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  Czy jest pod stałą opieką  

lekarza z powodu przewlekłej 
choroby? 

 
       TAK        NIE          

 
Jeżeli tak to proszę podad z jakiego  
powodu 

 
……………………………………………………… 

.......................................................... 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 Czy przyjmuje obecnie leki, witaminy, 
zioła? 

 
TAK        NIE             

 
       Jeżeli tak to proszę podad jakie? 

 
   …………………………………………………….. 

   …………………………………………………….. 

   …………………………………………………….. 

 Czy dziecko było leczone w szpitalu 
lub było operowane z powodu 
chorób laryngologicznych?  

 
                TAK          NIE               
 
      Jeżeli tak to proszę dostarczyd karty                 
informacyjne lub napisad kiedy i z jakiego 
powodu. 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
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 Czy choruje na zapalenia gardła 

(dwa razy lub częściej w ciągu roku)? 

TAK              NIE 

 Czy chorowało na zapalenie krtani? 

TAK              NIE 

 Czy chorowało na zapalenie płuc? 

TAK              NIE 

 Czy choruje na astmę? 

TAK              NIE 

 Czy chorowało na zapalenie 

oskrzeli? 

TAK               NIE 

 Czy chorowało na zapalenia zatok? 

TAK                NIE 

 Czy jest leczone z powodu alergii? 

TAK               NIE 

 Czy w dzieo oddycha przez usta? 

TAK               NIE 

 Czy oddycha w nocy przez usta? 

TAK               NIE 

 Czy chrapie? 

TAK               NIE 

 Czy występują bezdechy 

(zatrzymanie oddechu w czasie 

snu)? 

TAK               NIE 

 Czy występuje sapka (głośne 

oddychanie nosem)? 

TAK               NIE 

 Czy występuje pocenie się w nocy? 

TAK               NIE 
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 Czy budzi się w nocy? 

TAK               NIE 

 Czy budzi się w nocy z płaczem? 

TAK               NIE 

 Czy występuje długotrwały, 

nawracający katar? 

TAK              NIE 

 Czy występuje spływanie wydzieliny z 

nosa do gardła? 

TAK               NIE 

 Czy występuje uczucie suchości w 

gardle? 

TAK               NIE 

 Czy często kicha? 

TAK               NIE 

 Czy były krwawienia z nosa po 

urazie? 

TAK               NIE 

 Czy dziecko skarżyło się na 

zaburzenia węchu? 

TAK               NIE 

 Czy dziecko skarżyło się na ból ucha? 

TAK               NIE 

 Czy skarżyło się na zatkanie 

(blokowanie) uszu? 

TAK               NIE 

 Czy zauważyli paostwo osłabienie 

słuchu dziecka? 

TAK               NIE 

 Czy skarży się na szumy w uszach? 

TAK               NIE 

 Czy były zapalenia uszu? 

TAK               NIE 

 Czy często odchrząkuje? 

TAK               NIE 

 Czy zauważyli paostwo 

nieprzyjemny zapach z ust dziecka? 

TAK               NIE 

 Czy niewyraźnie mówi (mowa 

nosowa)? 

TAK              NIE 

 Czy skarżyło się na bóle głowy? 

TAK               NIE 

 Czy występują niewyjaśnione stany 

podgorączkowe lub gorączka? 

TAK               NIE 

 Czy występuje pokrzywka, wysypka 

lub jest uczulone na leki, żywnośd 

lub inne substancje? 

TAK               NIE 

 Czy ma wadę zgryzu, chwiejące się 

zęby, próchnicę, protezy, aparat 

ortodontyczny, inne? 

TAK               NIE 

 Czy choruje na choroby związane z 

zaburzeniami krzepnięcia krwi lub 

występowały przedłużone 

krwawienia po urazach lub małych 

zabiegach (częste krwawienia z 

nosa, rozległe wylewy podskórne, 

nadmierną skłonnośd do 

powstawania sioców po małych 

urazach z wyjątkiem nóg)? 

TAK               NIE 

 Czy występują inne choroby, 

dolegliwości? 

TAK               NIE 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podane powyżej 

informacje są zgodne z prawdą. 

 

………………………………………………………………. 

Data i podpisy rodziców 

 


