Let's Talk
Ambrose House (Units 4 & 5)
Meteor Court
Barnett Way
Barnwood
Gloucester
GL4 3GG
Tel: 0800 073 2200
Hours: 09.00-17.00 (Mon-Fri)
www.talk2gether.nhs.uk

5 kroków do dobrego samopoczucia
Formularz Rejestracyjny
Jeśli masz ukończone 18 lat i jesteś zarejestrowany u lekarza rodzinnego
w Gloucestershire lub Herefordshire, wypelnij tę ankietę!

* - pole obowiązkowe do wypełnienia

Istotne informacje
Tytuł*
Pan
Pani
Panna
Mgr
Dr
Prof.
Imię*____________________________________________________________________________________
Nazwisko*________________________________________________________________________________
Data urodzenia * _______/_______/________ (Dzień/Miesiąc/Rok)
Płeć*
Mężczyzna
Kobieta
Inne

Miejsce Zamieszkania
Numer domu * ____________________________________________________________________________
Nazwa ulicy*______________________________________________________________________________
Miejscowość *_____________________________________________________________________________
Hrabstwo*________________________________________________________________________________
Kod pocztowy*____________________________________________________________________________
Imię lekarza rodzinnego*____________________________________________________________________
Adres przychodni*__________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe
Podaj swoje aktualne dane kontaktowe:
Numer komórki: ___________________________________________________________________________
Zgadzam się na otrzymanie SMS?
Tak
Nie
Zgadzam się na pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej?
Tak
Nie
Inny numer (np: telefon stacjonarny)___________________________________________________________
Zgadzam się na pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej?
Tak
Nie
E-mail: __________________________________________________________________________________
Zgadzam sie na otrzymywanie wiadomości e-mail ?
Tak
Nie

Inne osobiste informacje
Preferencje seksualne:
Wolę nie ujawniać
Heteroseksulany
Lesbijka lub gej
Bi-seksulany
Inne_________________________________________________________________________________

Pochodzenie etniczne:
Grupy białe:
angielskie / walijskie / szkockie / północno-irlandzkie / brytyjskie / irlandzkie
cygańskie (w tym także Cyganie angielscy, szkoccy oraz Romowie) lub irlandzkie grupy
wędrowne (Irish Traveller)
wschodnioeuropejskie
inne grupy białe (proszę podać) ___________________________________________________________
Grupy mieszane / złożone
rasa biała i karaibska
rasa biała i afrykańska (ale nie somalijska)
rasa biała i azjatycka
inne grupy mieszane (proszę podać) _______________________________________________________
Grupy azjatyckie lub brytyjskie azjatyckie
hinduskie / pakistańskie / banglijskie / chińskie
inne grupy azjatyczkie (proszę podać) ______________________________________________________
Grupy czarne / afrykańskie / karaibskie / brytyjskie czarne
afrykańskie (ale nie somalijskie)
somalijskie
karaibskie
inne pochodzenie czarne / afrykańskie / karaibskie (proszę podać) _______________________________
Pozostałe grupy etniczne
arabskie
irańskie
irackie
kurdyjskie
tureckie
inne pochodzenie etniczne (proszę podać) __________________________________________________
wolę nie odpowiadać
Narodowść:

polska
angielska
szkocka
walijska
irlandzka
brytyjska
inna________________________________________________________________________________
Jesteś niepoelnosprawny?
Nie jestem niepełnosprawny
Upośledzenie umysłowe
Choroby psychiczne
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
Choroby narządu wzroku
Upśledzenie narządu ruchu
Epilepsja
Choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu pokarmowego
Inne________________________________________________________________________________
Czy możesz komunikować się w języku angielskim?
Tak
Nie
Wybrany język komunikacji:
polski
angielski
jeśli inny to podaj jaki:___________________________________________________________________
Czy masz problem z poruszniem się?
Tak
Nie
Czy potrzebujesz pomocy w pisaniu I czytaniu?
Tak
Nie

