Klatovská nemocnice, a.s.
ARO oddělení – prim. MUDr. Miriam Gredová
Klatovy 2, Plzeňská 569, 339 38
tel. 376 335 111, fax 376 312 496, e-mail: info@nemkt.cz
IČO: 26360527

PEDIATRICKÝ DOTAZNÍK
Anesteziologicko resuscitačního oddělení
Prosíme Vás, abyste odpověděli na jednotlivé přiložené otázky:
Příjmení a jméno:

rodné číslo/číslo pojištěnce:

Bydliště:

Pojišťovna:

Výška:

Váha:

Nehodící se škrtněte:
1. Bylo Vaše dítě někdy sledováno nebo léčeno pro nějaké onemocnění ?

Ano

Ne

3. Bylo v posledních třech měsících očkováno?
4. Na co ?

Ano

Ne

5. Bylo již operováno?
6. Kdy, kde a pro jaké onemocnění?

Ano

Ne

7. Proběhlo znecitlivění (myšlena anestezie, narkóza) a operace bez komplikací ?
8. Jestliže se vyskytly komplikace – jaké?

Ano

Ne

9. Objevily se u pokrevních příbuzných dítěte v souvislosti s anestesií komplikace?
10. Jaké a u koho?

Ano

Ne

11. Dostalo Vaše dítě krevní transfusi ?

Ano

Ne

12. Trpí Vaše dítě onemocněním svalů nebo svalovou slabostí?

Ano

Ne

13. Bere Vaše dítě nějaké léky?
14. Jaké a kdy ?

Ano

Ne

2. Kdy a pro jaké onemocnění:

15. Vyskytlo se u Vašeho dítěte v posledních 14 dnech horečnaté onemocnění (chřipka, angína, rýma, kašel, průjem) ?
16. Jaké ?
Ano
Ne

17. Je Vaše dítě nějakým způsobem fyzicky omezeno
(osvobozeno z tělocviku, nemůže běhat, více se zadýchává než ostat ní děti) ?

Ano

Ne

18. Trpí Vaše dítě častým zánětem průdušek, případně astmatickými obtížemi,
často pokašlává, nebo má jiné onemocnění plic ?
19. Jaké?

Ano

Ne

20. Prodělalo žloutenku ?

Ano

Ne

21. Má sklon ke krvácivosti (modřiny, krvácení z nosu atd.)

Ano

Ne

22. Prodělalo úraz ?
Kdy a jaký?

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

23. Je alergické (přecitlivělé) – na léky, potraviny, slunce, teplo, chlad, pyly (senná rýma) ?
Na co ?
Ano

Ne

S otřesem mozku? Ano
Je dosud sledováno pro následky úrazu ?
Kým a kde ?

Ne

S bezvědomím?

24. Jak se alergie u Vašeho dítěte projevuje

25. Jiné údaje o zdravotním stavu dítěte event. pokrevního příbuzného (dětské nemoci, jiné závažné nemoci):

Dne:

Podpis

