
Zubař Mělník 
Pražská 530/21, 27601 Mělník 
tel: 737 596 786 
email:recepce@zubarmelnik.cz 

 
 

 

Vážená paní/ Vážený pane,  

vyplňte, prosím, pečlivě tento dotazník, který se stane součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Údaje 
podléhají lékařskému tajemství a budou využity pouze k tomu, abychom ošetření přizpůsobili Vašemu 
zdravotnímu stavu.  

Příjmení: ……………………………….                     Jméno: ………………………….                     Titul: ................... 

Rodné číslo: ………………………….                     Pojišťovna (název a číslo): …………………….…………………….   

Bydliště (včetně PSČ): …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….         

Povolání: ……………………………………………………...      

Telefon: ……………………………………………………  

Email: ……………………………………………………………. 

Poslední návštěva zubního lékaře (měsíc/rok): ……………………………………………………………………………..      

 

Léčil/a jste se, nebo se léčíte na:       ANO                NE 

1. Onemocnění srdce nebo cév (vysoký krevní tlak, angina pectoris,               ☐                   ☐ 
infarkt myokardu, pacemaker, apod.) 

2. Onemocnění štítné žlázy      ☐                   ☐ 
3. Poruchu krevního srážení      ☐                   ☐ 
4. Cukrovku        ☐                   ☐ 
5. Tuberkulozu        ☐                   ☐ 
6. Žloutenku        ☐                   ☐ 
7. AIDS         ☐                   ☐ 
8. Nádorové onemocnění       ☐                   ☐ 
9. Epilepsii        ☐                   ☐ 
10. Onemocnění jater       ☐                   ☐ 
11. Onemocnění ledvin       ☐                   ☐ 
12. Onemocnění žaludku nebo střev     ☐                   ☐ 
13. Poruchu imunity       ☐                   ☐ 
14. Revmatismus        ☐                   ☐ 
15. Onemocnění mozku       ☐                   ☐ 
16. Jiné onemocnění, které není uvedeno (sinusitis, apod.)    ☐                   ☐ 



 
 
 

 

17. Trpíte alergií (např. léky, astma, prach, jód, potraviny aj.)?  ☐                   ☐ 
Pokud ano, prosím, uveďte na co konkrétně: …………………………………………………………............... 

18. Měl/a jste někdy obtíže při anestezii     ☐                   ☐ 
 (místní znecitlivění nebo celková narkóza)?  

19. Prodělal/a jste nějaké operace?      ☐                   ☐ 
Jaké konkrétně:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

20. Utrpěl/a jste nějaké vážnější úrazy?      ☐                   ☐ 

21. Kdy jste byl/a naposledy léčen/a v nemocnici?.......................................................................... 
22. Užíváte nějaké léky? Pokud ano, uveďte jaké: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Kouříte? Pokud ano, uveďte kolik cigaret denně: ……………………………………………………………………. 
24. Kdy jste byl/a naposledy celkově vyšetřen/a (interní vyšetření): ……………………………………………. 
25. Pro ženy: 

Jste těhotná?        ☐                   ☐ 
Pokud ano, v jakém jste měsíci?................................................................................................... 

26. Kdo je Vaším praktickým lékařem? Uveďte prosím kontakt: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27. Kdo Vám doporučil naši ordinaci? ………………………………………………………………………………………….. 
 

Důležitá upozornění: 

Jakoukoliv změnu zdravotního stavu prosím ihned oznamte ošetřujícímu lékaři.  
Pokud se nebudete moci dostavit v objednaném termínu, je třeba nám tuto skutečnost sdělit 
dostatečně včas ( minimálně 24 hod. předem ) telefonicky nebo emailem, abychom mohli 
případně váš termín nabídnout dalším klientům. Pokud by došlo k neomluvené absenci, jsme 
oprávněni vám účtovat ,,Smluvní pokutu” vypočítanou jako násobek minutové sazby ordinace 
(veřejně zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Beru na vědomí, že 
motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených 
absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. 

 
 

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a zavazuji se, že o jejich změnách 
budu lékaře pravidelně informovat. Dále stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se 
smluvními podmínkami Riverside dental s.r.o a se zpracováním osobních údajů, s jejich 
využitím pro stomatologickou péči. Text smluvních podmínek a informace je k dispozici na webu 
www.zubarmelnik.cz i na recepci zubní kliniky. 
 

 

V Mělníku, dne: 

 

 Podpis: 


