
ANKIETA MEDYCZNA DZIECKA

Szanowni Rodzice,

Stan ogólny zdrowia Państwa Dziecka może mieć wpływ na przebieg leczenia. W trosce o bezpieczeństwo Dziecka                 
i w celu właściwego zaplanowania procesu leczenia, prosimy o wypełnienie tej ankiety, podając prawdziwe 
informacje. Informacje zawarte w tym formularzu objęte są pełną ochroną danych osobowych. 

Dziękujemy. 

Dane Dziecka:

Czy Państwa Dziecko przyjmuje leki regularnie? Jeśli tak, prosimy o podanie nazw leku/leków:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

Czy Państwa Dziecko chorowało lub choruje na: TAK NIE

 Alergie (reakcje uczuleniowe np. po podaniu leków)?

 Astmę, choroby płuc?

 Schorzenia związane z układem krążenia (choroby serca, nadciśnienie)?

 Choroby reumatyczne (bóle stawowe, mięśniowe)?

 Choroby wątroby, żółtaczkę?

 Choroby nerek?

 Cukrzycę?

 Choroby tarczycy?

 Choroby zakaźne (wirusowe zapalenie wątroby, gruźlicę, AIDS)?

 Skłonności do krwawień (skazy krwotoczne)?

 Inne poważne schorzenie? ……………………………………

………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………..
Data Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Podpis Rodzica lub Opiekuna

…………………………………………………………… _ _  / _ _  / 2 0 1 2 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Imię i Nazwisko Data urodzenia (DD/MM/RRRR) PESEL

…………………………………………………………… 8 3 - 1 1 0  Tczew
Ulica, nr domu/mieszkania Kod pocztowy Miasto

…………………………………………………………… ………………………………………………
e-mail Telefon kontaktowy Rodzica lub Opiekuna



ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 

 

 

Na uczestnictwo dziecka w Programie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat 

z  terenu Gminy Miejskiej Tczew   

 

Ja……………………………………………………………………………....zamieszkała/y………………………..…...........

............................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przeprowadzenie świadczeń, w ramach programu 
profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z  terenu Gminy Miejskiej Tczew  
 
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………….zamieszkała/y……...…………….………………… 

..…................................................................................................................................................. 

 (adres zamieszkania) 

 

*Oświadczam, że zapoznano mnie z zasadami i terminami realizacji świadczeń.  
 
*Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.  
 
*Oświadczam, że została/em poinformowana/y przez realizatora programu, będącego 
administratorem danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



…………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że podczas wizyty została przeprowadzona edukacja zdrowotna z zakresu 

zdrowia i higieny jamy ustnej, którą objęty został rodzic/opiekun prawny oraz dziecko 

uprawnione do uczestnictwa w Programie  profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 

7 lat z terenu Gminy Miejskiej  Tczew. 

 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 


