Beleegyező nyilatkozat
Név:

TAJ- szám:

Születési
dátum:
Lakcím:

Foglalkozás:

Telefon:

E-mail:

□ Hozzájárulok, hogy e-mail címemre, mobil telefonomra hírlevelet és időpont értesítést küldjenek.
Kedves Páciensünk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el és (olvashatóan) válaszoljon az alábbi kérdésekre. (A megfelelő választ x-szel jelölje.) A fogászati
kezelések mikrosebészeti beavatkozásnak minősülnek. A műtéti beavatkozásoknak lehetnek nem kívánatos következményei, pl.
eszköz véletlenszerű lenyelése, légutakba való kerülése, idegsérülés. Az érzéstelenítéssel együtt járhat a tű betörése, vérömleny
kialakulása. Fogcsiszolás során- a fúrás okozta traumától- a fog elhalhat, mely az esetek egy részében csak hónapokkal a kezelés
után derül ki. Gyökérkezelés esetén a tágító tű betörhet, amennyiben szűk a csatorna.
Tudomásul veszem, hogy a fogpótlásra vonatkozó, az árlistában rögzített garancia csak akkor érvényes, ha a szájápolást az orvos
utasításai szerint végzi és rendszeresen megjelenik kontrollvizsgálaton, ill. fogkő-eltávolításon.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy időpont lemondás csak 24 órával a megbeszélt időpont előtt lehetséges. A 24 órán
belüli lemondásért 5000Ft felárat számolunk fel!
Az Öntől kapott információkat természetesen az orvosi titoktartás védi!
IGEN

NEM
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Hajlamos-e ájulásra?
Magas-e a vérnyomása?
Alacsony-e a vérnyomása?
Egyéb vérkeringési zavarról tud-e?
Tud-e szívbetegségről?
szívfejlődési rendellenességről?
műbillentyű beültetésről?
szívbelhártya gyulladásról?
szívműtétről?
Van-e pacemakere?
Volt-e csípő- vagy egyéb protézis műtéte?
Áll-e orvosi vagy kórházi kezelés alatt?
Az elmúlt 3 évben volt súlyos betegsége?
Kapott-e már fogászati érzéstelenítőt?
Milyen gyógyszereket szed jelenleg?

Szenved-e Ön: cukorbetegségben?
véralvadási zavarban?
vérkeringési zavarokban?
pajzsmirigy problémákban?
reumás betegségben?
tüdőbetegségben?
vesebetegségben?
emésztőrendszeri betegségben?
idegrendszeri betegségben?
immunhiányos betegségben?
HIV pozitív fertőzésben?
Más fertőző betegégben?
Hepatitis
TBC
Milyen egyéb betegségekben szenved?

Van-e olyan gyógyszer, amelyre allergiás,
vagy panaszt okozott a szedése?
Ha igen, melyek ezek?

Vannak-e allergiás panaszai? (fémek
is!)
Ha igen, mire allergiás?

Átesett-e daganatos betegségen?
Kapott-e kemoterápiás kezelést?
Szed-e biszfoszfonát vagy más gyógyszert
csontritkulás kezelésére?
Hölgyeknek: jelenleg terhes-e?

Kapott-e sugárkezelést?
Szed-e Syncumar vagy más nevű
véralvadást befolyásoló szert?
Dohányzik?
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Szokott-e reggel fájni a feje, nyaka, háta (aláhúzandó)
Szenved-e migrénes fejfájástól?
Szenved-e epilepsziában?
Rágóizomzatát szokta-e fájdalmasnak érezni?
Kattog-e valamelyik oldali rágóízülete?
Szokott-e zúgni a füle?
Volt-e fogszabályzója?
A fogai alkalmanként érzékenyek?
Állcsontja, arcizma szokott fájni?
Az ínye szokott-e vérezni fogmosáskor?
Elégedett a tömései színével?
Honnan hallott rólunk?

Dátum: 2022.

Páciens aláírása:
......................................................................
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