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CCaarrii  AAssssiissttiittii,,  

ddooppoo  22  sseettttiimmaannee  ddaallllaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeelllloo  ssttuuddiioo  ccoonn  aacccceessssoo  ppeerr  aappppuunnttaammeennttoo  ffiissssaattoo  ttrraammiittee  llaa  

aapppplliiccaazziioonnee  DDooccttoorrAApppp  ppoossssiiaammoo  ffaarree  uunnaa  pprriimmaa  vvaalluuttaazziioonnee  ..  

NNooii  aabbbbiiaammoo  rriicceevvuuttoo,,  ddaa  cchhii  llaa  hhaa  uuttiilliizzzzaattaa,,  ddeeii  rriissccoonnttrrii  ppoossiittiivvii  eedd  ii  pprriinncciippaallii  aapppprreezzzzaammee      nnttii  mmaanniiffeessttaattii  ssoonnoo  
ii  sseegguueennttii  ::  

--  qquueessttaa  mmooddaalliittàà  eevviittaa  ll''aaffffoollllaammeennttoo  iinn  ssaallaa  dd''aatttteessaa,,  aannccoorraa  vviieettaattoo  ddaallllaa  lleeggggee,,  eedd  iinn  ffuuttuurroo  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  nnoonn  

ccrreeaarree  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddii  aallttrree  mmaallaattttiiee  ((aadd  eesseemmppiioo  ll''iinnfflluueennzzaa  ssttaaggiioonnaallee))..    

--  eevviittaa  lluunngghhee  ccooddee  ee  ppeerrddiittaa  ddii  tteemmppoo  ppeerrcchhéé  ppeerrmmeettttee  ddii  aavveerree  cceerrtteezzzzaa  ddeeii  tteemmppii  ddii  iinnggrreessssoo  eedd  uusscciittaa  ddaalllloo  

ssttuuddiioo..  

--  ppeerrmmeettttee  ddii  aavveerree  uunn  ccoommooddoo  llaassssoo  ddii  tteemmppoo  eesscclluussiivvaammeennttee  ddeeddiiccaattoo,,  iinn  mmooddoo  cchhee  llaa  vviissiittaa  ssii  ssvvoollggaa  iinn  ttuuttttaa  

ttrraannqquuiilllliittàà  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  aauummeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà..  

CCii  ssoonnoo  ppeerròò  ddeeggllii  aassppeettttii  ddaa  ccoorrrreeggggeerree  ddaa  ssuubbiittoo..  

UUnnoo  ddii  qquueessttii  èè  IILL  CCOONNTTIINNUUOO  SSQQUUIILLLLAARREE  DDEELL  TTEELLEEFFOONNOO..  

QQuueessttoo  ccrreeaa  ccoonnttiinnuuee  iinntteerrrruuzziioonnii  ddeellllaa  vviissiittaa  iinn  ccoorrssoo  ee  nnootteevvoollii  pprroobblleemmii  ddii  pprriivvaaccyy  iinn  qquuaannttoo  ssiiaammoo  ccoossttrreettttii  aa  

rriissppoonnddeerree  ccoonn  iill  ppaazziieennttee  iinn  vviissiittaa  ddaavvaannttii  aa  nnooii..  

RRIISSOOLLVVIIAAMMOO  IILL  PPRROOBBLLEEMMAA  AASSSSIIEEMMEE  ::  VVII  PPRREEGGHHIIAAMMOO  DDII  NNOONN  TTEELLEEFFOONNAARREE  DDUURRAANNTTEE  LLEE  OORREE  DDII  VVIISSIITTAA..  

CCHHIIAAMMAATTEECCII  ::  

--  ddaallllee  88  aallllee  99..3300  ppeerr  rriicchhiieeddeerree  vviissiittee  ddoommiicciilliiaarrii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssvvoollttee  iinn  ggiioorrnnaattaa  

--  ffuuoorrii  ddaallll''oorraarriioo  ddii  vviissiittaa  ppeerr  cc  oommuunniiccaazziioonnii  oo,,  ppeerr  pprreennoottaarree  uunn  aappppuunnttaammeennttoo  mmaa  ssoolloo  cchhii  nnoonn  èè  aavvvveezzzzoo  aallllaa  

pprreennoottaazziioonnee  ttrraammiittee  DDooccttoorrAApppp  eedd  iinn  aatttteessaa  ddeellll''iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ttootteemm  ..  

RRIICCEETTTTEE  RRIIPPEETTIIBBIILLII  ::  

ppeerr  eevviittaarree  iill  pprroobblleemmaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa  llee  uunniicchhee  dduuee  mmooddaalliittàà  rriimmaarrrraannnnoo  llee  sseegguueennttii..  

11))  RRIICCHHIIEESSTTAA  ttrraammiittee  mmeessssaaggggiissttiiccaa  ((WWhhaattssAApppp  oo  qquueellllaa  iinntteerrnnaa  aa  DDooccttoorrAApppp))  eedd  IINNVVIIOO  rriicceettttee  aallllaa  mmaaiill  

ppeerrssoonnaallee..  SSaarràà  vvoossttrraa  ccuurraa  ssttaammppaarree  eedd  aacccceeddeerree  iinn  ffaarrmmaacciiaa..    

22))  RRIICCHHIIEESSTTAA  ttrraammiittee  bbuussttaa  iinn  ccaasssseettttiinnaa  ee  RRIITTIIRROO  FFAARRMMAACCII  ddiirreettttaammeennttee  nneellllaa  ffaarrmmaacciiaa  ddaa  vvooii  iinnddiiccaattaa  iill  

MMAARRTTEEDDÌÌ  EE  VVEENNEERRDDÌÌ  ..  

DDUUNNQQUUEE  NNOONN  TTEELLEEFFOONNAATTEE  NNÉÉ  PPRREESSEENNTTAATTEEVVII  AALLLLAA  PPOORRTTAA  PPEERR  RRIICCHHIIEEDDEERREE  RRIICCEETTTTEE,,  AATTTTEENNEETTEEVVII  AALLLLEE  

SSUUDDDDEETTTTEE  SSEEMMPPLLIICCII  RREEGGOOLLEE..  

AAllttrraa  ccrriittiicciittàà  rriigguuaarrddaa  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ppeerrssoonnee  aannzziiaannee,,  oo  ppooccoo  aavvvveezzzzee  aall  ddiiggiittaallee,,  aa  pprreennddeerree  ll''aappppuunntt      aammeennttoo..    

CCoommee  ddeettttoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  iinn  aatttteessaa  ddeellll''iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ttootteemm,,  tteelleeffoonnaatteeccii  ffuuoorrii  oorraarriioo  vviissiittaa  eedd  iill  pprroobblleemmaa  èè  

ssuubbiittoo  rriissoollttoo..  



AAuussppiiccoo  iinn  qquueessttaa  ffaassee  uunnaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  ffiiggllii  ee  nniippoottii,,  iinnffaattttii  bbaassttaa  cchhee  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  nnuucclleeoo  ffaa      --                

aammiilliiaarree  ssccaarriicchhii  DDooccttoorrAApppp  ppeerr  ppootteerrllaa  uuttiilliizzzzaarree  TTUUTTTTAA  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA..  SSee  ccoommppaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddeellllaa  nniippoottee  eedd  

aa  vviissiittaa  vviieennee  llaa  nnoonnnnaa,,  vvaa  bbeennee,,  nnoonn  ccii  ssoonnoo  pprroobblleemmii..  

PPeerr  uullttiimmoo  vvoorrrreeii  aaffffrroonnttaarree  iill  pprroobblleemmaa  ddeeii  tteesstt  ssiieerroollooggiiccii..  MMoollttii  ddii  vvooii,,  ddaattaa  ll''ooffffeerrttaa  ddeeii  llaabboorraattoorrii  dd''aannaalliissii  ee  

ddeellllaa  mmeeddiicciinnaa  ddeell  llaavvoorroo  ,,  ssttaannnnoo  eesseegguueennddoo,,  aanncchhee  pprriivvaattaammeennttee,,  ii  tteesstt  ssiieerroollooggiiccii  ppeerr  ssccoopprriirree  ssee  ssii  èè  ssttaattii  

aaffffeettttii  aanncchhee  ddaa  aassiinnttoommaattiiccii..  

DDoovvrreessttee  eesssseerree  iinnffoorrmmaattii  ddaa  cchhii  vvii  pprrooppoonnee  ee  vveennddee  iill  tteesstt  cchhee  iinn  ccaassoo  ddii  ppoossiittiivviittàà  aallllee        IIggGG  ((aannttiiccoorrppii  ddii  

mmeemmoorriiaa,,  dduunnqquuee  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  vviirruuss))  ssccaattttaa  ll''oobbbblliiggoo  ddii  eesseegguuiirree  iill  ttaammppoonnee  eedd  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  

qquuaarraanntteennaa  ffiinnoo  aallll''eessiittoo  ddeell  ttaammppoonnee  sstteessssoo..  PPuurrttrrooppppoo  qquueessttoo  ccoonnsseennssoo  iinnffoorrmmaattoo  vviieennee  ffoorrnniittoo  mmaallee  oo  

ccoommpprreessoo  mmaallee,,  dduunnqquuee  mmoollttii  ddii  vvooii  cchhee  mmii  ccoommuunniiccaannoo  iill  tteesstt  ppoossiittiivvoo  rriimmaannggoonnoo  ssoorrpprreessii  ddaallllee  ssuucccceessssiivvee  

mmiissuurree..  

DDUUNNQQUUEE  PPRRIIMMAA  DDII  FFAARREE  UUNN  TTEESSTT  SSIIEERROOLLOOGGIICCOO  PPAARRLLAATTEENNEE  CCOONN  NNOOII..  

RRiigguuaarrddoo  aallllaa  nnuuoovvaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeelllloo  ssttuuddiioo  ,,  ssee  qquuaallccuunnoo  aavveessssee  ddaa  ccoommuunniiccaarree  ccrriittiicciittàà  oo  ddiiffffiiccoollttàà  ffaatteelloo  

sseennzzaa  pprroobblleemmii  aanncchhee  nneeii  ccoommmmeennttii,,  ppoottrreebbbbeerroo  rriivveellaarrssii  ddeeggllii  ssppuunnttii  iinntteerreessssaannttii..  

BBuuoonnaa  ddoommeenniiccaa..  

  
  


