
FORMULARZ HISTORII MEDYCZNEJ

Dane pacjentów

Nazwisko, imię

Telefon prywatny

E-Mail Zawód

Jak jesteś ubezpieczony?

 Ustawowe   I dodatkowe

 Prywatne  Standardowa Taryfa  Podstawowa Taryfa  Kwalifikująca się do pomocy

Pytania dotyczące zdrowia
(proszę zaznaczyć tylko te, które mają zastosowanie)

Czy cierpisz na...

 Problemy z sercem lub układem krążenia jeśli tak, to jakie

 Cukrzyca  jeśli tak, to jakie

 Choroby płuc  jeśli tak, to jakie

 Choroby kości (osteoporoza)  jeśli tak, to jakie   

 Choroby nowotworowe jeśli tak, to jakie

 Choroby pęcherza moczowego, nerek jeśli tak, to jakie

 Choroby tarczycy  jeśli tak, to jakie  

 Choroby wątroby  jeśli tak, to jakie

 Choroby krwi  jeśli tak, to jakie  

 Choroby zakaźne (gruźlica, HIV, AIDS, zapalenie wątroby) jeśli tak, to jakie

 Choroby układu nerwowego  jeśli tak, to jakie   

 Alergie Jeśli tak jeśli tak, to jakie

 Czy przyjmuje Pan/Pani jakieś leki? (lista leków)  jeśli tak, to jakie

  Jeśli tak, to w którym miesiącu?

 Czy palisz papierosy? Jeśli tak, to ile dziennie?

 Kto jest Twoim lekarzem rodzinnym (nazwisko, miejsce)?

Jak się o nas dowiedziałeś?  Google      Polecenie  przy przejeździe  Jamedę

Czy jesteś zadowolony ze swoich zębów?  Tak  Nie

Notatka służbowa
Oferujemy usługi w zakresie praktyki zamówień. Oznacza to, że czas przeznaczony na wizytę jest zarezerwowany 
tylko dla Ciebie.
Dlatego prosimy o odwoływanie wizyt w odpowiednim czasie, ale z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
W ramach akcji przypominamy o wizytach kontrolnych co pół roku.
Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie o tym recepcji.

Mülheim,     

Czy jest Pani w ciąży? 

podpis

Telefon komórkowy 



Drogi pacjencie,
ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych 
Osobowych (DSGVO), jesteśmy jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika o celu, 
w jakim nasza praktyka gromadzi, przechowuje lub przekazuje dane.
Informacje te określają również prawa przysługujące użytkownikowi w zakresie ochrony danych.

 

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Dr. David Leithäuser
Nazwa praktyki:  
mülheimdental – Dr. D. Leithäuser
Adres:   
Wertgasse35, 45468 Mülheim an der Ruhr, Niemcy.
Dane kontaktowe (np. telefon, e-mail):  
0208 38 0000, info@muelheimdental.de

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wymogów prawnych w celu realizacji umowy o leczenie zawartej między 
użytkownikiem a lekarzem oraz związanych z nią zobowiązań. i lekarza oraz do wypełniania związanych z tym obowiązków. 
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności Dane o stanie zdrowia. Obejmuje to historie chorób, 
diagnozy, propozycje terapii i wyniki badań zebrane przez nas lub innych lekarzy. zbierać. W tym celu dane mogą nam 
przekazywać także inni lekarze lub psychoterapeuci, u których pacjent jest leczony, mogą również przekazywać nam swoje 
dane (np. w listach od lekarzy). Gromadzenie danych o stanie zdrowia jest warunkiem koniecznym do leczenia pacjenta.
Jeśli nie zostaną przekazane niezbędne informacje, nie można przeprowadzić starannego leczenia.

3. ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik 
wyraził na to zgodę. zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być przede wszystkim inni lekarze/psychoterapeuci, 
laboratoria, stowarzyszenia lekarzy panelowych, kasy chorych, kasy chorych, ubezpieczenia zdrowotne itp. stowarzyszenia, 
kasy chorych, służby medyczne kas chorych, stowarzyszenia medyczne i prywatne służby medyczne prywatne centra 
rozliczeń medycznych. Dane te są przekazywane głównie w celu wystawienia rachunku za usługi świadczone na rzecz 
użytkownika, w celu wyjaśnienia sytuacji medycznejusług świadczonych na rzecz pacjenta, w celu wyjaśnienia pytań 
medycznych oraz pytań wynikających ze stosunku ubezpieczenia. W indywidualnych przypadkachdane są przekazywane innym 
upoważnionym odbiorcom.

-
-

4. PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do przeprowadzenia leczenia.
leczenie. Ze względu na wymogi prawne jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych danych przez co najmniej 10 lat po 
zakończeniu leczenia. leczenie zostało zakończone. Inne przepisy mogą określać dłuższe okresy przechowywania, 
np. 30 lat w przypadku dokumentacji rentgenowskiej. dla zdjęć rentgenowskich zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia w 
sprawie zdjęć rentgenowskich.

-

5. TWOJE PRAWA
 

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o dotyczących go danych osobowych. Można również
Można również poprosić o skorygowanie nieprawidłowych danych.
Ponadto, pod pewnymi warunkami, użytkownik ma prawo do usunięcia danych, prawo do tego, by
prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przetwarzanie Twoich danych jest
na podstawie przepisów prawnych. Tylko w wyjątkowych przypadkach wymagamy zgody użytkownika. W takich przypadkach
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przyszłości. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę 
do organ nadzorczy ds. ochrony danych, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich
przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za nas to Landesbeau�ragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Państwowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji).
North Rhine-Westphalia, P.O. Box 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Niemcy.

 

 
 

6. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h) DSGVO w związku z § 22.
Paragraf 1 nr 1 lit. b) Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

Twój zespół ds. praktyki

Przyjęto do wiadomości: Mülheim,    
                 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

 

Data Podpis pacjenta/opiekuna prawnego/opiekuna prawnego


	Datum Unterschrift Patientin  Erziehungsberechtigter  Vormund: 


