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פאציענט אידענטיפיקאציע נומער:
געבורט דאטום:

נאמען פון פאציענט:

 .Iרינגל ארום די ריכטיגע ענטפער )לאזט ליידיג אויב איר פארשטייט נישט די פראגע(:
 .1יא ניין איז אייער אלגעמיינע געזונט צושטאנד גוט?
 .2יא ניין איז געווען אן ענדערונג אין אייער געזונט אינעם לעצטן יאר?
 .3יא ניין זענט איר געווען האספיטאליזירט אדער האט איר געהאט אן ערנסטע קרענק אין די לעצטע דריי יאר?
אויב יא ,פארוואס?
 .4יא ניין ווערט איר יעצט באהאנדעלט דורך א דאקטער? פאר וועלכע סיבה?
דאטום פון די לעצטע דענטיסט אונטערזוכונג?
דאטום פון די לעצטע מעדעצינישע אונטערזוכונג?
 .5יא ניין האט איר געהאט פראבלעמען מיט פריערדיגע דענטיסט באהאנדלונג?
 .6יא ניין האט איר יעצט ווייטאגן?
 .IIהאט איר געהאט:
 .7יא ניין
 .8יא ניין
 .9יא ניין
 .10יא ניין
 .11יא ניין
 .12יא ניין
 .13יא ניין
 .14יא ניין
 .15יא ניין
 .16יא ניין
 .17יא ניין
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צעטימלונג?
קלינגען אין די אויערן?
קאפ ווייטאגן?
חלש'ן?
שווינדלן אין די אויגן?
סידזשערס?
אויסערגעווענליכע דורשט?
אפט לאזן אורין?
טרוקענע מויל?
געלבזיכט?
ווייטאג אדער שטייפקייט אין די דזשוינטס?

 .IIIהאט איר אדער האט איר געהאט:
 .29יא ניין הארץ קראנקהייט?
 .30יא ניין הארץ אטאקע ,הארץ פעלערן?
 .31יא ניין הארץ מורמער?
 .32יא ניין רומאטיק פיבער?
 .33יא ניין סטראוק ,פארהארעטעווע אדערן?
 .34יא ניין הויכע בלוט דרוק?
 .35יא ניין אסטמא ,TB ,עמפעסימא ,אנדערע לונגען קראנקהייטן?
 .36יא ניין העפעטייטיס ,אנדערע לעבער קראנקהייטן?
 .37יא ניין מאגן פראבלעמען ,אולסערס?
 .38יא ניין זענט איר עמפינדליך צו :דראגס ,עסנווארג ,מעדיצינען ,לעיטעקס?
 .39יא ניין משפחה היסטאריע פון צוקער ,הארץ פראבלעמען ,טומארס?
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עידס?
טומארס ,קענסער?
ארטרייטיס ,רומאטיזם?
אויגן קראנקהייטן?
הויט קראנקהייטן?
אנימיע?
) VDסיפילעס אדער גאנאריע(?
הוירפיס?
נירן ,בלעדער קראנקהייטן?
טהיירוד ,אדרענאל קראנקהייטן?
צוקער?

 .IVהאט איר אדער האט איר געהאט:
 .51יא ניין פסיכיאטארישע באהאנדלונג?
 .52יא ניין ראדיאציע באהאנדלונג?
 .53יא ניין כעמאטעראפיע?
 .54יא ניין פראסטעטיק הארץ וואלוו?
 .55יא ניין סינטעטישע דשוינט?

.56
.57
.58
.59
.60

יא
יא
יא
יא
יא

ניין
ניין
ניין
ניין
ניין

האספיטאליזאציע?
בלוט טראנספוזיעס?
אפעראציעס?
פעיסמעיקער?
קאנטאקט לענסעס?

ווייטאג אין די ברוסט-קאסטן )ענדזשיינע(?
געשוואלענע קנעכלען?
פארקירצונג פון אטעם?
לעצטענס פארלוירן וואג ,היץ )פיבער( ,שוויצן ביינאכט?
כסדר'דיגע הוסטן ,הוסטן מיט בלוט?
בלוטונג פראבלעמען ,מאכט זיך אייך וואונדן גרינג?
סיינוס פראבלעמען?
שוועריגקייטן מיטן שלונגען?
דייעריע ,קאנסטיפאציע )עצירות( ,בלוט אין אויסגאנג?
אפט אויס-ברעכן ,איבלען?
שוועריגקייטן ביים לאזן אורין ,בלוט אין אורין?

 .Vנעמט איר:
 .61יא ניין רעקריעישאנעל דראגס?
 .62יא ניין דראגס ,מעדיצינען ,אווער-די-קאונטער מעדעצינען
)אריין גערעכנט אספירין( ,נאטורליכע רפואות?
ביטע שרייבט ארויס:
 .VIבלויז פאר פרויען:
 .65יא ניין זענט איר אדער קענט איר זיין שוואנגערדיג אדער געבן-צו-זייגן?

 .63יא
 .64יא

ניין סיי וועלכע סארט טאבאקאו?
ניין אלקאהאל?

 .66יא

ניין נעמט איר בוירטה קאנטראל פילן?

 .VIIאלע פאציענטן:
 .67יא ניין האט איר אדער איר געהאט סיי וועלכע קראנקהייטן אדער מעדעצינישע פראבלעמען וואס זענען נישט אויסגערעכנט אויף דעם פארם?
אויב יא ,ביטע קלערט אויף:

צום בעסטן פון מיין באקאנטשאפט האב איך פולשטענדיג און גענוי געענטפערט אויף יעדע פראגע .איך וועל אינפארמירן מיין דענטיסט פון סיי וועלכע ענדערונג אין מיין געזונט צושטאנד
און/אדער מעדעצינען.
דאטום:
פאציענט'ס אונטערשריפט:
ריקאלל רעוויו:
 .1פאציענט'ס אונטערשריפט
 .2פאציענט'ס אונטערשריפט
 .3פאציענט'ס אונטערשריפט
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דאטום:

The Health History is created and maintained by the University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, San Francisco, California.
Support for the translation and dissemination of the Health Histories comes from MetLife Dental.

