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DOTAZNÍK PRO PACIENTA  
PŘED PLETYSMOGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM 

Jméno, příjmení, titul:       Telefon:       

Rodné číslo:       Zdravotní pojišťovna:       

Bydliště (včetně PSČ):       

Pracoviště:       

Vyučen:       

Práce s vibračními nástroji (od kdy, typ):       

Typ nářadí (nyní používaný):       

Doba práce s nástrojem (denně):        pravák  levák 

Úrazy a zlomeniny (především horních končetin):       

Užívané léky (v současné době):       

      

 

Alkohol:   pivo   ne  ano – kolik ………………… 

    destiláty  ne  ano – kolik ………………… 

    víno   ne  ano – kolik ………………… 

Kouření    ne  ano – kolik …………………  v minulosti – jak dlouho ne ………………… 

Černá káva   ne  ano – kolik ………………… 

Bolesti horních končetin  ne  ano – kde …………………………………………………………………………………………...… 

Pocit chladu horních končetin    ne  ano – kdy, která ruka ……………………………………………………………….… 

Brnění konečků prstů    ne  ano – na které ruce?……………………………………………………………………………….. 

Ustoupí brnění po procvičení?    ne  ano 

Bělení prstů     ne  ano – kdy, které ………………………………………………………………………………………………… 

Pocit „mrtvých“ prstů    ne  ano – kdy, které …………………………………………………………………………………….. 

„Zmodrání“ prstů v chladu (vzduch)     ne  ano – které ……………………………………………………….…………… 

„Zmodrání“ prstů při koupání venku     ne  ano – které ……………………………………………………………………. 

Ztuhlé prsty po ránu     ne  ano – které …………………………………………………………………………………………… 

Ztuhlé prsty po pobytu v chladu    ne  ano – které ……………………………………………………………………………….. 

Schopnost vzít do prstů drobný předmět (jehla, šroubek atd.): vpravo   ne   ano 
vlevo     ne    ano 

Špetku udělá:   ne   ano 
vlevo     ne    ano 

Anatomické změny - paličkovité prsty, atrofie svalů horních končetin    ne  ano – jaké,kde ……………….. 

Otoky prstů horních končetin a rukou:   ne   ano 
 ne    ano 

Bolesti páteře    ne  ano 

Bolesti krční páteře    ne  ano 

Bolesti kloubů horních končetin    ne  ano  
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Bolesti kloubů dolních končetin    ne  ano 

Bolesti hlavy     ne  ano 

Léčený vysoký krevní tlak     ne  ano 

Cukrovka     ne  ano 
 
 
 

Sledován/a u lékaře (event. lékařů):       

      

      

 
 
 

Hmotnost:       Výška:       

Pletysmografie provedena pro:       prsty obou rukou HK. 

 
 
 
 
 
 

Datum provedení vyšetření:       

      

podpis sestry 
  

Datum provedení zhodnocení vyšetření (zápis do WM):        

  
      

podpis lékaře 
 
 
Protokol z vyšetření a dotazník je vždy založen v kartě pacienta. Zhodnocení je zapsáno do WM a vytištěno do 
ambulantní karty pacienta. S výsledkem vyšetření je seznámen lékař pacienta, který vyšetření objednal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Bc. Radka Ulčová 

Schválila: as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.  

Dne: 1.6.2011 


