
ПОВЕРИТЕЛНО! Информацията, съдържаща се в този документ, е притежание на ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД. Съдържанието на документа 

не може да бъде разпространявано от когото и да било без изричното съгласие на ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД  и подлежи на санкции по 

реда за защита на авторските права. С подписването на настоящия документ страните се съгласяват с горепосочената информация. 

МОНИТОРИНГ ЗА НОВ ПАЦИЕНТ  под 18 г .  

Попълнената информация ще ни помогне да контролираме  

и подобрим качеството на услугите към Вас като наш пациент. 

(Моля, попълнете или сложете отметка в квадратчето с Х) 
 

Лични данни за  попълване на медицински картон     

Три имена на пациента (дете): 

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

Дата на раждане / ЕГН на пациента: ..…………………………..……………………………………………….………....…….   

Име и фамилия на родител / настойник: ……….………………………………………………………………………………… 

Адрес на местоживеене (актуален): ………………………………….………………………….…….…………………………. 

Телефон за контакт с родител / настойник: ………………………………………………………………………………………  

E-mail: …..…………………..…………….…………………………………….…………………………………………………..….. 

Повод за днешното посещение: ……..……………………………………………………………………………………….……. 

Посочете кога е било последното посещение на детето при зъболекар: ……………………………………..…………… 

От къде научихте за нас?  От приятел /роднина /колега     От лекар     От интернет търсачка    

                                          От печатна реклама                  Друг източник: ……………………….………….…... 

Медицинска история  

1. В добро здравословно състояние ли е детето?   Да.   Не. 

2. Има ли алергии?   Да, към:  ……………………………………………………………....…………  Не 

3. Личен лекар (име, фамилия и телефон): ………………..…………………………………….……………………….….. 

Моля, отбележете, ако лекар Ви е информирал, че детето има някое от следните заболявания: 

 Сърдечен проблем                                          

 Високо кръвно     

 Диабет                                                       

 Астма /Белодробни проблеми                                

 Епилепсия                                                             

 Левкемия                                                           

 Чернодробна болест                                            

 Бъбречна болест    

 Хепатит – Тип .........    

 Глаукома     

 Туберкулоза     

 ХИВ – вирус      

 Хемофилия (склонност към продължително 

кървене) 

 Други заболявания: ……………………………. 

4. Специфични лекарства, които приема детето: …..………………………….………………………………….………… 

5. В момента приема ли антибиотик?   Да:  ……………………………………………………...……  Не 

Дентална история  

        Счупване / травма на горна / долна челюст.        Кървящи венци. 

        Рентгенография на зъбния статус (образна диагностика). Моля, предайте снимката на рецепция. 

С подписа си по-долу аз, като родител / настойник, (име и фамилия) …………………………………………………… 

……………………………………………………… гарантирам, че посочената от мен информация за детето ми е 

пълна и отговаря на действителността, както и се съгласявам да бъде създаден пациентски картон, фото снимка 

към него и личните ни данни да бъдат съхранявани и обработвани за медицински цели съгласно ЗЗЛД.            

       

Подпис на родител / настойник: ……………………….......... 


