Luottamuksellinen

ESITIEDOT HAMPAIDEN JA SUUN HOITOA VARTEN
sukunimi

etunimet

katuosoite

postinumero ja -toimipaikka

matkapuhelinnumero

sähköpostiosoite

ammatti

työnantaja

TIETOA SAIRAUKSISTA
Onko sinulla tai onko sinulla ollut jokin seuraavista sairauksista?

 Aivoinfarkti
 Diabetes
 Heikko näkö tai kuulo
 Hengityselinsairaus, astma
 HIV
 Kilpirauhasen sairaus
 Kohonnut verenpaine
 Maksasairaus, hepatiitti
 MRSA, VRE tai vastaava
sairaalabakteeri
 Munuaissairaus
 Neurologinen sairaus,
epilepsia
 Osteoporoosi
 Psyykkinen sairaus
 Reumasairaus
 Suolistosairaus
 Sydän- tai verisuonisairaus
 infarkti
 läppävika
 Syöpäsairaus

 Taipumus verenvuotoon
 Toistuva päänsärky
 Tuki- ja liikuntaelinsairaus
 Veren välityksellä
tarttuva tauti
 Veritauti, anemia
 Muu sairaus, mikä?
______________________________
Muuta huomioitavaa
(esim. hammashoitopelko):
_______________________________
_______________________________
Käytän säännöllisesti lääkkeitä, mitä?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

henkilötunnus

YLEISTÄ TERVEYDESTÄ
Onko sinulla lääkeaine- tai muita allergioita
(ruoka-aineet, kumi), mitä?

Kyllä

Ei





Onko sinulla verenohennuslääkitys, mikä?





Onko sinulla osteoporoosilääkitys tai oletko
saanut osteoporoosiin pistohoitoa?





Onko sinulla tekonivel, sydämen tahdistin,
sydämen keinoläppä tai verisuoniproteesi?





Onko sinulle tehty elinsiirto?





Oletko saanut sädehoitoa kaulan tai
pään alueelle?





Oletko raskaana?





Onko paikallispuudutuksesta tullut sivuvaikutuksia?





Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?





Kuinka usein käytät alkoholia tai muita päihteitä?

TIETOA SUUN JA HAMPAIDEN TERVEYDESTÄ
Syy hoitoon tuloon:

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN INFORMOINTI

______________________________________________________________

Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
2016/679 (GDPR), jonka mukainen informointi henkilötietojen
käsittelystä on tämän kaavakkeen kääntöpuolella.
Henkilö- ja potilastiedot tallennetaan potilasrekisteriimme.
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan
hammaslääkäriasemamme ulkopuolelle vain lakiin perustuen
tai potilaan luvalla. Asiakastiedot, jotka eivät ole potilastietoa,
tallennetaan potilaan suostumuksella asiakasrekisteriimme.

Milloin suusi ja hampaasi on viimeksi hoidettu kuntoon?

Tietojani

MITEN KUULIT MEISTÄ?

 saa tallentaa asiakasrekisteriin ja minulle voi lähettää
ajankohtaista tietoa (voit valita useita vaihtoehtoja)

 tekstiviestillä  sähköpostilla  kirjeitse
 ei saa tallentaa asiakasrekisteriin.
Päivämäärä _______ / _______ 20 _______

______________________________________________________________
Onko suussasi tai hampaistossasi jotain erityistä vaivaa
(esim. vihlonta, purenta-arkuus, narskuttelu, puuttuvia hampaita),
mitä?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Facebook tai Instagram  Google
 Kauppakeskus Myyrmanni  Toinen potilas suositteli
 Muu, mikä? ________________________________________________

Allekirjoitus __________________________________________________________
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INFORMOINTI MYYRMÄEN HAMMASLÄÄKÄRIASEMAN
POTILAS- JA ASIAKASREKISTERISTÄ
Täydelliset tietosuojaselosteet löytyvät nettisivuiltamme www.myyrmaenhammaslaakariasema.fi/yhteystiedot
1 Rekisterinpitäjät

6 Henkilötietojen säilytysaika

1.1 Myyrmäen Hammaslääkäriaseman tuottamat terveyspalvelut, joissa
Myyrmäen Hammaslääkäriasema on rekisterinpitäjä, sekä asiakasrekisteri: Tzank Oy, Myyrmäen Hammaslääkäriasema, y-tunnus 0767728–4,
Iskoskuja 3 C 115, 01600 Vantaa, p. 09 530 8980.

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa asetusta potilasasiakirjojen ja
muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisajoista. Henkilötietoja
säilytetään asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

1.2 Terveyspalvelut, joita tuottaa Myyrmäen Hammaslääkäriasemalla
toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja (tai yhtiö, jonka lukuun ammatinharjoittaja toimii): Kyseinen potilasta hoitava ammatinharjoittaja (tai
yhtiö, jonka lukuun ammatinharjoittaja toimii) on rekisterinpitäjä. Ammatinharjoittaja on luovuttanut rekisterin teknisen ylläpidon Myyrmäen
Hammaslääkäriasemalle.
Rekisterinpitäjät 1.1 ja 1.2 ovat yhteisrekisterinpitäjiä potilastietojen
osalta.
2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava Pia Helander, Iskoskuja 3 C 115, 01600 Vantaa,
p. 09 530 8980, hammas@myyrmaenhammaslaakariasema.fi.
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Potilastietojen käsittely perustuu lakiin (mm. laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992, Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjaasetus 298/2009 ja toisiolaki 552/2019) tai potilaan suostumukseen.
Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon sekä muihin lain ja suostumusten
mukaisiin käyttötarkoituksiin. Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena
perusteena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen
yhteys. Potilas- ja asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR).
4 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja
voidaan luovuttaa muille tahoille potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.
Säännönmukaisia luovutuksensaajia ovat mm. Kela, THL, muut
terveydenhuollon toimintayksiköt tai ammattihenkilöt, vakuutusyhtiöt, työpaikkasairauskassat. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjien
tai niiden lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten
kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten
säädösten mukaan.
5 Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Kaikkia potilas- ja muita henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n
tai ETA:n sisällä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
kulloinkin voimassa olevien Tietosuojalainsäädännön ja viranomaisten
ohjeiden mukaisesti.

7 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti
käsiteltävää tietoa).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, jos
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
- käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
- rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
- rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen
oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä
rajoitetaan siksi ajaksi, kun selvitetään, syrjäyttävätkö rekisteröidyn
perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.
8 Muu informointi
Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen
perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin
siihen, että hoitoa ei voida antaa.
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.
Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä
muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä
olevan mukaisesti.
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