
KWESTIONARIUSZ

DANE PACJENTA

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel:

Czy pacjent jest podopiecznym      Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub      Sedeka? (właściwe zaznaczyć) 

Numer w ewidencji Fundacji: 

Dokładna aktualna diagnoza:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Adres zameldowania:

Adres zamieszkania:

Czy pacjent jest ubezwłasnowolniony?

Jeśli tak proszę podać imię i nazwisko opiekuna prawnego:

PODSTAWOWE INFORMACJE O PACJENCIE

Wzrost:

Waga:

Język ojczysty:

Czy pacjent wychowuje się w pełnej rodzinie?

Jakie pacjent ma zainteresowania?

Czy pacjent uczęszcza do szkoły?

Jakiego rodzaju?

Czy pacjent uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej/do ośrodka wsparcia dziennego?

   , dnia roku
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Czy pacjent posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Jaki jest orzeczony stopień niepełnosprawności?

Jaki jest okres ważności orzeczenia?
Czy występuje u pacjenta niepełnosprawność intelektualna?

Jaki stopień niepełnosprawności?

Jaki jest aktualny stan zdrowia pacjenta?

Czy pacjent cierpi na chorobę zakaźną (np. WZW B, WZW C, choroby skóry, inne)?

Jaką?
Czy u pacjenta występują choroby towarzyszące (np. nadciśnienie, cukrzyca, inne)?

Jakie?

Czy pacjent cierpi bądź cierpiał w przeszłości na choroby nowotworowe?

Czy stwierdzono u pacjenta osteopenię/osteoporozę?

Czy pacjent jest lub kiedykolwiek był pod opieką psychiatry?

Jaka jest diagnoza psychiatryczna?
Czy u pacjenta występuje padaczka lub występowały w przeszłości epizody epileptyczne?

Jaka jest częstotliwość występowania napadów padaczkowych?

Jakie bodźce wywołują napady padaczkowe?

UWAGA: W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, 
warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia 
o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników badania EEG.

Czy pacjent zgłasza dolegliwości bólowe?

Jakie?
Czy u pacjenta występują alergie?

Jakie?

Czy występuje alergia na lateks?
Czy pacjent przyjmuje leki na stałe?

Jakie?
Czy pacjent miał w ciągu ostatniego roku przeprowadzoną operację? 

Jaką? 

Czy pacjent ma wszczepione zastawki?

STAN FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA PACJENTA

Czy pacjent potrafi samodzielnie trzymać głowę?
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Czy pacjent potrafi samodzielnie siedzieć?

Czy pacjent potrafi samodzielnie stać?

Czy pacjent  potrafi samodzielnie się przemieszczać?

W jaki sposób?

Czy pacjent potrafi samodzielnie chodzić?

Czy pacjent korzysta z pomocy medycznych, takich jak: 

            balkonik            trójnogi           kule           wózek inwalidzki (właściwe zaznaczyć)

Czy u pacjenta występują zaburzenia przełykania?

Czy pacjent potrafi samodzielnie spożywać posiłki?

Czy u pacjenta występuje nadmierne ślinienie?

Czy pacjent jest w stanie trzymać w rękach przedmioty?

Czy pacjent  potrafi samodzielnie się ubierać?

Czy u pacjenta występują zaburzenia wzroku?

Jakiego typu?
Czy u pacjenta występują zaburzenia słuchu?

Jakiego typu?

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE I SPOŁECZNE PACJENTA

Czy pacjent potrafi utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą?

Czy u pacjenta zaobserwowano zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej?

Czy pacjent lubi pracować przy biurku?

Czy pacjent  lubi przeglądać książki?

Czy pacjent potrafi pisać?

Czy pacjent potrafi czytać?

Czy pacjent potrafi liczyć?

Czy pacjent powtórzy pokazane mu wcześniej zadanie ruchowe?

Czy pacjent  potrafi naśladować dźwięki?
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Czy pacjent komunikuje się werbalnie (słownie)?

Czy u pacjenta występują zaburzenia mowy?

Jakiego typu?
Czy u pacjenta występuje mowa spontaniczna? (tzn. potrafi aktywnie uczestniczyć w dialogu z drugą osobą)

W jaki sposób pacjent komunikuje się na co dzień (w domu/szkole)?

Czy pacjent potrafi układać wyrazy w zdanie?

Czy pacjent ma wprowadzoną komunikację alternatywną i wspomagającą? Jeśli tak, to jaką?

Czy pacjent reaguje na własne imię?

Czy pacjent potrafi wykonać proste polecenia?

Czy pacjent  nawiązuje relacje z innymi?

Czy pacjent może samodzielnie uczestniczyć w terapii?

Czy pacjent potrafi współpracować z terapeutą?

Jak pacjent reaguje na zmiany w otoczeniu?

ZACHOWANIE PACJENTA

Czy pacjent przejawia agresję w stosunku do innych ludzi?

Czy pacjent przejawia zachowania autoagresywne?

Czy u pacjenta występuje nadpobudliwość psychoruchowa?

Czy u pacjenta występują trudności w hamowaniu reakcji?

Czy pacjent w jakiś sposób się autostymuluje?

Czy u pacjenta występują napady złości i rozdrażnienia?

Jakie są relacje pacjenta z rodzeństwem?

Jakie są relacje pacjenta z rodzicami?
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STAN UKŁADU RUCHU PACJENTA

Czy u pacjenta występuje niestabilność kostno-stawowa?

Czy u pacjenta występują deformacje kostno-stawowe?

Jakie są dominujące przykurcze mięśniowe występujące u pacjenta?

Jaki jest stan ortopedyczny bioder pacjenta?

Czy był przeprowadzony u pacjenta zabieg chirurgiczny na ścięgnach?

Data przeprowadzenia zabiegu:
Czy pacjent miał  zastosowane gipsowe odlewy hamujące na kończynach dolnych?

Data stosowania odlewów gipsowych:
Czy pacjent korzysta z zaopatrzenia ortopedycznego? (właściwe zaznaczyć) 

           gorset           orteza na kończyny dolne           orteza na kończyny górne           łuski            okulary 

Inne, jakie?

Czy pacjent  przeszedł  zabieg fibrotomii? 

Data przeprowadzenia zabiegu:

Czy pacjent ma wszczepioną pompę baklofenową?

Czy pacjent  miał  przeprowadzony zabieg selektywnej tylnej rizotomii? 

Data przeprowadzenia zabiegu:

Czy pacjent ma w ciele implanty?

Data ostatniego badania rentgenowskiego/rezonansu magnetycznego/tomografii komputerowej: 

Prosimy o zabranie ostatnich badań

UCZESTNICTWO PACJENTA W TERAPII

W przypadku korzystania obecnie lub w przeszłości przez pacjenta z rodzajów terapii wymienionych 
poniżej, należy do Ośrodka CEMICUS dostarczyć informacje od terapeuty prowadzącego (wypis, 
zalecenia, opis terapii).

Czy pacjent korzysta(ł) z terapii psychologicznej?

Z jaką częstotliwością?
Czy pacjent korzysta(ł) z integracji sensorycznej?

Z jaką częstotliwością?

Czy pacjent posiada diagnozę integracji sensorycznej?
Czy pacjent korzysta(ł) z terapii logopedycznej?

Z jaką częstotliwością?
Czy pacjent korzysta(ł) z terapii ruchowej?

Z jaką częstotliwością?
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Czy pacjent korzysta(ł) z terapii psychologicznej?

Z jaką częstotliwością?
Czy pacjent korzysta(ł) z terapii EEG Biofeedback?

Jak długo?Kiedy?

Z jaką częstotliwością? Czy terapia przyniosła zamierzony efekt?

Czy pacjent miał przeprowadzone badanie QEEG (ilościowe badanie EEG) w ramach terapii?

UWAGA: W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, 
warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia 
o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników badania EEG.

Czy u pacjenta występują przeciwwskazania do rodzajów terapii wymienionych powyżej? Do jakiego 
rodzaju terapii?

Jakie są to przeciwwskazania?

Jakie są Państwa oczekiwania wobec rehabilitacji?

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza

Prosimy odesłać Kwestionariusz na adres: kontakt@osrodekcemicus.pl

Prosimy pamiętać o zabraniu do Ośrodka kompletnej dokumentacji medycznej 
(historia choroby, wypisy, opinie, aktualne wyniki badań, lista leków).

czytelny podpis pacjenta / przedstawiciela ustawowego         
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........................................................................................

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Prosimy o zapoznanie się 
z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się w § 15 Regulaminu organizacyjnego dot. korzystania z usług 
rehabilitacyjnych w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS. 

(jeśli formularz jest w wersji papierowej)
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