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Demó Fekvõbeteg Ellátó Intézet
Krónikus Belgyógyászat

Pécs Kassa u. 14.
Tel.: 72/518-180

Email.: szolga@hipkft.hu

Z á r ó j e l e n t é s Törzsszám: 201300001 .

TAJ: 000-000-017

Név:Aba Aladár Leány.n.: Született:1955.05.25

Anyja n.: Hajas Mária Lakcím:7633 Pécs Kassa U.14.

Felvétel:2013.11.18 Távozás:2013.11.22 10:25:13 Hely: belsõ kórházi áthelyezés Ápolási nap:5

Anamnézis, elõzõ betegségek:
Elõzõ betegségek: CHOLECYSTEKTOMIA, tibia törés

Jelen panaszok:
Fejfájás: nincs. Szédülés: nincs. Eszméletvesztés: nem volt.
Láz, hidegrázás: nincs. Köhögés, köpet: nincs. Lábdagadás: nincs.
Nehézlégzés, fulladás: nincs. Mellkasi fájdalom: nincs. Hasi Fájdalom: nincs. Vizelet: színe szalmasárga, nem véres, 
nem csíp, nem gyakori, nem fájdalmas, nem akad el. Nycturia: nincs. Széklet: naponta, nem látta véresnek, 
feketének, túl világosnak. Székelési habitusa nem változott. Hányinger, hányás: nincs. Étvágy: jó. Testsúly: nem 
változott.
CAVE: nem ismert.
Vércsoport: A; Rh: pozitív; 

Státusz:

Testsúly: 80 kg; Testmagasság: 172 cm; BSA: 1.971 m2; BMI:  27.04; Vérnyomás: 120 /70 Hgmm 
Radialis pulzus: 55 /min; Tápláltság: közepesen táplált.; Bõr,szõrzet: száraz, közepesen vértelt.; 
Oedema: nem látható, ujjlenyomatot nem tartja meg perifériásan.; Nyálkahártyák: közepesen vértelt. Nyelv 
nedves, nem bevont, nem devial.; Conjuctiva: békés, közepesen erezett.; Sclera: fehér; Széklet,vizelet: 
rendben; Garatképletek: kissé vörösek; Fogazat: ép.; Nyirokcsomók: kóros nem tapintható.; Nemi szerv: 
kornak, nemnek, életkornak megfelelõ.; Mamma: kóros nem tapintható.; Pajzsmirigy: nyelésre elmozdul, 
mirigyes tapintatú, göb nem tapintható.; Mozgás szervek: alakilag és funkcionálisan épek.; Neurológiai: 
pupillák: kerekek, egyenlõek, centrálisak, fényre reagálnak.; Pszichiátria: tiszta, ép tudat. Térben, idõben, auto és 
allopszichésen orientált.; Szív: negatív, norm. szívhangok.; Szívfrekvencia: 74 /min; Mellkas: részarányos; 
Pulmo: negatív.; Has: puha, betapintható.;

Gyógyszerérzékenység:Nincs

Diagnózisok:
BNO kódok: (I10H0) Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges)

Terápia:
piracetam (Lucetam 400 mg filmta.. - );

Epikrízis:
Fenti diagnózissal került felvételre.
Az alkalmazott terápia mellett állapota javult.
A beteget a mai napon az ápolási o-ra helyezzük át.
Baleset minõsítése:

Zárójelentést kiállította: A beteg ellátásáért felelõs orvos:
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A zárójelentés és a lelet 2 pld-t átvettem. Kijelentem, hogy távozáskor további kezelésemrõl a megfelelõ felvilágosítást megkaptam:

.....................................................
Beteg aláírása

Beteg nyilatkozata:

Alúlírott nyilatkozom arról, hogy a kezelõorvosom kellõ felvilágosítást nyújtott a gyógyszeres kezelés és gyógyászati 
segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget 
terhelõ várható költségei közötti különbségekrõl és a jogszabály szerinti helyettesítés lehetõségeirõl. A felvilágosítás 
alapján kérem az egészségügyi dokumentációban szereplõ gyógyszereim felírását, illetve a háziorvos számára történõ 
javaslat megadását.

Kérjük minden vizsgálat alkalmával dokumentációját hozza magával!

.....................................................
Beteg aláírása


