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Stimata pacienta, stimat pacient, 
va multumim ca ne-ati acordat increderea si v-ati hotarat sa fiti tratat in cabinetul nostru stomatologic. Programarile in cabinet 
se fac pe baza de rezervari in prealabil, motiv pentru care putem reduce substantial timpul de asteptare. In cazul in care nu 
puteti sa veniti la o programare va rugam sa anulati programarea cat se poate de repede dar cu cel putin 24 de ore inainte. Va 
multumim pentru intelegere! 
 
Care este motivul vizitei la dentist?  

☐ Control (Kontrolle)     ☐ Consultatie (Beratung)     ☐ Dureri de dinti (Zahnschmerzen) 

☐ Probleme cu gingiile (Zahnfleischprobleme)    ☐ Probleme cu lucrare protetica (Zahnersatzprobleme) 

 

Pacient    ☐ M        ☐  F               ☐ Copil      /      ☐ La gradinita         ☐ Elev         ☐ Student          

 
 
 
 
 
 
 

Asiguratul medical (Reprezentantul legal la copii)        ☐ M       ☐ F     ☐ Identic cu pacientul 

 
 
 
 
 
 
Asigurarea medicala                                                                                          Versichertenstatus 

 
 
 
 
 
In cazul in care sunteti in posesia unei asigurari publice germane sunteti obligat sa prezentati cardul de asigurare la fiecare vizita la medic. In 
cazul in care nu prezentati cardul in decurs de 10 zile de la tratament, suntem indreptatiti prin lege sa va imputam costurile de tratament. 

 
 

Cum ati aflat de cabinetul nostru?   
 

☐ Google ☐ Facebook           ☐ Alta website ☐ Reclama cabinetului           ☐ Recomandare 

 
 

Va este frica de tratamentul stomatologic?        ☐ Nu      ☐ Da    Daca da, treceti pe scala de mai jos intensitatea 

 
 
     

 

Completati si pagina urmatoare! 

☐ Asigurare publica germana (de exemplu AOK, TK, BKK)                 Gesetzliche Krankenversicherung 

☐ Asigurare privata germana                 Private Versicherung                

☐ Asigurare de sanatate romaneasca  (EHIC)  Rumänische Krankenversicherung 

☐ Nu am asigurare medicala                  Ich bin nicht versichert 

Nume                                                             Prenume Data nasterii 

Strada si numarul Cod postal Localitatea 

Telefon fix Telefon Mobil Email 

Nume                                                             Prenume Data nasterii 

Localitatea Strada si numarul 

Telefon fix 

Cod postal 

Telefon Mobil Email 

Numele casei  de asigurari                                        

Locul de munca 

Recomandat de 

……………………………………………………………... 

Meseria  
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Pentru fișa medicală avem nevoie următoarele informații, care se supun secretului medical și de protecție a datelor. Acestea 
sunt folosite numai pentru a ne adapta tratamentul la starea de sănătate a dumneavoastră. Va rugam Să ne comunicați si pe 
viitor schimbări în sănătatea dumneavoastră, ale adresei și stării de asigurare. Multumim! 

 

 Da Nu 

Inima Infarct miocardic       Daca raspunsul e afirmativ precizati anul     ….………………………..…..   ☐ ☐ 

 Hipertensiune arteriala   Daca raspunsul e afirmativ precizati valoarea tensionala ….………...   ☐ ☐ 

 Valvulopatie, endocardita infectioasa ☐ ☐ 

 Insuficienta cardiaca ☐ ☐ 

 Pace maker ☐ ☐ 

 Aritmii sau fibrilatie ☐ ☐ 

 Angina pectorala ☐ ☐ 

    
Sange Urmati tratament cu anticoagulante? Daca raspunsul e afirmativ precizati valoarea  INR   ☐ ☐ 

Boli hematologice ☐ Marcumar     ☐ AAS     ☐ Iscover      ☐ Plavix     ☐ Altele   

 Hemofilie, Trombocitopenie, boala von Willebrand, altele ☐ ☐ 

 Anemie ☐ ☐ 

    
Boli metabolice Diabet  ☐ ☐ 

 Hipotiroidie sau hipertiroidie ☐ ☐ 

 Reumatism ☐ ☐ 

 Osteoporoza    ☐ ☐ 

 Daca raspunsul e afirmativ urmati sau ati urmat tratament cu bifosfonati de ex. Fosamax, 
Fosavance, Actonel, Bonviva, Zometa, Aclasta,   

☐ ☐ 

    
Boli infectioase Hepatita virala (Galbenare)  Tip    ☐ A       ☐ B       ☐ C ☐ ☐ 

 Tuberculoza (TBC) ☐ ☐ 

 SIDA (AIDS) ☐ ☐ 

    
Boli ale sistemului nervos Accident vascular cerebral  Daca raspunsul e afirmativ precizati anul ….………………………..…..   ☐ ☐ 

 Epilepsie   ☐ ☐ 

 Paralizii ☐ ☐ 

 Boli psihice, de ex. depresie, stari de anxietate,  ☐ ☐ 

    
Alergii Intolerante medicamentoase sau nemedicamentoase? ☐ ☐ 

 Alergii?  Daca raspunsul e afirmativ precizati la ce anume: ….……………………………………………..…..   ☐ ☐ 

    
Medicamente Luati medicamente in mod regulat? ☐ ☐ 

Droguri Luati sau ati luat droguri vreodata? ☐ ☐ 

    
Pentru femei Sunteti gravida?  Daca raspunsul e afirmativ precizati luna ……..….…………… ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 Da Nu 

Doriti o curatatre de dinti profesionala? (PZR) ☐ ☐ 
Doriti o sfatuire pentru dinti noi (poduri, coroane, protezare)? (Zahnersatz-Beratung) ☐ ☐ 
In cazul in care aveti nevoie de obturatii (plombe) doriti ca acestea sa fie de culoarea dintelui? (MKV) ☐ ☐ 
Doriti tratament de cosmetica dentara, de ex. fatetari ceramice (Veneers), albire de dinti (Bleaching)? ☐ ☐ 
Aveti interes la un tratament de calitate superioara chiar daca acesta costa ceva bani mai multi?  ☐ ☐ 
Doriti sa va ramintim sa veniti regulat la controlul de rutina dentar?  (Recall) ☐ ☐ 

 
Certific că am citit și înțeles pe deplin cele de mai sus și declar că datele furnizate de mine în acest chestionar sunt reale și complete. Îmi 

asum întreaga responsabilitate pentru incidente sau complicații ce pot să apară în eventualitatea că aceste date sunt false sau incomplete. 

 

 
_______________________________________        ___________________________________________ 
Localitatea / Data (ZZ/LL/AAAA)                                                                    Semnatura pacientului sau a reprezentantului legal la pacienti minori     
 

Alte informatii pe care le coniderati importante:                                       

Medicul de familie:  Nume                                                                                         Localitate                                                                     Telefon    

 

                                     


