
(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

Me dit sii ni li ne vorm

LAP SE NI MI:

Sün ni kuu päev: Isi ku kood:

Tea dao le vad al ler giad (nt toi dud, pu tu ka ham mus tu sed, ra vi mid):

Tar bib het kel ra vi meid:                 Ei                Jah

Kui jah, siis mär ki ge mil list tüü pi ja mil li ses doo sis:

Pa lun esi ta ge ret sep ti de koo piad ning pii sa valt ra vi meid ko gu rei si le ku lu vaks ajaks.
Kõik prae gu sed hai gu sed, nt ast ma, epi lep sia, eri va ja du sed, ma dal ve re rõhk, dia beet, 
soo du mus mig ree ni/mi nes ta mi se/pea ring lu se tek keks, dep res sioon/äre vus:

Kõik va ra se mad ope rat sioo nid ja haig la ra vid:

Kind lus tus fi r ma ni mi:
Kind lus tus le pin gu num ber:
Kas on veel mi da gi, mi da täis kas va nud saat ja ja üri tu se kor ral da jad peak sid tead ma, et 
ta ga da teie lap se ohu tus, kait se, heao lu ja või ma lus täie li kult osa le da:

Lap se va ne ma nõu so lek
Pa lun mär ki ge all pool, kui an na te või ei an na nõu so le kut lap se le kä si müü gi ra vi mi te 
and mi seks ker ge me te ter vi se häi re te ra viks, näi teks pea- ja kõ hu va lud. Tõ si se ma te 
hai gus te pu hul viiak se teie laps kva li fi t see ri tud ars ti juur de.

  Mi na/meie an nan/an na me oma nõu so le ku, et laps võib va ja du sel võt ta kä si müü gi-
 ra vi meid, näi teks ibup ro fee ni, pa rat se ta moo li, as pi rii ni. 

  Mi na/meie EI AN NA oma nõu so le kut, et võiks võt ta mis ta hes ra vi meid üks kõik mil lis te 
ter vi se häi re te ra viks.

Kuu päev:    
Lap se va ne ma/sea dus li ku hool da ja ni mi
Pe re kon na ni mi ja ees ni mi:     

All ki ri:                                                                        Sün ni kuu päev:    

Pe re kon na ni mi ja ees ni mi:     

All ki ri:                                                                        Sün ni kuu päev:


