MUDr. et Mgr. Viktor Hartoš
Psychiatr pro děti a adolescenty
e-mail: viktor.hartos@gmail.com
tel.: +420 603 288 821
Toto je důvěrný dokument, jehož obsah podléhá lékařskému tajemství

VSTUPNÍ DOTAZNÍK
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Pojišťovna:
Bydliště:

(ve formátu dd.mm.rrrr)
(ve formátu xxxxxx/xxxx)
(kód pojišťovny)

(základní údaje o pacientovi jsou povinné, ostatní informace vyplňte dle Vašich možností)

Otec:
Vzdělání a zaměstnání:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Matka:
Vzdělání a zaměstnání:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Jméno a adresa PLDD:
Adresa školy:
Třídní učitel:
Třída:

(PLDD = praktický lékař pro děti a dorost)

Důvod vyšetřeni v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie (Co vás přivádí? Jak se
problém vyvíjel, měnil? Jak jste se pokoušeli problém řešit? Využili jste i jinou odbornou
pomoc? Kdo vyšetření doporučil? Rozveďte pokud možno podrobně.)
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Těhotenství
V pořadí:

bylo:

normální

IVF

surogátní

rizikové:

ano

Sociální poměry v průběhu těhotenství

všechno v pořádku

napjaté vztahy v
rodině

partnerské
problémy

špatná sociální
situace

špatná finanční
situace

úmrtí v rodině

časté hádky s
partnerem

fyzické násilí

špatné rodinné
poměry

Zde máte prostor pro doplnění informací:

Porod
v pořadí:

(číslo)

ve kterém týdnu těhotenství:

vyberte

spontánní

vyvolávaný

před termínem

v termínu

po termínu

záhlavím

koncem pánevním

jiná poloha

Porod proběhl normálně:

ano

ne

V případě komplikovaného průběhu porodu uveďte důvod:

zkalená plodová
voda
vdechnutí plodové vody

pupečník okolo krku
dítě nedýchalo

Doplňte důvod či dodatečné informace:

jiný důvod
porodní hmotnost v kg:

Vstupní dotazník pro chlapce

porodní délka v cm:
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ne

Kojení

Uveďte důvod nekojení:

Ano
Ne z důvodu:
Psychomotorický vývoj
seděl bez opory:
první slova:

(Uveďte věk v měsících)

lezl:
první věty:

postavil se:

samostatná chůze:

Poznámky:
Prodělaná onemocnění, úrazy, hospitalizace

Onemocnění srdce (Léčil se někdy pro srdeční onemocnění? Měl někdy potíže s krevním
tlakem nebo s pravidelností srdečního rytmu? Prodělal někdy slabost nebo mdloby, které se
nepodařilo objasnit?)

Jaké léky bere v současnosti?

Školní docházka V kolika letech? Problémy s adaptací?
Jesle:
Mateřská škola:
Základní škola:
Oblíbené předměty:
Neoblíbené předměty:
Zájmy, koníčky, silné stránky

Vztahy s vrstevníky

Rodinný život, vztahy v rodině

Závažná tělesná nebo duševní onemocnění v příbuzenstvu
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Temperament a osobnost
(Označte charakteristiky, které jsou pro vaše dítě typické)
milý
obětavý
podřídivý
živý
pere se
nepozorný
pečlivý
neústupný
pilný
nesmělý
upovídaný
nedůsledný
prchlivý
užalovaný
zbrklý
skromný
pomalý
je hrubý
úzkostný
neochotný
tichý
líný

sebejistý
soustředěný
málomluvný
toulá se
nesoustředěný
ohleduplný
starostlivý
šaškuje
rád vede jiné
samostatný
nerozhodný
vytrvalý
bezohledný
podrážděný
přesvědčivý
impulzivní
pracovitý
rád se přitulí
kamarádský
agresivní
nevěří si
smutný

netrpělivý
puntičkářský
klidný
nerad se tulí
nezvladatelný
rychle se vzdává
nezdrženlivý
prosazuje se
panovačný
nesamostatný
má rád puzzle
samotářský
sobecký
cílevědomý
je zlomyslný
plačtivý
nesamostatný
náročný
nepozorný
veselý
nesamostatný
hlučný

má rád TV reklamy
má přehnané sebevědomí
je fascinován ohněm
ubližuje mladším dětem
chybí mu vytrvalost
má stereotypní zájmy
vysmívá se ostatním
snadno se seznámí
oblíbený mezi dětmi
povyšuje se nad ostatní
rád ponižuje ostatní
často si vymýšlí a lže
neudrží si kamarády
vyvolává konflikty
ubližuje zvířatům
nerespektuje dospělé
rád si hraje sám
nedokáže se bránit
nerespektuje učitele
vše musí mít hned
nerespektuje rodiče
nechává si ubližovat

V případě potřeby doplňte další údaje zde:

Kdo dotazník vyplňoval:
Datum:

(ve formátu dd.mm.rrrr)

Děkuji za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.
MUDr. Mgr. Viktor Hartoš
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