
ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK 
 
 
Vážená paní, vážený pane. 
 
Česká republika je zasažena koronavirem, ale doposud není dostatek doporučených prostředků osobní 
ochrany – typicky respirátorů s účinností aspoň 95 %. Snažíme se i v těchto podmínkách zajistit základní 
stomatologickou péči, a zároveň minimalizovat rizika pro pacienty i zdravotnický personál. Ohroženi jsou 
zejména pacienti, ale i zdravotníci a jejich rodinní příslušníci nad 50 let věku, a žádáme Vás proto o 
následující součinnost: 
 
1) Pokud se necítíte dobře, nebo dokonce máte příznaky virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, 
rýma, kašel, malátnost, bolest hlavy apod.), nebo Vám byla nařízena karanténa, omluvte se z návštěvy 
zubního lékaře.  
 
2) V případě závažných akutních stavů (samovolná bolest neztišitelná léky, výrazný otok v oblasti hlavy a 
krku) nás dopředu informujte a domluvte si, kdy přesně Vás ošetříme. Nevydávejte se do ordinace bez 
předchozí dohody, abychom mohli vše připravit a nepotkali jste se zbytečně s dalšími, možná 
oslabenými nebo dokonce infikovanými pacienty.  
 
3) Počítejte s tím, že v rizikových akutních případech provedeme co nejjednodušší ošetření bez nástrojů 
produkujících aerosol – ultrazvuk, vyfukovač, veškeré rotační nástroje s chlazením. Může to někdy 
znamenat i vytažení zubu namísto pokusu o jeho záchranu. 
 
4) Prosím, informujte nás pravdivě v tomto dotazníku: 
 
Jméno pacienta      ………………………………………………………………………  Rodné číslo    ………..…………………….. 
 
• Byla       /Nebyla      *) mi nařízena karanténa. Jsem      /Nejsem       v současnosti v karanténě.
• V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl-a      /nebyl-a      *) Ǿ ȊŀƘǊŀƴƛőƝ v oblasti se zvýšeným

rizikem nákazy koronavirem.  

   
• V posledních 14 kalendářních dnech jsem byl-a       /nebyl-a       *)ve styku s osobou trpící příznaky  

virové infekce.  
• Nepociťuji        /Pociťuji        *) únavu, malátnost, bolest hlavy, svalů, bolest v krku,

netrpím       /trpím        *) kašlem, zvýšenou tělesnou teplotou nebo jinými příznaky virového 
       onemocnění 

 
       Prohlašuji, že jsem dotazník vyplnil-a podle svého nejlepšího svědomí a nic jsem nezamlčel-a. 
 
       V   Mladé Boleslavi 
            /Hradci  Králové 
        dne     ….………….. 
 
 
 
 
 
 
   *    )     nehodící se, škrtněte / ǎǇǊłǾƴŞ označte
  

  ……………………………………… 
Podpis pacienta, případně 

zákonného zástupce 
 
 
 
 
 

 
 
 
………………………………………. 

Podpis osoby, která 
odebrala anamnézu 
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