
   
 

 

Návod pro práci s dokumenty 
Dokumenty, které jsme pro vás připravili, slouží pro výměnu informací související s poskytnutou 
stomatologickou péčí a o Vašem zdravotním stavu. Znalost Vašeho aktuálního zdravotního stavu je 
pro ošetřujícího lékaře nezbytné, aby výkony prováděné při ošetření neohrozily Vaše zdraví. Dbejte 
prosím ve Vašem zájmu, aby poskytnuté informace o Vašem zdravotním stavu, užívaných lécích 
případně o lékařských zákrocích provedených v nedávné době, byly vždy aktuální. O změnách 
informujte lékaře před ošetřením osobně nebo prostřednictvím pro Vás připravených a zde 
uložených dokumentů. 

 

Dokumenty uložené v dolní části webových stránek jsou ve formátu *.PDF a umožňují využití pro 
práci různým způsobem: Náhled - zobrazení informace; Vytisknout a vyplnit ručně; Stáhnout – 
uložit do vašeho PC, vyplnit formulář elektronicky, zaslat mailem do ordinace.  

 
1. ZOBRAZENÍ náhledu pro seznámení s obsahem 

1.1. Vyberte dokument a kliknutím na text otevřete náhled dokumentu v samostatné záložce 
vašeho webového prohlížeče 

 
2. VYTIŠTĚNÍ dokumentu s informacemi nebo formuláře s poskytnutím souhlasu s plánovaným 

zákrokem (pokud je k vašemu počítači připojena a aktivní tiskárna) 
2.1. Vyberte dokument a kliknutím na text dokument zobrazte. 
2.2. V pravém horním rohu na tmavé liště okna je (po najetí ukazovátka myši) ikona se 

symbolem  tiskárny, kliknutím na ikonu spustíte tisk. Výtisk si můžete ručně vyplnit a 
zanést do ordinace v terminu ošetření. 

 
3. VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ v dokumentu s formulářem - pro předání informací o vašem zdravotním stavu 

nebo vydání souhlasu s výkonem: Informovaný souhlas k výkonu, Informace o vašem zdravotním 
stavu – Poskytnutí stomatologické péče-důvěrný dotazník 
3.1. Vyberte dokument a kliknutím na text dokument zobrazte. 
3.2. V pravém horním rohu okna je ikona se symbolem  ke stažení dokumentuj vašeho PC, 

kliknutím na ikonu se zobrazí dotaz, kam chcete uložit dokument, výběrem umístění do 
zvolené složky ve vašem PC zahájíte stahování dokumentu. 

3.3. Po otevření uloženého dokumentu můžete formulář vyplnit a s vyplněnými údaji zpět uložit. 
3.4. Vyplněný, uložený formulář můžete vytisknout a předat lékařce v dohodnutém termínu 

ošetření nebo zaslat na mail adresu: ordinace@avrmdent.cz (doporučená volba) 
3.5. Před ošetřením předané údaje s lékařkou projednáte a po vytištění společně podepíšete, 

dokument zůstane uložen v ordinaci jako součást zdravotní dokumentace. 
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