
UNIVERSAL MEDICATION FORM  

FORMULAR UNIVERSAL DE MEDICAMENTE 
Impachetati acest formular si pastrati-l in portmoneu.    Data de completare a formularului:  

Nume:  
Name: 

Adresa:  
Address: 

Numar de telefon:  
Phone Number: 

 

Data nasterii:  
Birth Date: 

 

Contact de urgenta/Numere de telefon:  
(Emergency Contact/Phone numbers): 

VACCINARILE LA ZI (Data vaccinului/ anul de la ultima doză luata, dacă se cunoaşte) 
IMMUNIZATION RECORD (Record the date/year of last dose taken, if known) 

TETANUS  VACCINARI ANTIGRIPALE  
VACCIN PNEUMOCOCCAL VACCIN ANTIHEPATIC ALTE VACCINARI  

Allergii / Descrieti Reactia Alergica:  
Allergic To / Describe Reaction: 

Allergii / Descrieti Reactia Alergica: 
Allergic To / Describe Reaction: 

  
  
LISTATI TOATE MEDICAMENTELE PE CARE LE FOLOSITI: Medicamente pe baza de reteta si 
cele fara reteta (exemplu: aspirina, medicamente pentru gastrita intestinala) si medicamente naturiste 
(exemplu: ginseng, gingko biloba). Includeti medicamentele pe care le luati episodic (exemplu: 
nitroglicerina).  

LIST ALL MEDICINES YOU ARE CURRENTLY TAKING: Prescription and over-the-counter medications (examples: aspirin, 
antacids) and herbals (examples: ginseng, gingko). Include medications taken as needed (example: nitroglycerin).  

DATA  
INCEPERII 

Date 
Started 

DENUMIREA 
MEDICAMENTULUI/DOZA 

NAME OF MEDICATION / DOSE 

UTILIZAREA MEDICAMENTULUI: Dati 
indicatii pe intelesul pacientului. (Nu 

folositi prescurtari medicale.) 
DIRECTIONS: Use patient friendly 
directions.  (Do not use medical 

abbreviations.) 

DATA 
OPRIRII 

Date 
Stopped 

Note: Motivul 
pentru care luati 
medicamentul 

/Numele Doctorului 
Notes: Reason for 

Taking / Doctor Name 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     

     
     
     
Faceti referire pe verso formularului pentru directii, beneficiile folosirii formularului, şi 
obţinerea a mai multor copii al acestui formular. 
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UNIVERSAL MEDICATION FORM  

FORMULAR UNIVERSAL DE MEDICAMENTE 
Pacientul:  
Patient: 

Medic Primar ______________________________Numar de Telefon ____________________ 

Primary Physician      Telephone #    

Farmacia Preferata _________________________Numar de Telefon ____________________  

Preferred Pharmacy      Telephone # 
 

1. PASTRATI ACEST FORMULAR CU DUMNEAVOASTRA PERMANENT. Poate ar fi mai usor sa-l 
impachetati si sa-l pastrati in protmoneu impreuna cu permisul de conducere. Astfel va fi la indemana 
in caz de urgenta.  

2. Notati toate medicamentele pe care le luati si alergiile pe care le aveti.  
3. Luati acest formular la TOATE vizitele la medic, atunci cand va duceti pentru teste si TOATE vizitele 

la spital.  
4. NOTATI TOATE MODIFICARILE LA MEDICAMENTELE DUMNEAVOASTRA PE ACEST 

FORMULAR. In caz ca incetati sa luati un anumit medicament, trageti o linie peste el si scrieti data la 
care ati incetati sa-l luati. In caz ca aveti nevoie de ajutor, adresati-va medicului dumneavoastra, 
asistentei medicale, farmacistului, sau unui membru al familiei pentru a va ajuta sa-l pastrati la 
curent. 

5. În rubric intitulata NOTE, scrieti numele medicului care v-a prescris acest medicament(e). De 
asemenea, puteţi explica dumneavoastra de ce luaţi acest medicament (Exemplu: tensiune arterială 
crescută, nivelul zahărului în sânge, nivel ridicat de colesterol). 

6. Atunci când va externati din spital, cineva va vorbi cu dvs DESPRE MEDICAMENTELE PE CARE SA 
LE LUATI SI CELE CARE LE VETI INTRERUPE. Din moment ce multe schimbari la tratamentul 
stabilit se fac de multe ori in spital, ar fi necesar sa completati un alt formular. Cand veniti la control, 
aduceti si formularul completat pentru revizuire de catre medical dumneavostra. In acest fel, veti fi la 
curent cu toate medicamentele prescrise.  

7. Pentru a obtine mai multe copii a acestui formular, vizitati site-ul web www.tnpharm.org. 
 

CU CE VA AJUTA ACEST FORMULAR?  
1. Acest formular va ajuta nu numai pe dvs dar si pe membrii familiei dvs sa va amintiti zilnic sa va 

luati toate medicamentele prescrise. 
2. Acest formular ofera medicului dvs si altora o lista la curent a TUTUROR medicamentelor folosite. 

Medicii trebuie sa cunoasca toate plantele medicinale, vitaminele si alte medicamente fara reteta pe 
care le folositi! 

 



 

 
 
 
 

 
 

Adaptat din formularul elaborat de către Societate AnMed Sănătate şi Spitalui Carolina de Sud 2004. 
 Translated by Andreea Caprar Rose  

 
 

 

In caz ca aveţi orice întrebări despre medicamentele dumneavoastră, adresati-va cadrelor dvs de 
sanatate sau dacă e in afara orelor de program, apelati Poison Center la numarul 1-800-222-1222. 

 


