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WYWIAD ZDROWOTNY 
OBJĘTY TAJEMNICĄ LEKARSKĄ 

 

Proszę o przeczytanie poniższych pytań i udzielenie odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym    

 

1. Czy znajdowała się Pani/ Pan w ciągu ostatnich 10 lat pod specjalistyczną opieką lekarską   

             NIE    TAK   

 

jeśli „TAK” to jaką 

  

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

2. Czy jest Pani w ciąży?   

             NIE    TAK   

  

3. Czy przebyła Pani/Pan jakieś operacje?    

           NIE    TAK   

 

4. Czy przyjmuje Pani/Pan stale jakieś leki?     

           NIE    TAK   

 

jeśli „TAK” to jakie 

  

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

5. Czy przyjmuje Pani/Pan jakieś preparaty hormonalne?    

                   NIE    TAK   

jeśli „TAK” to jakie   

 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

6. Czy była Pani/Panu przetaczana krew?    

                   NIE    TAK      
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7. Czy robione były testy na obecność wirusa HIV (AIDS)    

                   NIE    TAK    

 

jeśli „TAK”  to:   WYNIK  DODATNI    WYNIK  UJEMNY   

  

8. Czy jest Pani/Panu wiadomo, że chorował (a) lub choruje na którąś z wymienionych poniżej 

chorób?     

 

- CHOROBY SERCA           NIE    TAK   

- CHOROBY PŁUC              NIE    TAK   

- CHOROBY WĄTROBY            NIE    TAK   

- CHOROBY NEREK            NIE    TAK   

- CUKRZYCA             NIE    TAK   

- CHOROBY TACZYCY            NIE    TAK   

- CHOROBY GINEKOLOGICZNE          NIE    TAK   

- CHOROBY UKŁADU KOSTNEGO         NIE    TAK   

- CHOROBY REUMATYCZNE          NIE    TAK   

- CHOROBY KRWI I ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA      NIE    TAK   

- CHOROBY NOWOTWOROWE          NIE    TAK     

 

9. Czy wykonywane były naświetlania lub/i podawane były leki cytostatyczne?    

                   NIE    TAK   

  

10. Czy wykonano lub jest planowany przeszczep narządów?    

                  NIE    TAK    

 

11. Czy podawane były leki immunosupresyjne?    

                  NIE    TAK     

 

12. Czy choruje Pani/Pan na inną, nie wymienioną w pkt. 8 chorobę?    

                  NIE    TAK    
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13. Czy miewa Pani/Pan stany zapalne jamy ustnej?    

                   NIE    TAK   

 

14. Czy występuje krwawienie dziąseł?    

           samoistne   NIE    TAK   

           przy szczotkowaniu  NIE    TAK  

   

15. Czy używa Pani/Pan po umyciu zębów płynów antyseptycznych?    

                   NIE    TAK 

    

16. Czy zaobserwowała Pani/Pan zwiększenie ruchomości zębów w ciągu ostatnich 2 lat?    

                   NIE    TAK   

  

17. Czy Pani/Pana rodzice tracili zęby z powodu paradontozy?    

                   NIE    TAK 

    

18. Czy w obrębie jamy istnej lub twarzy występują bóle nieznanego pochodzenia?    

                   NIE    TAK 

   

19. Czy pali Pani/Pan regularnie papierosy?    

                   NIE    TAK  

 

 

      

Oświadczam, że powyższe pytania zrozumiałam (em), a podane odpowiedzi są zgodne ze stanem mojej 

wiedzy i że nie zataiłam (em) żadnych danych.       

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------            
DATA I PODPIS         
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ZGODA NA ZABIEG 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o celowości i przebiegu leczenia z wykorzystaniem implantów 

zębowych. Rozumiem na czym polega ta metoda. Wiem, że implant zostanie umieszczony w kości podczas 

zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu miejscowym.                                                                           

Przedstawiono mi alternatywne metody leczenia, ale zdając sobie sprawę ze stanu mojego uzębienia oraz z 

uwzględnieniem moich oczekiwań, chcę poddać się leczeniu implanto-protetycznemu.                      

Wyjaśniono mi przebieg zabiegu oraz przedstawiono statystyczne dane dotyczące rokowań długoterminowych 

i niepowodzeń. Wiem, że sam lekarz nie jest w stanie zagwarantować mi stałego utrzymania wszczepów.                                  

Miałem możliwość zadawania lekarzowi pytań, zrozumiałem odpowiedzi i wyrażam zgodę na zabieg.   

Wiem, że podczas zabiegu może się okazać konieczne poszerzenie jego zakresu lub też zmiana 

zaplanowanych etapów leczenia.                                                                                                                    

Zgadzam się, na rozszerzenie zabiegu, jeżeli taka konieczność wyłoni się podczas jego trwania.          

Omówiono ze mną warunki powtórnego wszczepu implantu, w przypadku gdyby nie nastąpiła jego prawidłowa 

integracja.                                                                                                                                                     

Zapewniam, że w wywiadzie zdrowotnym ujawniłem wszystkie znane mi schorzenia i dolegliwości.   

Poinformowano mnie, że wynik leczenia zależy w znacznej mierze od przestrzegania regularnych wizyt 

kontrolnych i zachowania nienagannej higieny jamy ustnej.                                                              

Poinformowano mnie także o postępowaniu pozabiegowym, przyjmowaniu leków oraz wyznaczeniu terminów 

wizyt kontrolnych.                                                                                                                                                   

Z chwilą otrzymania odbudowy protetycznej będę przestrzegał wizyt kontrolnych oraz wykonywał zdjęcia 

radiologiczne.  

  

Zobowiązuję się do dokładnego przestrzegania zaleceń pozabiegowych i terminów  wizyt kontrolnych.            

 

 

 

 

 

 

 

DATA      PODPIS PACJENTA 
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