
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

                                     ( imię i nazwisko pacjenta) 

       PESEL 

 

Oświadczam, że po rozmowie z dr …………………………………………………………………….. 

W czasie której mogłem/am zadawać pytania, o wszystkich sprawach dotyczących badania 

fiberoskopowego górnych dróg oddechowych w znieczuleniu miejscowym: 

- zapoznałem/am się z metodą, przebiegiem i celowością badania 

- przedstawiono mi zagrożenia mogące wystąpić w trakcie badania lub znieczulenia 

- poinformowano mnie o stopniu prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań 

- zrozumiałem/am wyjaśnienia lekarza 

 

WYRAŻAM ZGODĘ  na proponowany zabieg diagnostyczny w znieczuleniu miejscowym,  

a w razie uzasadnionej konieczności, na zmianę postępowania oraz na niezbędne procedury 

towarzyszące.  

Zgoda moja jest zgodą świadomą. 

Zostałem/am  poinformowany/a i zgadzam się na wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej 

i radiologicznej w związku z wykonanymi zabiegami. 

 

  

 

 

 

……………………………...  ……………………………………………………………  

Podpis i pieczątka lekarza                      Data i podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego  

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                              Ul. Bagno 2, wejście E, lok.3, 00-112 Warszawa 
Tel./fax. 22 406 54 22, 22 403 44,  

 www.stoprak.pl 

www.mml.com.pl 

 

 

 

Ankieta dotycząca badania endoskopowego górnych dróg oddechowych 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko pacjenta      Data urodzenia 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
Adres 

Objawy z górnych dróg oddechowych 

1. Czy występują u Pana/Pani częste infekcje gardła? 

TAK  NIE 

2. Czy odczuwa Pan/Pani suchość w jamie ustnej i/lub gardle? 

TAK NIE 

3. Czy zauważył/a Pan/Pani przewlekłe zaczerwienienie w obrębie jamy ustnej i/lub gardła? 

TAK  NIE 

4. Czy występują u Pana/Pani krwawienia z nosa i/lub jamy ustnej i/lub gardła? 

TAK  NIE 

5. Czy zauważył/a Pan/Pani występowanie w obrębie jamy ustnej, gardła lub nosa 

niegojących się owrzodzeń lub innych niepokojących zmian? 

TAK  NIE  

6. Czy zauważył/a Pan/Pani pojawienie się przedłużającej się chrypki? 

TAK  NIE 

7. Czy zauważył /a Pan/Pani pojawienie się przedłużającego się kaszlu? 

TAK  NIE 

Jeśli tak, czy w ostatnim czasie zmienił się jego charakter? 

TAK  NIE 

8. Czy zauważył/a Pan/Pani zmianę tembru głosu np. na bardziej niski, matowy? 

TAK  NIE 

9. Czy zauważył/a Pan/Pani pojawienie się trudności w oddychaniu? 

TAK  NIE 

10. Czy odczuwa Pan/Pani niedrożność nosa lub gardła? 

TAK  NIE 

11. Czy towarzyszy Panu/Pani uczucie ciała obcego w nosie lub gardle? 

TAK  NIE 

12. Czy zauważył/a Pan/Pani pojawienie się trudności w połykaniu? 

TAK  NIE 

           



    
 

13. Czy odczuwa Pan/Pani ból przy przełykaniu? 

TAK  NIE 

14. Czy zauważył/a Pan/Pani powiększenie obwodu szyi lub występowanie guzków w jej 

obrębie? 

TAK  NIE 

Objawy ogólne 

1. Czy zauważył/a Pan/Pani obniżenie odporności (częste infekcje, przeziębienia)? 

TAK  NIE 

2. Czy odczuwa Pan/Pani osłabienie, złe samopoczucie? 

TAK NIE 

3. Czy występuje u Pana/Pani przewlekła gorączka (powyżej 38 st. C) lub stan podgorączkowy 

(ok. 37 st. C) bez uchwytnej przyczyny? 

TAK  NIE 

4. Czy odczuwa Pan/Pani silne pocenie się w nocy? 

TAK  NIE 

5. Czy zauważył/a Pan/Pani utratę wagi? 

TAK  NIE 

Jeśli tak, proszę podać ile i w jak czasie? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy zauważył/a Pan/Pani utratę apetytu? 

TAK  NIE 

Choroby nowotworowe 

1. Czy chorował/a Pan/Pani w przeszłości na chorobę nowotworową? 

TAK  NIE 

2. Czy obecnie leczy się Pan/Pani z powodu choroby nowotworowej? 

TAK  NIE 

3. Czy kiedykolwiek zostały u Pana/Pani zdiagnozowanie: leukoplakia,  erytroplakia lub 

przewlekłe przerostowe zapalenie krtani? 

TAK  NIE 

4. Czy u Pana/Pani w rodzinie występowały choroby nowotworowe?  

        TAK  NIE 

Jeśli tak, proszę podać jakie. 

………………………………………………………………………………………………… 

Czynniki ryzyka 

1. Proszę podać jaki zawód wykonuje lub wykonywał/a Pan/Pani. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czy pali Pan/Pani papierosy? 

TAK  NIE 

Jeśli tak, proszę podać ile i od jakiego czasu? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Czy pije Pan/Pani alkohol? 

TAK  NIE 

Jeśli tak, proszę podać ile i jak często. 

………………………………………………………………………………………… 

4. Czy był/a Pan/Pani w przeszłości narażony na promieniowanie  

( częste badania RTG, naświetlania z powodu choroby nowotworowej)? 

TAK  NIE 

5. Czy choruje Pan/Pani na refluks żołądkowo-przełykowy? 

TAK  NIE 

6. Czy był Pan/Pani poddany/a transplantacji narządu?  

TAK  NIE 

7. Czy przyjmował/a Pan/Pani leczenie immunosupresyjne? 

TAK  NIE 

8. Czy był/a Pan/Pani narażony na ekspozycję na silne substancje chemiczne, zapylenie lub 

inne znane Panu/Pani substancje kancerogenne? 

TAK  NIE 

Inne 

1. Czy choruje Pan/ Pani na choroby współistniejące? 

TAK NIE 

Jeśli tak, proszę wymienić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy Przyjmuje Pan/ Pani jakieś leki? 

TAK NIE 

Jeśli tak, proszę wymienić: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………. 

Data i podpis pacjenta  

lub przedstawiciela ustawowego 


