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ELSŐ VIZSGÁLAT 

BETEGLAP 
Létrehozás dátuma 

Azonosító M  T 

Keresztnév Vezetéknév 

Utca  Házszám 

HAJHULLÁS OKAI ÉS/VAGY VELEJÁRÓI 

ekcémás kiütések 
gyakori korpásodás 

hőhullámok 
viszkető fejbőr  
fiatalkori 
klimax 
idegösszeroppanás 
egyéb   

Irányítószám   Város 

Provincia  Állam 

 Szül. Hely és idő 

Adószám 

ISMERT BETEGSÉGEK 

 allergia 
 neurológiai problémák  

pszichiátriai problémák  

  daganatok 
  szívbetegség 

  vesebaj 
  anyagcsere-betegségek 

F N egyéb 

PÁCIENS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEI 
 BETEGSÉG 

Tel. E-mail

Foglalkozás (Korábbi is) 

Beutaló orvos 

allergia 

  szív- és érrendszeri 

   ízületi 

   hormonrendszeri 

   pszichiátriai 
   egyéb    

 SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK 

 mandulakivétel 

 méheltávolítás 

bőrgyógyászati 

emésztési 

húgyivarszervi 

neurológiai 

légzési 

prosztataeltávolítás 
egyéb    

Beutalás oka vakbélműtét

A PÁCIENS KÖZÉRZETE 

SZEMÉLYES PROFIL 
Minta forrása 

Haj  Szeméremtájék 

energikus 

optimista 

változékony 

feledékeny 

kiegyensúlyozott 

  ingerült 

  ideges 

kifelé forduló 

zaklatott 

nyugtalan 

ingerlékeny 

befelé forduló 

érzelmes 

ingatag 
egyéb 

A haj természetes színe 

Fekete Szőke Ősz Barna Vörös Fehér 

levert 
lusta 

határozatlan 
vállalkozó kedvű 

Festett haj 

Igen  Nem 

 TÜNETI ÉS / VAGY EGÉSZSÉGÜGYI 
VELEJÁRÓK 

 NEUROLÓGIAI 

Dohányzik Cigaretták száma °Tömeg/kg Magasság/cm 

Igen Nem 

Vérnyomás 

Min. Max. 

Terhes Hányadik hónap Menopausa 

Igen Nem Igen Nem 

Testfelépítés 

tömzsi sovány gyenge 
erős karcsú  elhízott 

Van-e amalgámtömése 

Igen Nem Mennyi Hány éve 

Eltávolított amalgámtömések 

Igen Nem Mennyi Mikor 

Biztonsági protokoll 

Igen Nem Mennyi 

Vércsoport 

0 A B AB 

sclerosis multiplex 

alzheimer-kór 

epilepszia 

LÉGÚTI 

allergia 

asztma 

krónikus hörghurut 
tüdőtágulás 

VÁZIZOMZATI 

reuma 

görcs (megerőltetéskor) 

görcs (pihenéskor) 

Ízületi betegségek 

csontritkulás 

Ízületgyulladás 
discopatia  

végtagmerevség 

 SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI 

angina 

szivritmuszavar 

fejfájás 

magas koleszterinszint 

magas vérnyomás 

parkinson-kór 

autizmus 
egyéb 

ismételt felső légúti gyulladások 

vírusfertőzések 

fertőző állapot 
egyéb 

paget-kór 

csontlágyulás 

scoliosis 
időszerű fájdalmak 

Állandó fájdalmak 
egyéb 

érelmeszesedés 

bradycardia 

atherosclerosis 

koszorúér-elzáródás 
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EMÉSZTŐRENDSZERI 

 étkezés utáni puffadás 
vastagbélgyulladás 

 lassú emésztés 

 májműködési zavar 

 gyomorfekély 

 székrekedés 
 epekő 

 jó emésztés 

VESE 
 oxalát-kő 

 foszfát-kő 

 ismételt hólyaggyulladás 

 súlyoskrónikushólyaggyulladás 

 nem fertőző hólyaggyulladás 

diverticulosis 

hepatititis A 

hepatitis B 

hepatitis C 

gyomorhurut 

hasmenésre való hajlam 
egyéb 

ritka vizelés 

köszvény (húgysav-kövek) 
bő vizelés 
egyéb 

ALVÁS 

nehezen alszik el 

álmatlanság 

felébred éjszaka 

korán felébred 

FÁRADTSÁG 
alsó végtagokban, étkezés után 

reggel 

este 

tevékenység során csökken 

progresszív 

folyamatos 

pszichikai 

fizikai 

klinikai (hirtelen úgy érzi, leütötték) 

jól alszik 

rendszertelenül alszik 
nyughatatlan alvás

ÉRZELMI 

 aggresszió 
 figyelmetlenség 

 gyengeség 

 koncentrációzavar 

 irritáltság 

 pszichés események 

depresszió 
stress 

emlékezési zavarok 

pánikrohamok 

kifelé fordulás 

befelé fordulás 

este hiperaktív 
reggel nehezen indul a napja 

nincs ellenállás 
erőlködéskor 

nehezen frissül fel 

nem fárad 

SZEDETT GYÓGYSZEREK 

 hiperkinézia 

 skizofrénia 

 idegesség 

HORMONI 

 női hormonhiány 

 cukorbetegség 
 hiperadrenalizmus 

 hipoadrenalizmus 

 hipertiroidizmus 

 hipertiroidizmus 

 vékonyságra való hajlam 

 frigiditás 

ellenségeskedés 

hiperaktivitás 
egyéb 

libidó csökkenése 

hiperparatireózis 

hipoparatireózis 

hipoglikémia 

narancsbőrre való hajlam 

hízásra való hajlam 
egyéb 

savmegkötők 

béta-blokkolók 

kortizon 

hormonok: kalcitonin 

gyulladáscsökkentő 

orális fogamzásgátló 

vízhajtók 

gyógyszerek 

pajzsmirigygyógyszer 
egyéb 

FÉRFI 

 prosztata adenoma 

 impotencia 

NŐI 

 amenorrhoea 

 emlőciszták 

 hosszú vérzés 

 rövid vérzés 

 várható vérzés 

 késő vérzés 

 emlőfájdalom 

BŐRGYÓGYÁSZATI 

 ekcéma 

 fertőzött ekcéma 

 bőrgyulladás 

 pikkelysömör 

prosztatagyulladás 

korai magömlés 

pms tünetek 

fájdalmas menstruáció 

hüvelygomba 

menstruációs görcsök 

rendszertelen menstruáció 
menopausa 

termékenységi zavarok 

fejbőr-elváltozások 

bőrbetegség 

bőrkeményedés 
egyéb 

FONTOS – INFORMÁCIÓ A 2003/196. TÖRVÉNY 10. CIKKELYE 

A 2003/196. törvény védelmet biztosít minden személy és a 

kapcsolódó alynaok személyes adatainak kezelésére 

vonatkozóan. A fenti törvény szerint ezeket az adatokat korrektül, 

törvényesen és átláthatóan kell kezelni, az alanyok védelmének 

érdekében. 

A 10. cikkely értelmében a Mineral Test Kft. Úgy kezeli az esetleges 

személyes adatokat, hogy az megfelel a létező törvényeknek és z 

adó- és szociális követelményeknek. Ezek az adatok szükségesek 

a Mineralogram értelmezéséhez, minden az analízishez kapcsolódó 

dologhoz, diagnózishoz és kezeléshez, betegség-kutatáshoz, 

statisztikákhoz, az analízishez szükséges adatkezeléshez és a 

tömegpatológiához. Tudomásul veszem, hogy ha nem járulok 

hozzá, nem kérhetek analízist és/vagy egyebet. 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY 

DISZMETABOLIKUS ELVÁLTOZÁSOK  

 

 magas koleszterinszint 

 hiperurikémia 

fogyás 

narancsbőr 
 

 hiperglikémia 

ÉTVÁGY 
 normális 

 soha nem múló 

 ritka 

 étvágytalanság 

elhízás 

jó 

farkaséhség  

 (11.00-kor és/vagy 17.00-kor) 

ÁLMOSSÁG 

 esténként 

 délutánonként 
reggelenként 

étkezés után Aláírás___________________________________________________________ 

Alulírott ________________________________ szül. 

_________________ kapcsolatban állva a Mineral Test Kft.-vel, 

ismerem a 2003/196-os törvény 10. Cikkelyének tartalmát, és 

engedélyt adok a személyed adataim kezelésére. 

Város________________________________Dátum__________________ 


