
Patient registration form

Patient information

Patient name: 

Gender:  

Family Status: 

Birth Date: 

Last Dental Visit: 

Email Address: 

Phone:  

Address: 

Name of person, office, or other source 

referring you to our practice: 

femalemale

married single child other

Responsible Party (if not patient)

The following is for: 

Gender:  

Family Status: 

Name: 

Birth Date: 

Phone:  

Address: 

Email address: 

married single child other

male female

the person responsible 

for payment

 neither- 

not applicable

the patient's 

spouse

Employment information

Employer Name: 

Address: 
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Karta rejestracyjna pacjenta

Informacje o pacjencie

Imię i nazwisko pacjenta
Płeć

mężczyzna kobieta

Status rodzinny żonaty/mężatka wolny/-a dziecko inne

data urodzenia

data ostatniej wizyty stomatologicznej

adres email

numer telefonu

adres

Imię i nazwisko osoby, instytucji lub innego źródła, 
które skierowało pacjenta do naszego gabinetu

Podmiot odpowiedzialny, 
opiekun (jeśli nie rodzic)

Dotyczy
współmałżonka 
pacjenta

osoby odpowiedzialnej 
za płatności

żadne z tych

Płeć

Status rodzinny

informacje o zatrudnieniu

Imię i nazwisko / nazwa pracodawcy

Adres



Medical History

Are you in good health: 

Has there been a change in your health in the past year: 

If yes, please explain: 

Name and address of your physician: 

Are you currently being treated for any medical conditions: 

If so, what medical conditions are you being treated for? 

Are you currently taking any medications? 

If yes, list them here: 

Do you have or have you had any of the following diseases or problems? (underline if yes) 

noyes

yes

yes no

no

yes no

Damaged Heart Valves 

Cardiovascular Disease 

Allergy 

Sinus Trouble 

Asthma 

Fainting Spells or Seizures 

Persistent Diarrhea or Recent Excess Weight Loss 

Diabetes 

Hepatitis, Jaundice, or Liver Disease 

AIDS or HIV infection 

Thyroid Problems 

Respiratory Problems, Emphysema, Bronchitis, etc... 

Arthritis or Painful Swollen Joints 

Stomach Ulcer or Hyperacidity 

Kidney Trouble  

Tuberculosis 

Persistent Cough (or Cough with Blood) 

Persistent Swollen Glands in Neck 

Low Blood Pressure 

Sexually Transmitted Disease 

Epilepsy or other Neurological Disease 

Problems with Mental Health 

Cancer 

Problems with Immune System 

Blood Disorder such as anemia 

Cold Sores 

Pain in Jaw Joint 

Drug Addiction 

History of Excessive Bleeding that has required treatment 
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Historia medyczna

Jesteś zdrowy/-a? tak nie

Czy w ubiegłym roku nastąpiła zmiana w Twoim zdrowiu?

Jeśli tak, wyjaśnij

Imię, nazwisko i adres Twojego lekarza

Czy jesteś obecnie leczony/-a z powodu jakichkolwiek schorzeń?

Jeśli tak, jakie to schorzenia?

Czy przyjmujesz obecnie jakieś leki?

Jeśli tak, wypisz je tutaj

Czy chorujesz bądź chorowałeś/-aś na którąś z następujących chorób?

- uszkodzone zastawki serca

- choroba sercowo-naczyniowa

- alergia

- problemy z zatokami

- astma

- omdlenia, drgawki

uporczywa biegunka lub niedawna utrata wagi

- cukrzyca
zapalenie wątroby, 
żółtaczka lub 
schorzenia wątroby- AIDS lub HIV

- problemy z tarczycą
Choroby układu oddechowego, rozedma płuc, zapalenie 
oskrzeli itd.. 

- zapalenie stawów lub 
bolesne, obrzęknięte stawy

wrzody żołądka lub nadkwaśność
kłopoty z nerkami

- gruźlica
- uporczywy kaszel 
(lub kaszel z krwią)

trwały obrzęk węzłów 
chłonnych szyi- niskie ciśnienie krwi

choroba przenoszona drogą płciową 

epilepsja lub inna choroba neurologiczna

problemy ze zdrowiem 
psychicznym

- rak
problemy z systemem 
immunologicznym

choroby krwi, takie jak anemia

- opryszczka

- ból stawu skroniowo-żuchwowego

- uzależnienie od narkotyków

- historia nadmiernego krwawienia wymagającego leczenia



Do you have any artificial joints? 

If so, what joints are artificial and when were they placed? 

Are you allergic or have you had a reaction to (underline if yes):

Local Anesthetics

Penicillin or other Antibiotics

Sulfa Drugs

Barbituates, Sedatives or Sleeping Pills

Aspirin or NSAIDS

Codiene or Other Narcotic

yes no

Other

Any details to previous allergy / reaction question: 

Have you had any serious trouble associated with any previous dental treatment? 

If so, explain: 

Do you have any disease, condition, or problem not listed above that you think I should 

know about? 

Do you currently use or have you been a tobacco user in the past? 

Do you use alcoholic beverages? 

If so, often? 

Is there anything you would like to change about your smile? 

If so, what? 

yes no

yes no

yes no

noyes

Women

Are you pregnant? 

Are you nursing? 

Are you taking birth control pills?

yes

yes

yes

no

no

no
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Czy masz jakieś sztuczne stawy?

Jeśli tak, jakie stawy są sztuczne i kiedy zostały umieszczone?

Czy jesteś uczulony/-a lub masz reakcję na (podkreśl, jeśli tak):

znieczulenie miejscowe

penicylinę lub inne antybiotyki

leki sulfonamidowe

barbiturany, środki uspokajające, środki nasenne

aspiryna lub NLPZ

kodeina lub inne narkotyczne

Inne

wszelkie szczegóły do poprzedniego pytania o alergię

Czy miałeś/-aś poważne problemy związane z wcześniejszym leczeniem stomatologicznym?

Jeśli tak, wyjaśnij

Czy masz chorobę, stan lub problem niewymieniony powyżej, o których Twoim zdaniem 
powinienem/powinnam wiedzieć?

Czy używasz bądź używałeś/-aś tytoniu?

Czy używasz napojów alkoholowych?

Jeśli tak, to czy często?

Czy jest coś, co chciałbyś/chciałabyś zmienić w swoim uśmiechu?

Jeśli tak, to co?Kobiety

Czy jesteś w ciąży?

Czy karmisz piersią?

Czy bierzesz tabletki antykoncepcyjne?


