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Numer kat

Kod produ
Kod EAN

Opis produktu

PLANNER FIZJOTERAPEUTY
Jedyny taki w Polsce, autorski projekt książkowego, bezdatowego
plannera dla fizjoterapeuty. Możesz zacząć korzystać w dowolnym
momencie w roku.

CO DOKŁADNIE ZNAJDZIESZ W ŚRODKU:
- dzienny widok - w którym łatwo i wygodnie zaplanujesz wizyty swoich pacjentów, tabelka na wizyty pacjentów w której
możesz zapisać
10 pacjentów dziennie, plus dodatkowe miejsce na notatki i "przypominajki",
- widok miesięczny - z motywacyjnym cytatem, w którym możesz szczegółowo zaplanować działania w danym miesiącu,
- plan nauki - w tym tygodniowym widoku możesz rozplanować materiał do nauki lub powtórek na każdy dzień,
- 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,
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- ściąga z testów klinicznych - zawsze pod ręką będziesz mieć ściągę z testów klinicznych oraz elementy badania
neurologicznego,
- 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,
- lista twoich badań lekarskich - pamiętaj, że aby dbać o zdrowie innych sam musisz być zdrowy, a tej karcie możesz
zapisać wszystkie swoje planowane badania lub wizyty u lekarzy,
- na wyklejce znajdziesz - dermatomy i unerwienie obwodowe
- perforacja - karty mają perforację więc w dowolnym momencie możesz łatwo wyrwać kartkę z plannera,
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.

Specyfikacja:
Flexi oprawa zintegrowana
Okładka z "ecoskóry" w złotym kolorze
Format A5
272 strony
Planner trwały "szyto - klejony"
Dodatkowo perforacja i 2 tasiemki
Gumka
ISBN 978-83-957294-0-9

Zobacz jeszcze planner w korkowej okładce.
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