
Rodné číslo:                                              Jméno:                                                                  

DOTAZNÍK PRO NOVÉ PACIENTY 

Vyplňte, prosím, následující položky dle Vašich možností 

  (např. pokud vím, že jsem v roce 1990 byl na operaci, ale nevím, jaká přesně to byla, napište alespoň to, co 

víte – např. po pádu na ledě, pravá dolní končetina, rok 1990, v Jilemnici na chirurgii, dále kontroly na ortopedii 

u MUDr. Nováka v Nové Pace, nebo např. sledována pro něco se štítnou žlázou u MUDr. Nového na 

endokrinologii v Hradci Králové, užívala jsem na to něco, ale nevím co a od r. 2000 už nic neužívám a nikam 

nejezdím, protože už jsem dojíždění nezvládala a zde jsem si jiného lékaře nenašla, nebo např. hospitalizace na 

interně v Jilemnici v roce 1998, nevím co, ale byla jsem, celá oteklá a dušná, tam mi nasadili nějaké léky a ty od 

té doby užívám a chodím pravidelně na kontroly k MUDr. Bartošové…..apod. ) 

 

OSOBNÍ ANAMNÉZA (s čím jsem se kdy léčil, jaké jsem prodělal operace a úrazy, příp. kdy a kde jsem byl 

hospitalizován): 

 

 

 

 

 

-u žen prosíme ještě o gynekologickou anamnézu: menses od do, porody, potraty, umělé přerušení (rok) 

     -lékař, ke kterému chodí na kontroly 

     -pokud byla mamografie, pak její poslední datum a ev. výsledek 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA (matka, otec, sourozenci, děti-jejich ročník narození, zda jsou zdrávi nebo se s něčím 

léčí, případně v kolika letech  zemřeli) Dále nás zajímají i brzká úmrtí v rodině – např. infarkt kolem a před 50. 

rokem věku, nádory před 65 lety, nemoci, které se v rodině vyskytují častěji. 

 matka: 

 

 otec: 

 

 

 sourozenci: 

 

 děti: 

 

 

ALERGIE (na léky – např. na penicilin píchaný v dětství, na tabletky alergie nebyla, a uveďte jaký typ alergie – 

kožní vyrážka, dušení, svědění v ústech,… ):  

 

 

 



LÉKY (léky, které pravidelně užívám, ev. užívám často podle potřeby – napište přesný název léku, gramáž, tj. 

sílu léku a jak užíváte – např. Prestarium Neo Forte 10 mg 1-0-0, Furon 40 mg 1-1/2-0, Indap obden, případně 

kdo Vám tyto léky předepsal):  

 

 

 

PRACOVNĚ-SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA (Vaše zaměstnání, ev. co jste dělali dříve, důchod – starobní, invalidní, 

stav- ženatý, vdaná, rozvedený, vdovec, vdova, žiju sám, s manželkou, družkou apod.)  

 

 

 

Váš zaměstnavatel: 

 

LÉKAŘI, KE KTERÝM CHODÍM NA KONTROLY (např. MUDr. Bartošová, interní ambulance Vrchlabí, 

MUDr. Rýznar, urolog. amb. Vrchlabí….):  

 

 

 

jste kuřák? – i bývalý, od kolika let kouříte a kolik………………………………………………… 

pamatujete si poslední očkování proti tetanu? kdy to bylo? ,……………………………….. 

S sebou vezměte i poslední zprávy od jiných lékařů, které máte k dispozici.  

Dále, prosím, respektujte, že u nás v ordinaci máme objednávkový systém – nechceme, aby u nás 

pacienti dlouho čekali, proto objednáváme na konkrétní čas – pro objednávky, prosím, volejte 

sestřičce na tel. 773 197 400 nebo na mail info@praktickalekarka.eu.  

ORDINAČNÍ DOBA:  

PO + ST      AKUTNĚ NEMOCNÍ  8 – 9 hod.,        9 – 14 hod. OBJEDNANÍ 

ÚT + ČT      AKUTNĚ NEMOCNÍ  14 -15 hod.,     15 – 18 hod. OBJEDNANÍ 

PÁ               AKUTNĚ NEMOCNÍ  8 – 9 hod.,        9 – 13 hod. OBJEDNANÍ 

 

WEB: praktickalekarka.eu 

 

Děkujeme a doufáme, že budete s naší péčí spokojeni.  

mailto:info@praktickalekarka.eu

