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NUME ŞI PRENUME: _________________________________  VÂRSTA: ______________ 
 
CNP:  
             
 
ECO-ID (nu completați):  
             
 
 
ANTECEDENTE GINECOLOGICE 
Vârsta de la care aveţi menstruaţii:              Nr. zile între două menstruaţii: 
Câte zile durează menstruaţia:          Dacă sunteţi la menopauză, de la ce vârstă: 
Aţi avut vreodată: DA NU Observaţii (nu completaţi) 
Test Papanicolaou anormal o o  
Polipi uterini/ de col uterin o o  
Fibrom uterin o o  
Chist ovarian o o  
Endometrioză o o  
Inflamaţii pelvine o o  
Infertilitate o o  
Boli cu transmitere sexuală o o Dacă DA: ogonoree osifilis ochlamydia  

oherpes genital ocondiloame/HPV oaltele 
Cancer genital o o  
Noduli mamari o o  
Alte probleme ginecologice o o  
Sunteţi virgină: o o  
Vârsta începerii vieţii sexuale: osub 16 ani      opeste 16 ani 
Metode de contracepţie folosite în 
prezent: 

oprezervativ  opilulă  osterilet  ospermicide  oaltele 
onici una 

Metode de contracepţie folosite în 
trecut: 

oprezervativ  opilulă  osterilet  ospermicide  oaltele 
onici una 

 
 
 
ANTECEDENTE OBSTETRICALE 
Nr. naşteri la termen: _____ Nr. naşteri premature: _____Nr. avorturi spontane: _______ 
Nr. avorturi la cerere: _____ Nr. copii în viaţă: _____ 
Anul 
naşterii 

La termen/ 
Prematură 

Naturală/ 
Cezariană 

Sexul 
copilului 

Greutatea 
copilului 

Notă 
Apgar 

Complicaţii 

M F   DA NU 
   o o   o o 
   o o   o o 
   o o   o o 
   o o   o o 
   o o   o o 
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SUFERIȚI DE VREO BOALĂ: 
Boala Observaţii (nu completaţi) 
  
  
  
  
  
 
 
TRATAMENTE PE CARE LE EFECTUAŢI ÎN MOMENTUL DE FAŢĂ 
Medicament şi doze Observaţii (nu completaţi) 
  
  
  
  
  
 
 
ANTECEDENTE CHIRURGICALE 
Operaţia Anul Observaţii (nu completaţi) 
   
   
   
   
   
 
 
ALERGII 
1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 
 
 
 
 
CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 
Status marital: onecăsătorită  ocăsătorită  odivorţată  ovăduvă 
Nivelul de studii: oliceu  oşcoală postliceală  ostudii superioare 
Ocupaţia: 
Fumaţi în prezent: oDa  oNu   Nr. ţigări/zi:      De câţi ani:  
Aţi fumat în trecut: oDa  oNu   Nr. ţigări/zi:      Câţi ani: 
Consumaţi alcool: oDa  oNu  oocazional 
 
 
 
 
SEMNĂTURA,                                                                                  DATA, 
 
 
 
 


