
 

 
                                 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKIETA    PACJENTA 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………..………………… 
 
Adres zamieszkania: ……………..……………………………………… 
 
PESEL lub data urodzenia……………………..………………………... 
 
Telefon kontaktowy: ……………..……………………………………….. 
 
Adres mailowy: …………………………………………………………… 
 

 
W trosce o Państwa zdrowie prosimy o  dokładne wypełnienie wywiadu lekarskiego!  

Podane przez Państwa informacje będą objęte tajemnicą lekarską. 

 

WYWIAD    OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY 
 

Jaki jest powód dzisiejszej wizyty?.....………………………………………………………………….………… 
 
Jakie ma Pan/i oczekiwania związane z leczeniem stomatologicznym? ………………………….……........ 

……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Co Pan/i myśli o swoim uśmiechu? ………………………………………………………………………..….…. 
 
Czy dotychczasowe leczenie odbywało się w znieczuleniu? ………………..……………………..….……… 
 
Skąd się Pan/i dowiedział/a o naszej klinice? ( rodzina , znajomi, Internet , inne) ………………...……….. 

 

WYWIAD    OGÓLNOLEKARSKI 

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiedniej rubryce    

    
Czy ma Pan / Pani jakiekolwiek dolegliwości ze strony serca? Nie □      Tak □     Nie wiem □        

(zawał, choroba wieńcowa, wady serca, rozrusznik)                                              
Czy choruje Pan / Pani na nadciśnienie?                                   Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy choruje Pan / Pani na cukrzycę? Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy choruje Pan / Pani na epilepsję( padaczkę)? Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy choruje Pan / Pani na astmę oskrzelową? Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy choruje ( chorował) Pan / Pani na WZW ( żółtaczka zakaźna)                            Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    

Czy miał Pan / Pani kontakt z osobą chorą na AIDS  Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy ma Pan / Pani jakiekolwiek dolegliwości ze strony nerek?    Nie □       Tak □     Nie wiem □        

Czy ma Pan / Pani skłonności do krwawienia?                           Nie □       Tak □     Nie wiem □        

 

 



 

 
        
       Czy leczy się Pan /Pani z powodu chorób tarczycy?                 Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    

       Czy przyjmuje Pan / Pani przewlekle jakieś  leki?                                     Nie □       Tak □     Nie wiem □        

Proszę wymienić     ……………………………………………..………….. 
 

Czy jest Pan / Pani uczulona na jakieś leki, znieczulenia ?   Nie □       Tak □     Nie wiem □        

Proszę wymienić     ………………………………………………............... 

…………………………………………………………….....………..……… 
    
Czy ma Pan/Pani bóle głowy                                                        Nie □       Tak □     Nie wiem □        
    
Czy w ciągu ostatnich 6–ciu miesięcy był Pan/Pani leczony  Nie □       Tak □     Nie wiem □        

w  szpitalu lub miał Pan /Pani wykonywane ambulatoryjnie     
 

zabiegi chirurgiczne bądź stomatologiczne?      
 
Oświadczam, że informacje podane powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany  

mojej sytuacji zdrowotnej, szczególnie mogące mieć wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego 

zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie lekarzowi prowadzącemu.  

                                                             
 
 
     ……………………………………………                                                      …………………………………………………………… 
                 miejscowość i data                                                                         czytelny podpis  pacjenta lub opiekuna prawnego 

 
 

SYSTEM PRZYPOMINANIA O WIZYTACH 
 

Na dzień przed umówioną wizytą recepcjonistki telefonicznie potwierdzają zaplanowaną wizytę.      

W przypadku zmiany Państwa planów prosimy o jak najszybsze poinformowanie recepcji.  

Ułatwi nam to zaplanowanie kolejnego terminu spotkania. 

Przy braku możliwości telefonicznego potwierdzenia umówionej wizyty wysyłamy pacjentowi SMS  

z prośbą o potwierdzenie wizyty. Niepotwierdzenie wizyty przez pacjenta jest równoznaczne  

z jej odwołaniem. 
 

OŚWIADCZENIA PACJENTA 
 

Na podstawie ustawy z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika  Praw Pacjenta (  Dz. U.           

z 2009 nr 52 poz.417) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 .11.2015r. w sprawie  rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania   ( Dz.U. 2015 poz. 2069)  

oświadczam ,że 
                   
Do uzyskania informacji o stanie mego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych* 
 

      Upoważniam : 
                                      ………………………………………………………….………………….……………………………….. 

                                                                                imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia  

      Nie upoważniam żadnej osoby  

 
Do  uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby* 
 

      Upoważniam :                                                                                                                  
                                        ……………………..…………………………………….………………….……………………………….. 
                                                                      imię i nazwisko oraz  PESEL lub data urodzenia 

      Nie upoważniam żadnej osoby  
 
   *- właściwe zaznaczyć  
 
 
    ……………………………………………                                                      …………………………………………………………… 
                 miejscowość i data                                                                         czytelny podpis  pacjenta lub opiekuna ustawowego  


