
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  

Попълнената информация ще ни помогне да контролираме и подобрим  
качеството на услугите към Вас като наш пациент. 

Лични данни за  създаване  на медицински картон  

Три имена на пациента: 

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

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

Дата на раждане / ЕГН: ……………………...…....…….  Телефон за контакт: ………..............….…………………………  

(Посоченият телефон за контакт ще послужи за известяване при следващо посещение и обратна връзка при 

закъснение с повече от 15 мин или неявяване на планирания час в графика на лекаря по дентална медицина).    

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

Допълнителна информация  

Професия: ………...…………….........………..  Повод за посещението: ……..…………………........……………………… 

Посочете кога е било последното Ви посещение при зъболекар: …………………………….................…..………….... 

Последен прием на храна:        тази сутрин;     днес на обяд;     предходната вечер. 

Пушач ли сте?   Да. Пуша по …….....………… цигари на ден.  Не. 

Откъде научихте за нас?  От приятел / роднина / колега;     От лекар;     От Google търсачка;    

                                            От Facebook / Instagram реклама;    Друг източник: ……………………….…………..... 

Ваш близък човек, на който да се обадим, в случай че Ви прилошее по време на посещение: 

(Име, фамилия и телефон) ………………..…………........……………………………………………………………………… 

Медицинска история  

В добро здравословно състояние ли сте?     Да.    Не. ………………………………………………………………… 

Имате ли алергии?   Да, към:  ………………..............…………………………………....………  Не. 

Моля, отбележете, ако лекар Ви е информирал, че имате 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 (продължително кървене) 

 Други заболявания: …………...…………………. 

Специфични лекарства, които приемате: ......................................................................................................................... 

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

Дентална история  

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

       Рентгенография на зъбния статус. Моля, предайте снимката на рецепция. 

Допълнителна информация з а жени  

        В момента съм бременна. В ….……………….… месец. 

        Употребявам хормонални медикаменти: ……………………………………….………………….…………………… 

 
С подписа си по-долу аз, ……………….……………………………………………..................……………………………… 

гарантирам, че посочената от мен информация е пълна и отговаря на действителността.            

 

Подпис на пациента: ……………………….......... 

Лечебното заведение е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД (код за справка – 166498, 330315). 


