UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CENTER – RADIOLOGY

Bone Density Questionnaire

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC WASHINGTON – KHOA QUNAG TUYẾN

CÂU HỎI CHỤP HÌNH NĂNG LƯỢNG XƯƠNG

Name/Tên

Vietnamese

Birthday /Ngày sinh ____/____/_____

Current Height/ Chiều cao hiện tại ________Current Weight/ Cân nặng hiện tại _____ lbs.
What is your ethnic group? WHITE / BLACK / HISPANIC / ASIAN / OTHER (circle one)
Dân tộc của quý vị là gì? TRẮNG / ĐÊN / TAY BAN NHA/ CHÂU Á / KHÁC (khoanh tròn một)

□ Yes □ No

Are you pregnant?
Quý vị có mang thai không?

□ Yes □ No

Is there metal in your Lumbar Spine (lower back)?
Trong Xương Sống của quý vị có kim loại không? (lưng dưới)?

□ Yes □ No

Is there metal in either Hip?
Trong xương hông có kim loại không?

□ Yes □ No

Do you have Hyperparathyroidism?
Quý vị có bệnh Cường Giáp Trạng không?

□ Yes □ No

Have you had a barium study in the past 10 days?
Quý vị có chụp hình nuốt trong 10 ngày qua không?

□ Yes □ No

On average, do you consume more than 2 alcoholic beverages per day?
Trung bình, quý vị có uống hơn 2 loại rượu mỗi ngày không?
(12 oz. beer, 5 oz. wine, 1.5 oz. spirits)
(Bia 12 ao, rượu 5 ao, rượu mạnh 1,5 ao)

□ Yes □ No

Does your mother or father have a history of hip fracture?
Cha mẹ của quý vị có tiển sử gãy xương hông không?

Có

Có

Có
Có

Có

Có

Có

Không

Không

Không
Không

Không
Không

Không
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□ Yes □ No

Have you taken oral Prednisone, or other glucocorticoids, for more than
3 months at a dose of 5mg or more daily?
Mỗi ngày quý vị có dùng thuốc Prednisone hoặc thuốc glucocorticoid
khác với liều thuốc 5mg hoặc nhiều hơn thời gian nhiều hơn 3 tháng
không?

□ Yes □ No

Do you have a history of fracture in your adult life?
Quý vị có tiển sử gãy xương trong cuộc đời trưởng thành của
không?
(Do not count bones in the head, neck, hands, feet, or knee cap, or fractures
from car accidents or other high impact traumas)
(Không tính xương đầu, cổ, bàn tay, bàn chân, hoặc đầu gối, hoặc gãy
xương do tai nạn xe hơi hoặc các tai nạn bị thương vòng cao khác)

□ Yes □ No

Do you have a confirmed diagnosis of Rheumatoid Arthritis?
Quý vị được chẩn đoán xác định có Vi êm Thấp Khớp không?

□ Yes □ No

Do you currently smoke tobacco?
Quý vị hiện có hút thuốc lá không?

Có

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không
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