FORMULARZ DO AKUPUNKTURY

Profesjonalna opieka dla Twojego najlepszego Przyjaciela

Cieszymy się, że wybrałeś Naszą Lecznicę. Prosimy, abyś odpowiedział na kilka pytań, co pozwoli nam
lepiej i sprawniej świadczyć usługi dla Ciebie i Twojego zwierzęcia.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przyniesienie go na pierwszą wizytę.
DANE WŁAŚCICIELA
Imię i nazwisko _____________________________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________________________
Miasto ____________________________________ Kod pocztowy ___________________________________
Telefon ______________________________ Tel. komórkowy ______________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
Skąd się o Nas dowiedziałeś? __________________________________________________________________
DANE ZWIERZĘCIA

PIES

KOT

INNY

Imię zwierzęcia _____________________________________________________________________________
Data urodzenia /wiek _________________________________________________________________________
Płeć __________________________

Kastrowany

Sterylizowana

Rasa ______________________________________________________________________________________
Kolor sierści _______________________________________________________________________________
Nr czipa ________________________________________________ Tatuaż_____________________________
1. Jakie jedzenie dostaje Twój zwierzak? ________________________________________________________
Czy są to puszki, karma sucha, surowa lub przygotowana przez Ciebie? Jakiej firmy? ____________________
__________________________________________________________________________________________
2. Czy Twoje zwierzę ma jakieś preferencje co do temperatury: Czy poszukuje ciepłego lub chłodnego miejsca?
__________________________________________________________________________________________
3. Czy Twoje zwierzę pokazuje jakieś zmiany w zachowaniu lub ma problemy z zachowaniem? ____________
__________________________________________________________________________________________
4. Czy Twoje zwierzę w ciągu dnia ma jakieś zmiany w poziomie energii? ______________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Czy problem Twojego pupila, z którym przychodzisz pojawia się w określonej porze dnia lub roku lub w
połączeniu z daną aktywnością ?


Czy jest sezonowy lub dotyczy określonej pory roku ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Czy jest to połączone z wysiłkiem lub odpoczynkiem?
___________________________________________________________________________________



W ciągu dnia lub nocy? O której godzinie?
___________________________________________________________________________________

6. Czy Twoje zwierzę ma zwiększone lub zmniejszone pragnienie? ____________________________________
7. Czy Twoje zwierzę wylizuje, drapie lub gryzie jakieś określone miejsce na ciele? ______________________
__________________________________________________________________________________________
8. Czy Twoje zwierzę ma blizny i w jakim miejscu? ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Czy Twoje zwierzę ma jakieś brodawki lub znamiona i w jakim miejscu? _____________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Czy Twoje zwierzę ma chore zęby lub ich brak. Czy były leczone kanałowo ? ________________________
__________________________________________________________________________________________
11. Czy Twoje zwierzę często choruje na uszy lub ma problemy z zatokami około odbytowymi i czy dotyczy to
strony prawej lub lewej ? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Dziękujemy za czas jaki poświęcili Państwo na wypełnienie tego formularza.
Lecznica weterynaryjna Mirosława Tarki nie będzie sprzedawać ani dzielić się Państwa prywatnymi danymi.

