ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

…../…./….

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………….ΟΝΟΜΑ:……………………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:……………………………………….....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ……………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………… ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………….ΤΚ:………………
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΙΚΙΑΣ:……………….………... ΕΡΓΑΣΙΑΣ:………………………………………………
.

ΚΙΝΗΤΟ:………………………...

E-MAIL :.……………………………………………………FACEBOOK: ……………………………………
ΣΥΣΤΗΣΑΣ:………………………………………………………………………………………........................

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οδοντιατρικές Πληροφορίες

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

Ματώνουν τα ούλα σας όταν βουρτσίζεται τα δόντια σας;…………..…………………………………
Είναι τα δόντια σας ευαίσθητα στο κρύα, ζεστά, τα γλυκά ή στην πίεση;……………………………..
Tο φαγητό ή το νήμα πιάνεται ανάμεσα στα δόντια σας; ………………….…………………………..
Eίναι το στόμα σας υγρό; ……………………………………………………………………………….
Έχετε κάνει περιοδοντική θεραπεία;…………..…………………………………………………………
Έχετε κάνει ποτέ ορθοδοντική θεραπεία;……………………………………………………………….
Έχετε ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη οδοντιατρική θεραπεία; ………………………………………
Πίνετε νερό βρύσης ή φιλτραρισμένο; …………………………………………………………………
Έχετε νιώσει πρόσφατα πόνο ή κάποια ενόχληση στα δόντια ;…………..…………………………….
Έχετε κάποια ενόχληση στο σαγόνι;…………………………………………………………………….
Έχετε κάποια πληγή στο στόμα σας;……………………...………………….……………….. .………
Φοράτε οδοντοστοιχίες; ………………………………………………………………………………..
Είχατε κάποιο σοβαρό ατύχημα στο κεφάλι ή στο στόμα; …….……………………………………….
Τελευταία επίσκεψη στον Οδοντίατρο: ……………………...Τελευταία φορά ακτινογραφία; …………………….
Τι θεραπεία κάνατε στην τελευταία επίσκεψη; ……………………………………………………………………...
Ποιος είναι ο λόγος της σημερινής σας επίσκεψης; …………………………………………………………………
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Ιατρικό Ιστορικό

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

Είσαστε υπό την παρακολούθηση κάποιου θεράποντα ιατρού;……..………………………………….
Η υγεία σας είναι άριστη;…………………………………..……………………………………………
Υπήρξε κάποια αλλαγή στη γενική σας υγεία τα τελευταία χρόνια; …………………………………...
Αν ναι σε ποια θεραπεία ακολουθείται αυτή τη στιγμή;…..…………………………………………………………..
…..……………………………………………..…..………………………………………………………………….
Είχατε κάποια σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 5 χρόνια ή νοσηλευτήκατε στο νοσοκομείο;…………..
Αν ναι τι ιατρικό πρόβλημα αντιμετωπίσατε; ……………………………………………………………………....
Φοράτε φακούς επαφής ;………………………………………………………………………………..
Παίρνετε ή έχετε πάρει χάπια αδυνατίσματος;……………………...…………….……………………
Παίρνατε ή θα ξεκινήσετε θεραπεία με ενδοφλέβια διφωσφονικά για πόνους στα κόκαλα
Κόκκαλα(Fosomax, Actonel, Bonviva, Aclasta & όλα τα γενόσημα)
Χρησιμοποιείται εξαρτώμενες ουσίες (ναρκωτικά);………………………………………………….
Είχατε ποτέ ολική αντικατάσταση άρθρωσης ( ισχίο, γόνατο, αγκώνα, δάχτυλα)………………………
Αν ναι πότε & έχετε κάποια επιπλοκή;
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Είσαστε έγκυος;………………………………………………………………………………………..………………
Πόσων εβδομάδων;……………………………………………………………………………………...…………….
Παίρνεται αντισυλληπτικά;……………………………………………………………………………………...…….
Περίθαλψη για γυναικολογικούς λόγους;………………………..……………………………………………………
ΑΛΕΡΓΙΕΣ
Έχετε αλλεργία ή έχετε παρατηρήσει κάποια αντίδραση στα παρακάτω: ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

Τοπικά αναισθητικά………….………

Μέταλλα…………………………….……

Ασπιρίνη……………………..………

Ιώδιο………………………………..….

Πενικιλίνη ή σε άλλα αντιβιοτικά……

Χρόνια ρινίτιδα/εποχιακή…………..…....

Βαρβιτουρικά ή ηρεμιστικά………....

Ζώα…………………………………..…

Κωδεΐνη ή άλλα ναρκωτικά ………....΄

Φαγητό……………………..…………..

Μέταλλα……………………..………

Άλλες Αλλεργίες ………………………..………..

2

Παρακαλώ απαντήστε εάν έχετε ή όχι κάποια από τις παρακάτω ασθένειες.
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ

Καρδιακό φύσημα………….………

Αιμοφιλία…………………………………

Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας …

AIDS ή Ιός HPV……………..…………..

Τεχνικές καρδιακές βαλβίδες……….

Αυτοάνοσο νόσημα…………………….…….

Ρευματικός Πυρετός………………..

Ρευματοειδής αρθρίτιδα…………….........

Καρδιαγγειακές παθήσεις...……….…

Ερυθηματώδης λύκος……………………

Αρτηριοσκλήρωση.…………….……

Άσθμα……………………..…………..…

Καρδιακή ανεπάρκεια ………….……

Εμφύσημα…………………………………

Στηθάγχη……………………………..

Συγγενείς ανωμαλίες καρδιάς…………….

Στεφανιαία νόσο……………………..

Βρογχίτιδα…………………………..……..

Βλάβες καρδιακής βαλβίδας…………

Φυματίωση……………………………….

Έμφραγμα………………………..…..

Καρκίνος/Χημειοθεραπεία/Ακτινοβολία

Χαμηλή πίεση………………………..

Ραδιενέργεια………….…………….……

Υψηλή πίεση.…………………..…….

Πόνος στο στήθος με την άσκηση……….

Βηματοδότης…………………………

Τύπος διαβήτη I ή II…….…………….…

Ρευματοπάθεια………….……..……..

Διατροφικές διαταραχές……………….…

Μη φυσιολογική Αιμορραγία…………

Υποσιτισμός…………………………..….

Αναιμία…………….……….………..

Γαστρεντερικά προβλήματα……………..

Μετάγγιση αίματος…………….……

Συχνοουρία……….………………….….

Ιγμορίτιδα…………………………..

Προβλήματα ύπνου………………………

Καούρα………...……………… ……

Ψυχικές ασθένειες ……………………….

Έλκος ………………………..………

Λοιμώξεις………………………………..

Θυρεοειδής…….…………………….

Νεφρικά προβλήματα…………………….

Ηπατίτιδα , Ίκτερος, Ηπατική νόσο....

Νυχτερινές εφιδρώσεις………………….

Επιληψία .………………………..…..

Οστεοπόρωση …..…………...................

Λιποθυμικά Επεισόδια…..………….….

Πρησμένοι αδένες στο λαιμό……………

Νευρολογικά προβλήματα.…….…….

Ταχεία απώλεια βάρους………………..

Ημικρανίες…………………………..

Σεξουαλ. μεταδιδόμενα νοσήματα……

Αναφέρεται οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα δεν υπάρχει στη λίστα και για το οποίο θα πρέπει να
είμαστε ενημερωμένοι ………………………………………………………………………………...…
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