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FORMULÁŘ VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ (ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK)

Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v zubní ordinaci MDDr. Petr Šabata, s.r.o.
Abychom Vám mohli poskytovat zdravotnické služby v plné míře, potřebujeme se o Vás nejdříve 
dozvědět důležité informace.

Titul / Jméno / Příjmení  …………………………………………………………………………… 
Rodné číslo  ……………………………………..  Povolání  ……………………………………..
Telefon  ………………………………………..…  E-mail  ………………………………………..
Adresa trvalého bydliště  …………………………………………………………………………..                                                                                   
Korespondenční adresa  …………………………………………………………………………..
                                                                                                           

Správnou odpověď zakroužkujte.

             
1. Berete pravidelně nějaké léky? ANO    NE
    Vypište jaké.

                 

2. Trpíte nějakou alergií? ANO    NE
    Pokud ano, máte alergii na: Anestetika ANO    NE

   Antibiotika ANO    NE
Analgetika ANO    NE
Latex ANO    NE
Jiná látka (vypište)

3. Měl(a) jste někdy zvláštní reakci na nějaký lék, injekci či celkovou anestezii? ANO    NE
    Jakou?
                    
4.  Máte nebo  jste měl(a) některou z následujících nemocí či obtíží? (zakroužkujte)

a.  Srdeční obtíže, vysoký krevní tlak, infarkt, mrtvici ANO    NE
b.  Kardiostimulátor, náhrady srdečních chlopní ANO    NE
c.  Obtížné dýchání, astma ANO    NE
d.  Cukrovku (diabetes) ANO    NE

e.  Infekční nebo přenosná onemocnění. ANO    NE
Žloutenku (hepatitidu) typu A, B, C ANO    NE
HIV, AIDS ANO    NE
Jiná infekční onemocnění (vypište)
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f.   Krvácivé onemocnění či obtíže? Berete léky na ředění krve (Warfarin, Anopyrin)?  ANO    NE
g.  Psychiatrické onemocnění (deprese, schizofrenie, bipolární, panická porucha atd.)  ANO    NE

h.  Jiná onemocnění - glaukom (zvýšený nitrooční tlak), onemocnění ledvin, jater, křeče nebo 
epilepsii, zažívací obtíže (reflux), onemocnění štítné žlázy, imunitní poruchu, osteoporózu, 
prodělal(a) jste někdy chemoterapii nebo ozařování, transplantaci?  ANO    NE

i.  Měl(a) jste někdy obtíže při stomatologickém výkonu? Zažíváte mdloby, omdléváte?  ANO    NE
j.  Měl(a) jste někdy vážnější úraz zubů nebo hlavy?  ANO    NE

5.  Kouříte? Kolik cigaret denně? ANO    NE
6.  Užíváte ve zvýšené míře alkohol nebo jiné návykové látky? Jaké? ANO    NE
7.  Jste těhotná? Ve kterém měsíci? ANO    NE

8. Kde jste se o nás dozvěděli (internet, tisk, doporučení od známého nebo rodiny atd.)?

Rádi se staneme Vaším dlouhodobým stabilním partnerem v oblasti zubního lékařství, na kterého 
se můžete spolehnout. Pro rychlejší pochopení důležitých principů naší ordinace a vybudování 
vzájemné důvěry prosím věnujte pozornost následujícím řádkům.

Základním konceptem naší ordinace je nabízet ošetření a soustavnou péči především klientům, 
kteří na léčbě aktivně spolupracují, mají opravdový zájem mít chrup v pořádku a jsou také ochotni 
pro to něco udělat. Jako nesmluvní zdravotnické zařízení neregistrujeme pacienty do péče a tím 
pádem nejsme povinni nespolupracujícím pacientům péči poskytovat. Nespoluprací je myšleno 
především: opakované nedostavení se na objednaný termín, opakované rušení a odsouvání 
termínů, nerespektování doporučených lékařských postupů, vyhýbání se preventivní péči a 
navrženému léčebnému plánu a dostavení se pouze sporadicky s akutními problémy. Tak jako 
může pacient kdykoliv z vlastní vůle přestat na naše pracoviště docházet, můžeme my pacienta z 
výše zmíněných důvodů vyřadit z evidence a dále ho již neošetřovat. Dalším důvodem pro 
ukončení poskytování zdravotních služeb je nedostavení se pacienta na výkon či prohlídku po 
dobu delší než 2,5 roku.

Klademe důraz na preventivní péči a čištění zubů a proto pacienti kromě lékaře (preventivní 
prohlídky 1-2x ročně) navštěvují pravidelně i dentální hygienu, která je nepostradatelnou součástí 
týmové péče o chrup.

Vážíme si Vaší důvěry a také Vašeho času, a proto děláme vše, co je v našich silách, abyste u nás 
nemuseli čekat. Važte si prosím také našeho času vyhrazeného pro Vámi objednaný výkon a v 
případě nutnosti zrušte plánovanou návštěvu nejpozději 24 hodin před termínem ošetření. Zrušení 
návštěvy méně než 24 hod před výkonem bude tolerováno pouze ze závažných důvodů. 
Nepodaří-li se nám sehnat narychlo pro daný časový úsek náhradníka, bude Vám naúčtován 
storno poplatek dle aktuální minutové/hodinové kalkulace ordinace (např. pro rok 2021 činí pro 
lékaře 3000 Kč/hod, pro dentální hygienistku 1500 Kč/hod), protože provoz ordinace stále někdo 
musí zaplatit a čas byl vyhrazený pro Vás. Stejně tak při neomluveném nedostavení se na 
plánovanou návštěvu Vám bude účtován výše zmíněný poplatek. Opakované nedostavení se na 
objednaný termín je důvodem k vyřazení pacienta z péče. 
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Pacienty s bolestí ošetřujeme pouze po předchozí telefonické dohodě. V případě opravdu akutních 
potíží (zánět zubního nervu) uděláme maximum pro to, abychom Vás ošetřili do 1-2 dní dle 
závažnosti Vašeho zdravotního stavu a dle vytížení ordinace. Ostatní nebolestivé stavy (kousek 
uštípnuté výplně apod.) se nám obvykle podaří vyřešit během 3-5 pracovních dní. Neohlášené 
pacienty bohužel z časových důvodů nemůžeme ošetřit. Především ne ráno na začátku pracovní 
doby, protože příchodem neobjednaného pacienta dochází k časovému skluzu, na který bohužel 
doplatí všichni další řádně objednaní pacienti během celého dne. Opravdu se snažíme, abychom 
Vám vyhověli s termíny, ale i lékař je jen člověk a má jen 2 ruce.

Na vybrané výkony/výrobky (výplně, korunky, implantáty atd.) nabízíme standardní záruku 2 roky. 
Záruka se vztahuje na výrobky definitivní, nikoliv na provizorní (provizorní korunky a výplně, 
nedokončené ošetření) a také se nevztahuje na výkony chirurgické (vytržení zubu). Trvanlivost 
námi zhotovených prací je naší prioritou a reálně Vám vydrží mnohonásobně déle než je záruka, 
pokud se o ně budete správně starat (čistit). Více o podmínkách záruky se můžete dozvědět u 
lékaře u každého konkrétního typu výkonu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytování zdravotních služeb (přeobjednání 
termínu po telefonu, zaslání žádanky na vyšetření, faktury nebo eReceptu emailem atd.), nejsou 
použity pro marketingové účely a nejsou předávány třetím stranám. Podpisem níže souhlasíte s 
tím, aby společnost MDDr. Petr Šabata, s.r.o. zpracovávala Vaše osobní údaje, které jsou 
chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a směrnicí “GDPR” 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Prohlašuji, že jsem tento dotazník vyplnil(a) v klidu, podle pravdy a svého nejlepšího svědomí a 
celému textu jsem porozuměl(a).

Datum: Podpis:
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