
          Vyplňte  tento anamnestický dotazník, informovaný souhlas a souhlas k GDPR 

                  Informace o nás včetně ceníku naleznete rovněž na www.dhcentrum.cz 
  

Příjmení ………………………                                    Titul…………………… 

Jméno……………………………………………... 

Datum narození……………………..………………   

Rodné číslo …………………/………….      Pojišťovna……………………….. 

(nutno znát pro případný kontakt s bakteriologickou a stomatologickou laboratoří)                 

 

E-mail ………………………………………………         Telefon  …………………………………. 

Trpíte některým z uvedených onemocnění? 

Alergie (jaké)…………………………………………………………………………………… 

Astma…………………………………………………………………………………………… 

Srdeční onemocnění (ICHS, AP), operace……………………………………………………... 

Umělá chlopeň……………………………………………………………………………… 

Kardiostimulátor…………………………………………………………………………… 

Vysoký krevní tlak (hodnota)…………………………………………………………………. 

Žloutenka (jaký typ)………………………………………………………………………….. 

Cukrovka (tablety, injekce)…………………………………………………………………… 

Epilepsie (s léky, bez?) ………………………………………………………………………... 

HIV onemocnění……………………………………………………………………………….. 

JINÉ …………………………………………………………………………………………. 

 

Vyžaduje Vaše onemocnění před invazivním zákrokem antibiotické krytí?.............................. 

Užíváte léky na ředění krve?.......................................................................................................  

Ženy, jste těhotné?.......................................................................................................... ............ 

 

Váš stomatolog – jméno, kontakt: …………………………………………… 

 
 

Informovaný souhlas 

 

Po dentální hygieně pacient může pociťovat výraznější citlivost zubů na termické podněty způsobené 

odstraněním zubního kamene – odhalený povrch zubu tedy není kryt vrstvou zubního kamene a může tím být 

senzitivnější. Po dentální hygieně pacient může sledovat ústup dásně. Nejedná se o úbytek tkáně, ale o opadnutí 

otoku po zánětu = požadovaná reakce. V důsledku tohoto může být opět zvýšená přechodná senzitivita zubu. 

Během prvních dnů používání mezizubních kartáčků je přítomnost krvácení z mezizubních prostor standartním 

projevem díky kontaktu se zanícenou tkání. Krvácení při pravidelné mezizubní péči během několika dní odezní. 

Při odstranění nánosů plaku a zubního kamene je přítomnost většího krvácení během výkonu standartním 

projevem – vzhledem ke kontaktu se zanícenou tkání. Během odstranění zubního kamene může dojít k uvolnění 

korunky nebo výplně pouze v případě, že tato již není plně funkční a je třeba ji vyměnit. 

Při odstranění masivnějších depozit zubního kamene a tím vzniklému přechodnému  rozptýlení velkého 

množství bakterií a jejich uvolnění do sliznic může ve výjimečných případech dojít k výsevu herpetické infekce 

= oparů. 

Výsledek terapie v ordinaci dentální hygieny je největším podílem na bedrech pacienta. Bez pravidelné domácí 

péče o dutinu ústní nelze zaručit pozitivní výsledný efekt. Ošetření připraví podmínky pro efektivní domácí péči 

a započne proces regenerace. To zda a jak dobře bude regenerace probíhat je v přímé úměře s kvalitou a 

frekvencí domácí péče. Vyplněné údaje jsou pravdivé, rozumím informovanému souhlasu a byl(a) jsem 

seznámen(a) s ceníkem za ošetření u dentálních hygienistek v DH centru. Změny uvedené v údajích budu 

v příštích návštěvách hlásit v ordinaci DH centra.  

 

 

Datum:  …………………………                                                              Podpis:  ……………………………. 
 

Na další straně podepište prosím SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

„Uděluji / neuděluji  (nahodící se škrtněte) souhlas s použitím mého výše uvedeného e-mailu 

za účelem zasílání nabídek poskytovatele zdravotních služeb a novinek v oblasti zubní 

medicíny. Souhlas s použitím výše uvedeného e-mailu za tímto účelem může být kdykoli 

odvolán. Udělení souhlasu není zákonným ani smluvním požadavkem dentální hygienistky. 

Nejste tedy povinen/a tento souhlas poskytnout. V případě, že tento souhlas neposkytnete, 

nebudou Vám předmětné nabídky zasílány.“ Vaše osobní údaje uvedené na tomto dotazníku 

budou zpracovány Zuzanou Schneiderovou, DiS, IČO: 72557842, Pod Krejcárkem 975/2, 

Praha 3 a Janou  Pomichálkovou Fürstovou, DiS, IČO: 72558032, Pod Krejcárkem 975/2, 

Praha 3 

dentálními hygienistkami (dále také jako „DH“), které jsou správcem osobní údajů ve smyslu 

Čl. 4 odstavce 7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

GDPR, z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní 

povinnosti, která se na DH vztahuje (§ 53 odstavec 2 zákona o zdravotních službách), a v 

případě titulu, e-mailu, telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, z právního důvodu a za 

účelem oprávněných zájmů DH na komunikaci s Vámi a na případném financování 

příslušného zákroku ze strany Vaší zdravotní pojišťovny. Osobní údaje, které vypovídají o 

Vašem zdravotním stavu, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely poskytování 

zdravotní péče či léčby. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně DH, jejími 

zaměstnanci, nebo jinou osobou, která pro DH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s 

ní uzavřené. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména 

praktickému zubnímu lékaři, nebo dalším specialistům z oboru stomatologie (ortodontista, 

parodontolog) z důvodu zajištění následné zdravotní péče v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o zdravotních službách. Vaše osobní údaje budou DH vždy 

zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, 

a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, tj. po dobu 5 let od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku po dni Vaší poslední návštěvy u DH. Poskytnutí Vašich 

osobních údajů, s výjimkou Vašeho titulu, e-mailu telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, je 

zákonným požadavkem. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich 

neposkytnutí by Vám však nemohla být dentální hygiena provedena. Při zpracování Vašich 

osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V 

souvislosti s Vašimi zpracovanými osobními údaji máte podle GDPR následující práva: právo 

na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesného údaje, právo na výmaz osobního 

údaje, právo na omezení zpracování osobního údaje, právo na přenositelnost osobních údajů, 

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo podat stížnost k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně 

na automatickém zpracování, včetně profilování. V souvislosti s realizací výše uvedených 

práv jste oprávněni obrátit se přímo na DH, a to buď zasláním dopisu na adresu sídla DH, 

osobní předáním dopisu DH, nebo e-mailem na adresu zuzana.schneiderova@dhcentrum.cz, 

jana.furstova@dhcentrum.cz 

 

 

Jméno, Příjmení, Datum: ……………………………………………                

 Podpis: ……………………………                                                            

 

mailto:zuzana.schneiderova@dhcentrum.cz
mailto:jana.furstova@dhcentrum.cz

