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Informace pro pacienta a jemu blízké osoby 
 
 
 

 

Vyplňování rodokmenových dotazníků 

Vážená paní, Vážený pane, 
dovolujeme si Vám s předstihem zaslat k vyplnění rodokmenové dotazníky, které jsou důležitým podkladem 
k získání potřebných údajů o zdravotním stavu vyšetřovaného a jeho rodinných příslušníků a pro upřesnění, 
případně stanovení diagnózy vyšetřovaného, typu dědičnosti onemocnění nebo vrozené vývojové vady, prognózy 
dalšího vývoje a současně i genetických rizik pro ostatní členy rodiny. 
 
Zaměřte se prosím na všechna onemocnění (např. rakovina, TBC, cukrovka, hypertenze, atd.) a jestli u někoho 
z rodiny nebylo bezdětné manželství. Pokud někdo zemřel, v kolika letech a na jakou diagnózu. Čím pečlivěji 
vyplníte rodokmenové dotazníky, tím bude po vyšetření vypracován kvalitnější závěr genetického vyšetření. 
 
Žádáme Vás proto o přesné a pečlivé zaznamenání požadovaných osobních a zdravotních dat o Vás i Vašich 
příbuzných do přiloženého dotazníku – usnadníte nám tak řešení Vašeho případu. 
 
Budete-li mít nějaké nejasnosti při vyplňování dotazníků, popřípadě chcete sdělit údaje, které nejsou obsaženy 
v dotazníku, poznamenejte tyto na zvláštní list papíru. 
 
Vyplněné dotazníky doručte osobně nebo poštou před datem vyšetření. Na první návštěvu u nás si prosím 
vezměte lékařské zprávy. 

Děkujeme Vám. 
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