specyfikacja:
Twarda oprawa
Okładka różowa - płótno
Zadruk czarno-biały
Format B5
Papier biały 80g/m2
Gumka na długopis
256 stron
Kieszonka z tyłu kalendarza
Kalendarz trwały "szyto - klejony"
Dodatkowo perforacja i tasiemka
CO DOKŁADNIE ZNAJDZIESZ W ŚRODKU:
KALENDARZ ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ OD 1 GRUDNIA 2022 I KOŃCZY NA STYCZNIU 2024
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- tygodniowy widok, w którym łatwo i wygodnie zaplanujesz wizyty swoich pacjentów, wizyty pacjentów możesz zapisać od
7.00 - 20.00
- dodatkowo widok całoroczny i miesięczny z kodami QR przekierowującymi do filmików tematycznych,
- kartę badania fizjoterapeutycznego – podstawa każdego spotkania z pacjentem to dobry wywiad, kwestionariusz
konsultacyjny będziesz mieć zawsze pod ręką. Gdy masz pierwsze spotkanie z pacjentem, lub gdy chcesz wrócić do jego
historii choroby. Karty badania są perforowane więc można je bez problemu wyrwać z kalendarza, albo wydrukować
korzystając ze specjalnego kodu QR przy każdej karcie.
- specjalistyczne karty badania dla fizjoterapeutów uroginekologicznych i pediatrycznych;
- ściąga z testów klinicznych – zawsze pod ręką będziesz mieć ściągę z testów klinicznych, dermatomów oraz innych badań i
testów,
- ściąga z dermatomów, układu nerwowego, krwionośnego
- ściąga z zakresów ruchu
- ściąga z zakresów ruchu oraz "fizjociekawostki" anatomiczne
- formularz finansowy na każdy miesiąc, dzięki któremu można kontrolować wydatki i podsumować przychody za każdy
miesiąc,
- harmonogram szkoleń - pogłębiasz swoją wiedzę, uczęszczasz na kursy, szkolenia i warsztaty? Tutaj możesz zapisać
wszystkie planowane spotkania i na bieżąco je uzupełniać, tak aby nic nie umknęło Twojej uwadze,
- harmonogram urlopów – każdy fizjoterapeuta musi czasem odpoczywać od ratowania zdrowia, tutaj możesz zaplanować
każdy swój nawet jednodniowy urlop,
- harmonogram Twoich wizyt lekarskich,
- karta kolizji drogowej - oby nie była przydatna, ale jak już zdarzy się stłuczka to jest pod ręką,
- wolne kartki z miejscem na notatki,
- perforacja – karty mają perforację więc w dowolnym momencie możesz łatwo wyrwać kartkę z kalendarza.

Zaprojektowany specjalnie dla fizjoterapeutów przez fizjoterapeutów.
Dokładnie wiemy, z czego korzysta rehabilitant na co dzień. W związku z tym, w środku znajdziesz wszystko to, czego
potrzebujesz do swojej pracy. Dzięki temu możesz dobrze zaplanować dzień i łatwiej zorganizować sobie pracę.
Wszystko w jednym miejscu
Ile tracisz czasu na szukanie kart pacjenta, karteczek żeby zapisać kiedy ma kolejną wizytę, ile razy rysowałeś ćwiczenia jako
zadanie domowe dla pacjenta? Teraz możesz mieć wszystko w jednym miejscu zawsze pod ręką w gotowych szablonach!
Ekstra dodatki
Formularz finansowy, harmonogram Twoich szkoleń i kursów, karty badania pacjenta, a nawet ściąga z testów klinicznych.

Możesz też kupić kalendarz z inną okładką: BIAŁĄ >>
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