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FiFiFiFișșșșa medicalăa medicalăa medicalăa medicală    

    

Completaţi următoarele informaţii despre sănătatea copilului dvs. (examenul medical trebuie să fi fost făcut 

cu nu mai mult de 12 luni înainte). 

 

SECSECSECSECŢŢŢŢIUNEA AIUNEA AIUNEA AIUNEA A:  

Numele copilului                     _________      

Data nașterii                                   

Locul de muncă al parinţilor          _____  _________________               

Nr. de telefon de acasă    Nr. de telefon de la birou  ______ ________ 

Adresa de acasă            

Daca părintele nu e disponibil, anuntaţi pe    Nr. de tel.   _________ 

Medicul      Nr. de tel    ___ _ 

 

Doriţi să discutaţi orice aspect al sănătăţii copilului dumneavoastră cu personalul nostru medical ?  

Da              Nu  

 

AutorizaAutorizaAutorizaAutorizaţţţţia pia pia pia păăăărintelui:rintelui:rintelui:rintelui:  

Dacă părintele nu poate fi contactat în caz de urgenţă, autorizez școala să ofere tratament copilului sus-

numit. 

 

Nume, Prenume: 

Semnătura părintelui 

Data:  
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SECTIUNEA B: SECTIUNEA B: SECTIUNEA B: SECTIUNEA B:     

(Se completează de către părinte și se verifică de medic în timpul examinării.)    
 

ISTORISTORISTORISTORICUL MEDICAL AL COPILULUIICUL MEDICAL AL COPILULUIICUL MEDICAL AL COPILULUIICUL MEDICAL AL COPILULUI    

A avut el/ea sau are el/ea urmA avut el/ea sau are el/ea urmA avut el/ea sau are el/ea urmA avut el/ea sau are el/ea urmăăăătoarele probleme medicale :toarele probleme medicale :toarele probleme medicale :toarele probleme medicale :    

• Dezvoltarea staturo-ponderală (înălţime-greutate) normală:  Da      Nu  

• Afecţiuni ale pielii :  Da      Nu  

• Alergii (alimentare, insecte, medicamente, etc) : Da      Nu  

• Afecţiuni ortopedice :  Da      Nu  

• Accidente sau leziuni semnificative :  Da      Nu  

• Afecţiuni pulmonare / astm :  Da      Nu  

• Afecţiuni cardiace (inima, sufluri, alte zgomote ale inimii, etc) :  Da      Nu  

• Afecţiuni ale rinichilor sau sistemul uro-genital : Da     Nu  

• Afecţiuni ale vederii, auzului, vorbirii : Da     Nu  

• Probleme sociale, emoţionale sau comportamentale : Da     Nu  

• Deficienţe de învăţare (de exemplu, dislexie sau altele) : Da      Nu 

• Afectiuni ale somnului : Da      Nu 

•  Boli recurente (amigdalite, dureri de cap, dureri abdominale, etc) : Da      Nu 

• Diabet  Da      Nu  

• Epilepsie  Da       Nu  

• Vă rugăm să explicaţi orice "da " de mai sus. (Natura şi frecvenţa de probleme, ultimul episod, 

intensitate)  
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BOLI AVUTE BOLI AVUTE BOLI AVUTE BOLI AVUTE ÎÎÎÎN TRECUTN TRECUTN TRECUTN TRECUT    

BifaBifaBifaBifaţţţţi ri ri ri răăăăspspspspunsul corect unsul corect unsul corect unsul corect șșșși o dati o dati o dati o datăăăă    ccccâââât mai apropiatt mai apropiatt mai apropiatt mai apropiatăăăă    cu evenimentul, daccu evenimentul, daccu evenimentul, daccu evenimentul, dacăăăă    este cazul :este cazul :este cazul :este cazul :    

• Oreion : * Da      Nu     Data: ____/______/______  

• Scarlatină : * Da     Nu    Data: ____/______/______ 

• Varicelă : * Da      Nu    Data: ____/______/______ 

• Rujeolă : * Da      Nu    Data: ____/______/______ 

• Rubeolă : * Da      Nu    Data: ____/______/______ 

• Tusea convulsivă (magarească) : * Da      Nu    Data: ____/______/______ 

• Difterie * Da      Nu         Data: ____/______/______ 

• Pneumonie * Da      Nu         Data: ____/______/______ 

• Alte boli (pneumonie, mononucleoză, tuberculoză, febră tifoidă, malaria, Pfeiffer) :          Da       Nu  

ASPECTE GENERALEASPECTE GENERALEASPECTE GENERALEASPECTE GENERALE    

• A fost copilul vreodată internat în spital sau a suferit o intervenţie chirurgicală ?                Da      Nu  

Dacă DA, vă rugăm detaliaţi:  

 

• Copilul ia medicamente în mod regulat sau ocazional?       Da       Nu  

Dacă DA, ce medicamente și din ce cauză?  
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• Există vreun motiv pentru care copilul nu poate participa pe deplin la activităţile școlare, inclusiv 

Sport?    Da            Nu  

Dacă da, din ce motiv și ce restricţii sunt necesare:  

 

• Copilul dumneavoastră urmează / sau a urmat un tratament psihologic sau psihiatric?  

 Da                     Nu  

 

• Dacă DA, vă rugăm detaliaţi :  

    

 

 

Semnătura părintelui 

Data:  

  

 


