INFORME MÉDICO
DATOS DO/A DOUTOR/A
Nome e apelidos

Colexiado nº

DATOS DO/A PACIENTE
Nome e apelidos

DNI

1. DIAGNOSE / PATOLOXÍA

2. TRATAMENTO INDICADO / PRESCRITO

3. OUTROS DATOS A VALORAR
A) Afectación ao desenvolvemento da vida cotiá
01 Sen dificultades que afecten ao desenvolvemento da súa vida cotiá.
02 Ten dificultades que afectan ao desenvolvemento da súa vida cotiá.
03 Ten dificultades que afectan gravemente ao desenvolvemento da súa vida cotiá.

B) O estado de saúde dificulta a súa actividade laboral?
01 Non.
02 Si, para certas actividades.
03 Si, para a maioría ou para todas as actividades.

C) Necesidade de atención sanitaria
01 Atención primaria preventiva ou de resposta a episodios puntuais. Non afectan ao desenvolvemento
da vida cotiá.
02 Precisa seguimento.
03 Precisa atención continuada:
03.01 Hospitalización. 03.02 Convalecencia no fogar. 03.03 Necesidade de coidados paliativos.

D) Necesidade de tratamento
01 Sen tratamentos continuados.
02 Tratamentos continuados.
03 Tratamento continuado e supervisado.

e) Seguimento do tratamento prescrito
01 Segue o tratamento.
02 Segue o tratamento con dificultades ou sen constancia.
03 Non segue tratamento.

f) Condutas aditivas
01 Non presenta condutas aditivas.
02 Ten algunha conduta aditiva, pero non lle supón deterioro ou malestar.
03 Presenta condutas aditivas que lle xera certas dificultades.
04 Presenta condutas aditivas que lle xeran dependencia.
Vilagarcía de Arousa, a

de

de 20

.
(Sinatura do/a facultativo/a)

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, advírtese que os datos de
carácter personal que pudieran facilitarse polo interesado/a incluiranse no/s ficheiro/s “SIUSS-CSS” e/ou “SERVIZOS SOCIALES”, titularidade do
Concello de Vilagarcia de Arousa. De acordo co disposto na L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal ten dereito ao acceso,
cancelación e oposición dos seus datos ante a Alcaldía do Concello de Vilagarcia na Praza Ravella nº1, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Asemade, os datos incluiranse no ficheiro denominado “Gestión de Servicios Sociales”, titularidade da “Conselleria de Trabajo y Bienestar/ Secretaría
General Técnica”. De acordo co disposto na L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal ten dereito ao acceso, cancelación e oposición
dos seus datos ante dita Consellería sita en “Edificio Administrativo de San Caetano 15781 Santiago de Compostela”.

