
∆ρ. µεδ. Γαβριελε Βλαττ

Φαχηζαηνρζτιν
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σεηρ γεεηρτε πατιεντιν,σεηρ γεεηρτερ πατιεντ, 

ωιρ φρευεν υνσ, σιε ιν υνσερερ πραξισ βεγρσσεν ζυ δρφεν!
ερλαυβεν σιε εινε κυρζε ϖορστελλυνγ υνσερεσ κονζεπτσ:

µιτ ιηνεν γεµεινσαµ ωολλεν ωιρ ιηρε (ζαην) γεσυνδηειτ ωιεδερηερστελλεν υνδ δαυερηαφτ ερηαλτεν.
ναχη γρνδλιχηερ, γανζηειτλιχηερ διαγνοστικ, διε αυχη ιηρ ινδιϖιδυελλεσ ρισικο εινβεζιεητ, ωερδεν σιε βερ 
µγλιχηκειτεν βερατεν,  ζυ εινερ ϖολλστνδιγεν οραλεν ρεηαβιλιτατιον ζυ γελανγεν.
ιν αβηνγιγκειτ ιηρεσ περσνλιχηεν ανλιεγενσ υνδ δεσ στηετισχηεν ανσπρυχησ κννεν ωιρ γεµεινσαµ 
εινεν  ∀ φαηρπλαν ∀ εραρβειτεν, υµ δασ ζιελ ∀ ζαην− υνδ µυνδγεσυνδηειτ ζυ ερρειχηεν.

ωιρ βεηανδελν ϕεδεν πατιεντεν υναβηνγιγ ϖοµ ϕεωειλιγεν ϖερσιχηερυνγσϖερηλτνισ υνδ πλανεν εινε αυφ 
δεν µεδιζινισχηεν βεφυνδεν υνδ δεµ ινδιϖιδυελλεν ανλιεγεν βασιερενδε τηεραπιε. σιε ερηαλτεν βει 
υµφανγρειχηεν βεηανδλυνγεν εινε δεταιλλιερτε κοστενβερσιχητ.
διε θυαλιτατιϖ ηοχηωερτιγε τεαµαρβειτ υντερ ανωενδυνγ νευεστερ υνδ βεωηρτερ ϖερφαηρεν σιχηερτ δεν 
ερφολγ εινερ οπτιµαλεν ζαηνβεηανδλυνγ. δεσηαλβ κννεν ωιρ βισ ζυ 6 ϕαηρε δαφρ γαραντιερεν!

δερ ερστε τερµιν ιστ αυχη ειν ∀ κεννενλερνεν ∀, δασ ιηνεν διε µγλιχηκειτ γιβτ, ιηρε βισηεριγε 
ζαηνµεδιζινισχηε ϖοργεσχηιχητε υνδ ιηρ κονκρετεσ ανλιεγεν δαρζυστελλεν;

βερβλιχκ ζυ διαγνοσε/ τηεραπιε:

1. βεφυνδερηεβυνγ: υντερσυχηυνγ δερ ζηνε, δεσ ζαηνηαλτεαππαρατεσ, δερ       
    µυνδσχηλειµηαυτ, γεσιχητσ−
    υνδ καυµυσκελν υνδ δερ κιεφεργελενκε

2. εϖτλ. ερστελλυνγ ϖον ρντγεναυφναηµεν ( διγιταλ − µινιµαλε στραηλενβελαστυνγ ); 
    σοωιε ιντραοραλερ φοτογραφιε, ηερστελλυνγ ϖον σιτυατιονσµοδελλεν

3. προφεσσιονελλε ζαηνρεινιγυνγ − λεβενσλανγ νοτωενδιγ υνδ φρ δεν ερφολγ δερ τηεραπιε     
    υναβδινγβαρε ϖοραυσσετζυνγ. 

4. παροδοντιτισβεηανδλυνγ, ζυσαµµενηανγ µιτ γεφσσ/ ηερζερκρανκυνγεν!!

5. κονσερϖιερενδε βεηανδλυνγ− καριεσεντφερνυνγ, ρεκονστρυκτιον µιτ ζαηνφαρβιγεν       
    βιοκοµπατιβλεν µατεριαλιεν, ωυρζελβεηανδλυνγ.

6. ζαηνερσατζ/ ιµπλαντατε φαλλσ νοτωενδιγ.

7. φυνκτιονσβεηανδλυνγ− βει ∀ φεηλβισσλαγεν ∀, παραφυνκτιονεν ωιε πρεσσεν/ κνιρσχηεν ιν     
    ζυσαµµεναρβειτ µιτ ορτηοπδιε/ πηψσιοτηεραπιε.

ζυ υνσερερ πραξισοργανισατιον:

ωιρ βιττεν σιε, αλλε νδερυνγεν ιηρερ δατεν υµγεηενδ µιτζυτειλεν: σιε ερλειχητερν υνσ σο εινε ρειβυνγσλοσε 
οργανισατιον δεσ πραξισαβλαυφσ.
διε πραξισ αρβειτετ αλσ βεστελλπραξισ! ωιρ ϖερσυχηεν ιηρε ωαρτεζειτ αυφ ειν µινιµυµ ζυ ρεδυζιερεν. βει 
τερµιναβσαγεν ινφορµιερεν σιε υνσ δεσηαλβ βιττε µινδεστενσ 24η ιµ ϖοραυσ!



Βεγρσσυνγ / Αναµνεσε

Βιττε φλλεν σιε δεν Φραγεβογεν σοργφλτιγ αυσ. Ιηρε Ανγαβεν υντερλιεγεν δερ ρζτλιχηεν Σχηωειγεπφλιχητ!

Ναµε 
                      Αδρεσσε
ςορναµε                                                                   

γεβ            Βερυφ

φον πριϖ

φον µοβιλ

φαξ

ε−µαιλ
_________________________________________________________________________________________

Βιττε σχηιλδερν σιε κυρζ ιηρ Ηαυπτανλιεγεν:

_________________________________________________________________________________________

Ωοδυρχη ωυρδεν σιε αυφ υνσερε Πραξισ αυφµερκσαµ?

_________________________________________________________________________________________

Αναµνεσε:

λιεγτ εινε δερ φολγενδεν Ερκρανκυνγεν ϖορ?
−− Ηερζ−/Γεφσσερκρανκυνγ −− Ιµµυνσχηωχηε
−− Ρηευµα −− Τυµορερκρανκυνγ/ Χηεµοτηεραπιε
−− ∆ιαβετεσ −− Οστεοποροσε
−− Αλλεργιεν −− Υνφαλλ / Οπερατιον Κοπφ−Ηαλσβερειχη
−− Βλυτγεριννυνγσστρυνγ −− Ραυχηερ         / ωενν ϕα, ωιε ϖιελε?
−− Νιερενερκρανκυνγ                                                      −− Σονστιγεσ

Ανγαβεν ζυρ βισηεριγεν ζαηνµεδιζινισχηεν Βεηανδλυνγ:

−− λετζτε Ρντγενυντερσυχηυνγ βειµ Ζαηναρζτ
−− φρηερ οδερ ζ.ζτ. κιεφερορτηοπδισχηε Βεηανδλυνγ
−− Παροδοντιτισ Βεηανδλυνγ?
−− Προπηψλαξε Τειλναηµε

Νεηµεν σιε Μεδικαµεντε ειν:   ωενν ϕα, βιττε ανγεβεν

Ιηρ Ηαυσαρζτ::

_________________________________________________________________________________________

∆ατυµ                                                        Υντερσχηριφτ


