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DONGCHAU NGUYEN, MD 
Memorial Hermann Medical Plaza II 
11920 Astoria Boulevard, Suite 300 

Houston, TX 77089 
Phone: (281) 481-1197

Fax: (281) 481-1192

PATIENT REGISTRATION / ĐĂNG KÝ BỆNH NHÂN 

Name________________________________________________________________________ 
Tên                  (Last/ Họ )        (First/ Tên)   (             Middle/  Tên lót ) 

Sex (circle) Male  /  Female   Social Security #____________________   DOB  ________________ 
Phái             Nam /  Nữ              Số an sinh xã hội          Ngày sinh 

Address______________________________________________________________________ 
Địa chỉ  Number/ Số    Street/Tên đường                          City                  State         Zip 

Home Phone _______________________ 
Điện thoại nhà  

Work Phone _______________________ 
Điện thoại nơi làm việc 

  Cell Phone _______________________ 
Điện thoại di động 

 Occupation _______________________ 
Nghề nghiệp 

Family Physician___________________________________ Phone ______________________ 
Bác sĩ gia đình Điện thoại 

Emergency Contact/ Người liên lạc khẩn cấp 
Name_________________________________________Relationship____________________

_   Mối quan hệ với bệnh nhân Tên  
Home Phone ______________________ 
Điện thoại nhà  

 Cell Phone _______________________ 
Điện thoại di động 

PATIENT / GUARDIAN RESPONSIBILITY 

You are responsible for payment(s) to your account regardless of the status of your insurance 
claim. Each account not paid in accordance with our payment requirements is subject to review for 
further collection measures.  

To cancel an appointment, you must notify the office 24 hours in advance.  In the event of two (2) 
missed consecutive appointments, failure to notify the office may result in a fee, which will be applied to 
your next office visit. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN 

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho từng tài khoản của bạn bất kể tình trạng bảo hiểm. Mỗi tài khoản 
không được thanh toán theo các yêu cầu thanh toán của chúng tôi sẽ phải xem xét các biện pháp thu 
thập thêm. 

Để hủy bỏ một cuộc hẹn, bạn phải thông báo cho văn phòng trong 24 giờ trước. Trong trường 
hợp có hai (2) cuộc hẹn bỏ qua liên tiếp , sự thất bại để thông báo cho văn phòng có thể dẫn đến một 
khoản phí sẽ được áp dụng cho chuyến thăm văn phòng tiếp theo của bạn. 

 _______________________ _____________________________________________ 
Patient/Authorized Signature/  Ký Tên   Date/ Ngày 
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DONGCHAU NGUYEN, MD 
Memorial Hermann Medical Plaza II 

11920 Astoria Boulevard, Suite 300 
Houston, TX 77089 

(281) 481-1197

RECEIPT OF NOTICE OF PRIVACY PRATICES 
WRITTEN ACKNOWLEDGMENT FORM 

GHI NHẬN THÔNG BÁO VỀ MẪU CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN RIÊNG TƯ 

I, ________________________________________, have been informed of my physician’s 
(Print Name/Viết Tên) 

Notice of privacy practices. 

_________________________________ 
  PATIENT SIGNATURE 

(Ký Tên) 

____________________     
DATE 

    (Ngày) 

HIPAA policy regarding telephone calls for test results. We will leave test results on your answering 
machine UNLESS you specifically request that we do not leave a message on your machine regarding 
test results.  If you do not want us to leave a message on your answering machine, it will be your 
responsibility to make an appointment one (1) week after the test is performed to discuss results. 

Chính sách HIPAA liên quan đến các cuộc gọi điện thoại cho các kết quả thử nghiệm. Chúng tôi sẽ để 
lại kết quả thử nghiệm trên máy trả lời của bạn TRỪ KHI bạn đặc biệt yêu cầu chúng tôi không để lại 
lời nhắn trên máy của bạn liên quan đến kết quả thử nghiệm. Nếu bạn không muốn chúng tôi để lại tin 
nhắn trên máy trả lời điện thoại, nó sẽ là trách nhiệm của bạn để thực hiện một cuộc hẹn một (1) tuần 
sau khi xét nghiệm được thực hiện để thảo luận về kết quả. 

______ PATIENT INITIALS/ BẤT CỨ 

In hopes of creating a better experience and communication with patients, we are now using a system 
that allows us to send medical records and messages to patients.

Would you be interested in enrolling in this service? 

 Yes   No

Email: _________________________________________________________________
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LỊCH SỬ Y TẾ TOÀN DIỆN 

Tên_____________________________________ Ngày sinh ____________ Ngày __________ 

Y TẾ XÃ HỘI  
(Khoanh tròn tất cả những gì áp dụng) 

Bạn có hút thuốc?  Có / Không Nếu có, bao nhiêu gói mỗi ngày?   _____________ 
Bạn có uống rượu?  Có / Không Nếu có, bao nhiêu ly mỗi ngày?     _____________ 
Bạn có sử dụng các loại thuốc kích thích?  Có / Không 

TIỀN SỬ BỆNH 
(đánh dấu tất cả những gì áp dụng) 

 Cao huyết áp  Đau tim  Cao mỡ
 Đột quỵ  Suy tim  Tiểu đường
 Ung thư  Rối loạn đông máu/  Loảng máu
 Tiền sử y tế khác chưa liệt kê: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

TIỀN SỬ PHẪU THUẬT 
(Vui lòng liệt kê bất kỳ ca phẫu thuật mà bạn đã có trong quá khứ) 

Phẫu thuật tên Ngày Phẫu thuật tên Ngày 
1.Máy tạo nhịp tim ____________ 4.______________________ ____________ 
2.Phẫu thuật tim ____________ 5.______________________ ____________ 
3.Đặt stent trong tim ____________ 6.______________________ ____________ 

BỆNH ÁN GIA ĐÌNH 
(đánh dấu tất cả những gì áp dụng) 

 Dị ứng          Không biết đến  Ung thư  Bệnh tim
Liệt kê: ______________________  Bệnh lao  Đột quỵ
____________________________  Tiểu đường  Cao huyết áp

THUỐC UỐNG HIỆN TẠI 
Vui lòng liệt kê tất cả các loại thuốc bạn đang dùng (bao gồm cả insulin, thuốc không 

toa, vitamins, chế độ ăn uống bổ sung, chế phẩm thảo dược, vv) 

Tên thuốc / liều lượng / bao nhiêu lần mỗi ngày

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________

Tên thuốc / liều lượng / bao nhiêu lần mỗi ngày

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
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Xem xét lại hệ thống y khoa 
(Xin vui lòng đánh dấu nếu bạn có bất kỳ sau đây) 

◊ Tổng Hợp ◊ Tiết Niệu
 Thay đổi trọng lượng  Máu trong nước tiểu
 Sốt  Thường xuyên đi tiểu
 Ớn lạnh  Nóng hoặc đau khi đi tiểu
 Mệt mỏi
 Yếu ◊ Máu/Bạch Huyết
 Tổng quát sức khỏe tốt / xấu  Dễ dàng chảy máu hoặc bầm tím

 Viêm tuyến
◊ Tai Mũi Họng
 Vấn đề về tai ◊ Da Liễu
 Ù tai  Khối u/ khối bướu vú
 Sưng hạch  Bầm tím
 Vấn đề về thị lực  Ngứa
 Rối loạn thị giác  Thay đổi màu da

 Khối u/ khối bướu da
◊ Tim Mạch
 Nặng ngực ◊ Cơ Xương
 Đau ngực  Đau lưng
 Khó thở/thở hụt hơi khi nghỉ ngơi  Khó khăn khi đi bộ
 Khó thở khi gắng sức (tập thể dục)  Đau khớp
 Chuột rút chân  Hạn chế vận động khớp
 Chóng mặt  Đau cơ
 Nhịp tim bất thường/ nhanh  Đau cổ
 Sưng  Độ cứng

 Độ mỏng mảnh
◊ Hô Hấp / Phổi
 Ho ◊ Hệ Thần Kinh
 Khó thở  Nhức đầu
 Thở khò khè  Chứng đau nửa đầu

 Ngất (ngất xỉu)
◊ Đường tiêu hóa  Run rẩy
 Đau bụng  Yếu/tê tay
 Buồn nôn  Yếu/tê ở chân
 Nôn mửa
 Ợ nóng/ Ợ chua ◊ Tâm Thần
 Táo bón  Lo âu
 Tiêu chảy  Trầm cảm
 Máu trong phân  Căng thẳng



Thank You 

Bệnh nhân thân mến: 

Chúng tôi muốn bạn biết được tình trạng có thể ảnh hưởng đến bạn. Có tới 12 triệu người Mỹ 
mắc bệnh động mạch ngoại vi (PAD) và nhiều người bị nguy hiểm mà không biết . Đó là một 
tình trạng các động mạch mang máu đến các cơ của chân bị thu hẹp do sự hình thành mảng 
bám. Đây là quá trình bệnh tương tự gây tắc nghẽn trong tim. 

Lưu thong máu kém có thể dẫn đến chân khi lưu lượng máu trở nên chậm chạp hoặc thậm 
chí bị chặn. Nó có thể dẫn đến đau chân hoặc "mệt mỏi", có thể hạn chế hoạt động thể chất của 
bạn. Có PAD cũng có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ nếu không được điều trị. 

Vui lòng dành một chút thời gian để trả lời các câu hỏi bên dưới để chúng tôi có thể sàng lọc 
cho bạn về PAD. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về PAD và rủi ro của bạn, 
hoặc muốn biết thêm thông tin, xin đừng ngần ngại hỏi. 

1. Bạn có cảm thấy khó chịu hoặc đau nhức ở các cơ chân khi bạn đi bộ và được giảm bớt
bằng cách nghỉ ngơi?
 Có  Không

2. Đôi chân của bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi hoặc nặng khi đi bộ hoặc đang hoạt động?
 Có  Không

3. Bạn có bị phiền mỗi đêm với việc bị nóng cháy, đau, hoặc  lạnh ở ngón chân hay bàn chân
của bạn?
 Có  Không

4. Bạn có bao giờ cần phải dừng lại và nghỉ ngơi khi đi bộ hoặc gặp khó khăn khi theo kịp với
người khác?
 Có  Không

5. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện bất kỳ những điều sau đây vì chân mệt mỏi, suy yếu hoặc
khó chịu?
  Đi bộ một (1) block đường?  Có  Không
  Đi bộ một (1) tần của cầu thang?  Có  Không
  Đi bộ với tốc độ tăng lên?    Có  Không

6. Bạn có nhận thấy những thay đổi trong màu sắc hoặc nhiệt độ của bàn chân của bạn?
 Có        Không
Hoặc vết thương chậm lành?
 Có  Không

7. Bạn có tiền sử hoặc uống thuốc cho bất kỳ điều nào sau đây không?
 tiểu đường hay "gần" tiểu đường
 Trên 70 tuổi
 Hút thuốc hoặc tiền sử hút thuốc

Tên: ___________________________________ Ngày: __________________ 

Ghi chú: 
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