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Lý Lịch Bệnh Nhân

Họ, Tên: __________________________________________________________ Tính: Nam / Nữ

Ngày Sanh: _________________________________ Tuổi: _____________ Cân Nặng: _____________

Số An Sinh Xã Hội: ___________________________

Địa Chỉ Nhà: ________________________________________________________________________

Thành Phố: ____________________________ Tiểu Bang: _________ Zip Code: __________________

Điện Thoại: (Nhà) ___________________________ (Cầm Tay) _______________________________

E-Mail _____________________________________

Tên bác sĩ đã giới thiệu anh đến đây? _____________________________________________________

Có những triệu chứng gì khiến anh đến trung tâm chúng tôi: ___________________________________

Triệu chứng xảy ra đầu tiên là lúc nào: ____________________________________________________

Anh có bị thương không: Có / Không

Nếu có, nói rõ khi nào và ra sao: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

LÝ LỊCH VỀ BỆNH TRẠNG: (KHOANH TRỌN TỪNG MỤC)

Tiểu đường Có / Không Bệnh tăng nhãn áp Có / Không
Bệnh gan Có / Không Sickle Cell Có / Không
Áp huyết cao Có / Không Bệnh thận Có / Không
Viêm gan Có / Không Benh ‘si da’ HIV Có / Không
Bệnh tim Có / Không Tai biến Có / Không
Kinh phong Có / Không
Nếu có, liệt kê loại nà o: ________________________________________________________________

Lý lịch về ung thư Có / Không

Nếu có, đã đ ược trị liệu như thế nào về ung thư? ____________________________________________

Anh có bị dị ứng thứ gì không? Có / Không

Nếu có, liệt kê những dị ứng: ____________________________________________________________

I.V. enhancement/ dị ứng đối với chất iodine? Có / Không

Nếu có, phản ứng như thế nào: __________________________________________________________

Anh có uống thuốc gì khô ng? Có / Không

Nếu có, liệt kê tất cả các loại thuốc: ______________________________________________________

Liệt kê loại thuốc gì anh uống hô m nay:____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Truớc đây anh đã có những thử nghiệm sau đây chưa?

Cat Scan Có/ Không MRI Có/ Không
X-ray Có/ Không Ultrasound Có/ Không

Nếu có, khi nào? _____________________________________________________________________

Ở đâu? _____________________________________________________________________________

Kết quả? ____________________________________________________________________________

Anh có bao giờ bị mổ chưa? Có/ Không

Nếu có, liệt kê tất cả ngày tháng và các ca mổ : ______________________________________________

____________________________________________________________________________________

Câu hỏi cho nữ bệnh nhân:

Ngày kinh nguyệt lần cuối: _____________________________________________________________
Cô có nghĩ là cô có thể có thai không? Có / Không Có thai tất cả mấy lần: _________________
Có hư thai không? Có / Không Nếu có, mấy lần? _____________________
Cô có bao giờ cắt bỏ tử cung? Có/ Không
Nếu có, buồng trứng có cắt bỏ không? Có/ Không Nếu có, loại gì? ______________________
Cô có IUD? Có/ Không
Cô có dùng thuốc ngừa thai không? Có/ Không

Insurance Patients only*:

Insurance Name: _____________________________________________________________________

Policy Holder’s Name: _________________________________ Relation to Patient: _______________

Date of Birth: ____________________ Social Security Number: _______________________________

*NOTE: Policy Holder’s information is necessary for claims purposes.

Chủng tộc: Mỹ Da đỏ hoặc Alaska _____________ Châu Á __________ Châu Phi ___________

Mỹ Trắng _______________________ Người đảo_______ Khác ______________

Dân tộc: Tây Ban Nha _____________________ Khác Tây Ban Nha _____________________

Ngôn ngữ: ______________________________________________________________________
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Quyền sử dụng và công bố tài liệu của bệnh nhân

Luật riêng tư của HIPAA cho phép các cá nhân quyền đòi hỏi s ự giới hạn trong việc sử dụng và công bố
những tài liệu được giữ kín về sức khỏe của họ (PHI).

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN SẼ ĐƯỢC FAX ĐẾN VĂN PHÒNG BÁC SĨ CỦA BỆNH NHÂ N.

Ngoài tôi là bệnh nhân và bác sĩ của tôi, những người có tên sau đây được phép nhận tất cả các tài liệu
liên quan đến sức khỏe của tôi:

____________________________________________________________________________________
Họ tên/Quan hệ với bệnh nhân

_______________________________________________________________________ ________________________________

Tên người liên lạc khi khẩn cấp Điện thoại khi khẩn cấp

_____ Tôi không cho phép bất cứ ai ngoài tôi và bác sĩ của tôi được nhận tất cả các tài liệu, cũng như
các tin tức liên quan đến sức khỏe của tô i.

Tôi xin chứng nhận tất cả dữ kiện trên là đúng sự thật.

_____________________________________________________ __________________
Chữ ký của bệnh nhân Ngày ký


