Wywiad epidemiologiczny/wstępna ocena ryzyka do zabiegów estetycznych
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania.
Szczegółowe, czytelne odpowiedzi pomogą nam w odpowiedni sposób zaplanować terapię
i pielęgnację oraz wdrożyć najbardziej odpowiednie standardy profilaktyki i zabiegów podczas
prowadzenie Klienta/ki w gabinecie.
W pytaniach, w których warianty odpowiedzi zaznaczono gwiazdką* prawidłową odpowiedź proszę
podkreślić

Dane osobowe klienta/ki i informacja
imię nazwisko ………………………………………………………………………………………………...
data urodzenia …………………………………….…… wiek ……………………… telefon …………………………………….

1. Czy klient/ka miał/a wykonywane inne zabiegi związane z przerwaniem ciągłości skóry (tatuaż*,
piercing* (kolczyki), akupunktura*, manicure*, pedicure*, inne……….*)? nie… tak..…
kiedy?………………………
2. Czy wśród domowników klienta/ki lub w jego najbliższym otoczeniu są osoby chorujące na
choroby zakaźne? (proszę odpowiedzieć wpisując +/-) żółtaczka (….WZW t. A, …..WZW t. B,
……WZW t. C, ….. gruźlica, …. HIV)
3. Czy klient/ka chorował/a na zapalenie wątroby t. B (tzw. żółtaczkę)? … nie ….. tak, kiedy? ..……………
4. Czy klient/ka aktualnie stosuje dietę? nie… tak…. Jaką? ……………………………………………………………….
5. Czy klient/ka w przeszłości był/a leczony/a w szpitalu? nie … tak …… kiedy? ……………..
6. Czy w ostatnim miesiącu klient/ka miał/a kontakt z chorobą zakaźną?
choroby wysypkowe (np. ospa wietrzna*, różyczka*, odra*, …..nie …….tak, kiedy? ………………………..
zakażenia/zatrucia pokarmowe …..nie …….tak, kiedy? ………………………………..
angina …..nie …….tak, kiedy? ………………………………..
inne …..nie …….tak, kiedy? ………………………………..
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7. Czy w ostatnich 3 miesiącach klient/ka był/a leczony/a antybiotykami? … nie … tak ….
Kiedy?…………………….. jakie leki przyjmował/a? ……………………………………………………………………………………
8. Czy klient/ka przyjmuje przewlekle leki? (w tym …..nie …….tak leki sterydowe, …..nie …….tak
cytostatyczne, (przeciwnowotworowe), …..nie …….tak antykoncepcyjne), od kiedy? ………………………..
Jakie? ……………………………………………………………………………………………
9. Czy klient/ka miał/a wykonywane w przeszłości zabiegi medyczne?
zabieg operacyjny ….. nie …….tak
badania endoskopowe ….. nie …….tak
leczenie stomatologiczne ….. nie …….tak
Iniekcje (zastrzyki) ….. nie …….tak , jakie? ……………………………………………………….
Pobrania krwi ….. nie …….tak
Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych ….. nie …….tak

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą.

Podpis Kientki/Klienta................................................................. .........................................................

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody MONIKA SEKITA-PILCH
www.sekitapilch.pl
monika@sekitapilch.pl

