
INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA PACJENTA 

           Wszystkie podane informacje są objęte tajemnicą lekarską i służą trosce o Państwa bezpieczeństwo. 

Proszę dokładnie odpowiedzieć na poniższe pytania. W przypadku trudności z odpowiedzią proszę pominąć pytanie. 

Poniższe pytania służą do zebrania informacji koniecznych do wybrania właściwego sposobu leczenia. 

 

                     ………………………………………………………………                                                     
                                Nazwisko, imię pacjenta                                                                               
                                                                                                                                              PESEL 
                                                
              E-mail ……………………………………………………                            Adres ………………………………………………………………….. 
 

1. Kiedy było zachorowanie na COVID-19?   ……………………………………………………………………………………………….…… 

2. Czy był(a) Pan(i) hospitalizowany(a) z powodu COVID-19 i do kiedy?  ……….………………………………………………..  

3. Czy była konieczność wentylacji mechanicznej (respirator)?                                                   TAK                NIE 

4. Czy występuje duszność w spoczynku?                                                                                        TAK                NIE 

5. Na które piętro wchodzi Pan(i) bez odpoczynku? ……………………………                                    

6. Czy jest używany koncentrator tlenu?                                                                                          TAK                NIE 

7. Czy miał Pan(i) epizody zasłabnięcia lub utraty przytomności?                                               TAK                NIE 

8. Czy choruje Pan(i) lub chorował(a) na którąś z następujących chorób?                                  

choroby serca (wada serca, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego)         TAK                NIE   

inne choroby układu krążenia (nadciśnienie, niskie ciśnienie, omdlenia, duszności)         TAK                NIE   
choroby naczyń krwionośnych (naczyniaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn)             TAK                NIE   
choroby płuc (rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli)   TAK                NIE   
choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy,                         TAK                NIE 

                choroby jelit) 
choroby wątroby (żółtaczka, inne)                                                                                                TAK                NIE 

choroby układu moczowego (zapalenie nerek, kamica nerkowa,                                           TAK                NIE 
                 trudności w oddawaniu moczu,) 

zaburzenia przemiany materii ( cukrzyca, dna moczanowa)                                                    TAK                NIE 

choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole obojętne)                                            TAK                NIE 

choroby układu nerwowego (padaczka, niedowłady, utraty przytomności, porażenia,      TAK                NIE   
 zaburzenia czucia, miastenia)                                                                                                          
choroby układu kostno-stawowego (bóle korzonkowe,                                                           TAK                NIE     
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, stany po złamaniach) 
choroby krwi i układu krzepnięcia (hemofilia, anemia,                                                             TAK                NIE 

zmiany nastroju (depresja, nerwica)                                                                                              TAK                NIE 

choroby zakaźne                                                                                                                                TAK                NIE 

choroba reumatyczna                                                                                                                       TAK                NIE 

Inne dolegliwości (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Czy wciągu ostatniego roku było leczenie onkologiczne, jakie? ........................................................................................   

10. Jaki był ostatni pomiar ciśnienia krwi?  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Przyjmowane leki – konieczność zaopatrzenia na okres pobytu …………………………..………………………………………………………. 

12. Czy był Pan(i) już na rehabilitacji z powodu COVID-19? …………………………………….………………………………………………………….. 

13. Czy jest Pan(i) pod opieką poradni, jakiej? ……………………………………................................................................................... 

14. Trudności z poruszaniem się, przemieszczaniem – konieczność pomocy osoby drugiej…………………………………………………. 

15. Czy jest Pan(i) zdolny(a) do codziennej samoobsługi: spożywanie posiłków, codzienna toaleta ……………………………………. 

16. Czy są trudności z czynnościami fizjologicznymi: jedzenie, wypróżnianie (pieluchomajtki, pampersy, cewnik)………………. 

17. Stosowana dieta ……………………………………………………            

                        

                                                                                                                 DATA I PODPIS PACJENTA 

                                                                                                                  

                                                                                                            …………..…………………………………… 
• Właściwe zaznacz TAK/NIE 

             


