Gynekologická ambulance MUDr. Jaroslav Vráblik
TOP GYNEKOLOGIE s. r. o.
ZÁZNAM NOVÉ PACIENTKY
Titul, jméno, příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození:
Rodinný stav:
1
Kontaktní email :
Adresa, PSČ:
Vaše váha:
1

Rodné číslo (číslo
pojištěnce):
Pojišťovna (číslo):
Telefon (mobil):
Profese:
Zaměstnavatel:
Vaše výška:

(kam můžeme zasílat soukromé informace o Vašem zdravotním stavu!!)

Rodinná anamnéza: vyskytla se u někoho z Vašich blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci, děti) některá
z těchto onemocnění? Pokud ano, zaškrtněte, popište příslušnou chorobu
§ vysoký krevní tlak
§ choroby ledvin
§ srdeční onemocnění
§ nádorové onemocnění
§ mozková mrtvice
§ poruchy krvácivosti
§ epilepsie
§ vícečetné těhotenství
§ onemocnění štítné žlázy
§ vrozené vady
§ cukrovka (užívají inzulin/tablety?)
§ jiné: ……………………………
§ onemocnění prsu
Osobní anamnéza: léčila jste se někdy s následujícími obtížemi? (zaškrtněte, popište)
§ časté nebo silné bolesti hlavy
§ časté infekce močových cest
§ onemocnění prsu
§ epilepsie
§ vysoký krevní tlak
§ onemocnění jater (inf. žloutenka,
§ onemocnění žlučníku
mononukleoza)
§ srdeční onemocnění
§ cukrovka
§ zánět žil
§ vysoká hladina tuků, cholesterolu
§ onemocnění štítné žlázy
§ anemie (chudokrevnost)
§ trombóza, embolie
§ porucha srážlivosti krve
§ astma, chronická bronchitida
§ jiné: ………………………………
Prodělala jste nějaké operace?
uveďte v časovém sledu:
rok
druh operace

zdrav. zařízení

komplikace

Gynekologická anamnéza (a léčba): Měla jste někdy tyto obtíže/ prodělala tyto zákroky?
§ ošetření děložního čípku (vypalování,
§ opakované výtoky
mražení, konizace)
§ hormonální. léčba – nepravidelnosti
§ zákroky pro krvácení z dělohy (výškrab,
menstruačního cyklu
abraze, kyretáž)
§ hluboký gynekol. zánět (s hospitalizací
§ cysty na vaječníku
v nemocnici?)
§ léčba neplodnosti
§ jiné:…………………………………………………………

Vaše předchozí těhotenství (porod, císařský řez potrat, přerušení) uveďte v časovém sledu
Porod

Přerušení těhotenství
(interrupce)

Samovolný
těhotenství

rok

rok

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

rok

Pohlaví
váha

- samovolný
- hlavičkou/zadečkem
- přirozeně/císařským řezem/kleště/vex
- v termínu/předčasný (uveďte ve kterém
týdnu)

potrat

-

měsíc

Byla jste očkována proti rakovině děložního čípku?
ano
ne
ANTIKONCEPCE: (přibližně rok, od-do)
Užívala jste někdy hormonální antikoncepci?
ano
ne
Měla jste někdy nitroděložní tělísko (DANU):
ano
ne
LÉKY: (Užíváte nějaké léky a jaké, pravidelně a jak často?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ALERGIE: Jste alergická na nějaké léky, potraviny, látky, zvířata, rostliny apod.? Jaké? Jak se to projevuje?
………………………………………………………………………………………………………………………
TRANSFUZE: dostala jste někdy krev, krevní transfuzi? Kdy? Byli komplikace - jaké?
ano
ne
KOUŘÍTE? (kouřila jste, jak dlouho - kdy jste přestala kouřit?)
ne
ano……
počet cigaret denně :
počet let aktivního kouření:
Máte/ měla jste někdy problém s únikem moči? (při kašli, kýchání, běhu, zvedání břemen)
ano
ne
v jaké situaci:
MENSES (menses) máte od………let, asi po ………dnech, trvají asi ……………dní
Jsou bolestivé: ano
ne
velmi silné?:
ano
ne
Poslední měsíčky (datum prvního dne krvácení):………………………………………………………..
Datum poslední preventivní prohlídky:………………………………………………………………….
Předchozí gynekolog, u kterého jste byla registrována?
Jméno, příjmení, adresa ordinace: ……………………………………………………………………….
Jak jste se dozvěděla o našem pracovišti?.................................................................................................
Vaše součastné obtíže - důvod návštěvy (registrace, prevence, bolesti, těhotenství apod.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prosím věnujte pozornost uvedení přesných údajů, zejména mobil, e-mail, a podobně. V rámci zkvalitnění
služeb komunikujeme s pacientkou i e-mailem a sms (komunikujeme a zasíláme výsledky). V případě jejich
změny to, prosím, co nejdříve oznamte. Děkujeme.
Datum:

Podpis pacientky:

