BOWTECH
Φόρμα συμπλήρωσης μελέτης περιστατικού
Επώνυμο:

Όνομα:

Ημ. Γέννησης:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση:
Εκπαίδευση:

Email:
Επάγγελμα:

Τρόπος ζωής/ ενδιαφέροντα / χόμπι:

Φυσική Δραστηριότητα / σπορ:
Κατάσταση της υγείας:

Κατανάλωση νερού καθημερινά (πόσα
ποτήρια την ημέρα):

Καπνιστής: ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αριθμός τσιγάρων/ ημέρα:
Καπνιστής: ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Κατανάλωση αλκοόλ:
Κατανάλωση καφέ / τσάι:

Πόσο διάστημα:
Παρούσα κατάσταση (Ασθένειες - Συμπτώματα):
Συχνότητα και ένταση του πόνου / περιορισμός στις κινήσεις:

Ύπνος:
Κούραση:
Αιματολογικά:
Δερματικά θέματα:
Κεφάλι – αυχένας - ημικρανία:
Μάτια:
Αυτιά:
Οδοντοστοιχία:
Μύτη – Ιγμορίτιδα
Ομιλία / φωνή:
Θέματα Σπονδυλικής Στήλης:

Μυϊκά θέματα / κράμπες:
Χέρια:
Πόδια:
Γαστρεντερικά θέματα:
Εκκένωση:
Ούρηση:
Γέννες:
Αποβολές:
Περίοδος (διάρκεια, συχνότητα, πόνος):
Εμμηνόπαυση:
Αλλεργίες:
Άσθμα:
Επιληψία:
Διαβήτης:
Αρτηριακή Πίεση:
Καρδιολογικά προβλήματα:
Ορμονικές διαταραχές:
Καρκίνος (ιστορικό στην οικογένεια):
Μεταλλικά εμφυτεύματα:
Λοιμώδη νοσήματα:
Αυτοάνοσα νοσήματα:
Περιγεννητικά προβλήματα (στον ίδιο ή στη μητέρα):
Ατυχήματα – τροχαία ατυχήματα:
Διάθεση:
Άγχος:
Φάρμακα που παίρνετε:
Άλλες θεραπείες που έχετε λάβει:
Bowtech
Φυσικοθεραπεία
Ρεφλεξολογία

Χειροπρακτική
Μασάζ
Βελονισμός
Άλλο
Προηγούμενες εγχειρήσεις:
Εγχειρήσεις που πρέπει να γίνουν:
Οστεοπενία – Οστεοπόρωση:
Κάτι άλλο που δεν σας ρώτησα και θα θέλατε να μου πείτε;

Παρατηρήσεις:

Κάθε πληροφορία που δίνεται με το παρόν ερωτηματολόγιο θεωρείται απολύτως
εμπιστευτική, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πλήρη ενημέρωση του
θεραπευτή Bowtech για την άσκηση της μεθόδου με τον καλύτερο και πιο
αποτελεσματικό τρόπο.
Η μέθοδος Bowtech δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή,
διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών. Δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή, θεραπεία ή άλλη
συναφή επιστημονικά τεκμηριωμένη υπόδειξη ή/και παραίνεση και δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Αναζητάτε πάντα ιατρικές συμβουλές
από το γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες πάροχους υγειονομικής περίθαλψης. Εάν
έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό θέμα,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία πάροχο υγειονομικής
περίθαλψης. Ο θεραπευτής Bowtech δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα
υγείας παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αν νομίζετε ότι μπορεί να
πάσχετε από οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική
φροντίδα. Δεν θα πρέπει ποτέ να καθυστερείτε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να
μην λάβετε υπόψη τις ιατρικές συμβουλές ή να διακόψετε την ιατρική περίθαλψη.
Ημερομηνία :

Υπογραφή:

