
meno pacienta:

telefonický kontakt, e-mail:

dátum vyplnenia dotazníka:

stručná charakteristika ochorenia:

OCHORENÍM ZASIAHNUTÁ STRANA

1 celkovo zasiahnutá strana:      vľavo / vpravo

POČASIE, VZDUCH, TEPLOTA, OBLIEKANIE

2 vplyv čerstvého vzduchu v súvislosti s ochorením: túžim po ňom / nechcem ho

3 vplýva chladné počasie/vzduch na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

4 vplýva teplé počasie/vzduch na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

5 vplýva vlhké počasie/vzduch na ochorenie? (vysoká vlkhosť, dážď-aj teplý) zlepšuje / zhoršuje 

6 vlýva vlhké a chladné počasie/vzduch na ochorenie? (dážď, hmla) zlepšuje / zhoršuje 

7 vplýva suché počasie/vzduch na ochorenie? (nízka vlhkosť vzduchu) zlepšuje / zhoršuje 

8 vplýva celkový chlad na ochorenie? (teplota prostredia) zlepšuje / zhoršuje 

9 vplýva celkovo teplo na ochorenie? (teplota prostredia) zlepšuje / zhoršuje  

10 pri ochladení tela sa ochorenie (aj lokálne schladenie) zlepšenie/ zhoršenie  

11 vplýva teplé zabalenie sa do šiat, prikrývok na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje 

12 v prírode, vonku (len ak došlo k zmene počas choroby) zlepšuje / zhoršuje 

13 vplýva odkrývanie sa na ochorenie? (zoblečenie si šiat, odkrytie prikrývky) zlepšuje / zhoršuje 

14 vplýva teplo miestnosti na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje 

iné prejavy (napríklad vplyv prievanu, vetra na ochorenie):

POLOHA

15 vplýva ležanie na ochorenie? (aj počas dňa) zlepšuje / zhoršuje

16 vplýva ležanie na chrbte na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

17 vplýva ležanie na pravej strane na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

18 vplýva ležanie na ľavej strane na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

19 ležanie na bolestivej strane: zlepšuje / zhoršuje

20 vplýva ležanie na boku na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

21 počas sedenia sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

22 vplýva státie na ochorenie? (vzpriamený postoj, bez chôdze) zlepšuje / zhoršuje

23 počas ohnutého sedenia sa ochorenie (ohnutie sa) zlepšuje / zhoršuje

24 po vstaní z postele  sa ochorenie (hneď po postavení sa) zlepšuje / zhoršuje

25 po vstaní zo stoličky sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

26 po ľahnutí si sa ochorenie (hneď po ľahnutí si) zlepšuje / zhoršuje

27 končatiny vo visiacej polohe majú vplyv na ochorenie (zvesenie rúk, nôh) zlepšuje / zhoršuje

D O T A Z N Í K    O C H O R E N I A 

Vyberte iba tie riadky, ktoré Vás charakterizujú odkedy ste ochoreli

iné prejavy (uveďte):

  PRÍČINY A OKOLNOSTI VZNIKU OCHORENIA

  uveďte, ak sú známe (napríklad následok studeného vetra):



TELESNÝ POHYB A NÁMAHA 

28 pohyb vplýva sa ochorenie (cielený pohyb, alebo šport, nie nepokoj) túžim po ňom / nechcem ho

29 počas pohybu sa ochorenie (pohyb celého tela) zlepšuje / zhoršuje

30 počas chôdze sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

31 vplýva sadanie si na ochorenie? (počas sadania si) zlepšuje / zhoršuje 

32 vplýva behanie na ochorenie?                zhoršuje

33 vplýva fyzická námaha na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

34 vplýva stúpanie na tvrdé na ochorenie? (otras) zlepšuje / zhoršuje

35 vplýva pokoj, odpočinok na ochorenie?  (nehýbanie sa) zlepšuje / zhoršuje

36 vplýva chôdza nahor, do schodov, do kopca na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

37 vplýva chôdza nadol, zo schodov, z kopca na ochorenie? zlepšuje / zhoršuje

38 vplýva cestovanie vozidlom na ochorenie? (kinetóza, alebo otrasy) zlepšuje / zhoršuje

39 pohyb postihnutých častí vplýva na ochorenie: zlepšuje / zhoršuje 

40 dvíhanie postihnutých končatín (horné, dolné končatiny, prsty) zlepšuje / zhoršuje 

41 vystieranie postihnutých končatín (horné, dolné končatiny, prsty) zlepšuje / zhoršuje 

42 ohýbanie vplýva na ochorenie (počas ohýbania sa) zlepšuje / zhoršuje 

43 vplýva vstávanie z postele na ochorenie? (prechod z ľahu do stoja) zlepšuje / zhoršuje 

44 vplýva písanie na ochorenie? (kŕčovité písanie, písanie rýchlo unaví)                zhoršuje

45 vplýva vstávanie zo stoličky na ochorenie? (prechod zo sedu do stoja) zlepšuje / zhoršuje 

JEDENIE A PITIE 

46 vplýva prehĺtanie na ochorenie?  (napríklad je bolestivé) zlepšuje / zhoršuje 

47 vplyv grgania na ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

48 vplyv prežúvania, žúvania na ochorenie:                      zhoršuje

49 hlad má vplyv na ochorenie (keď človek dlhšie nejedol, teda pred jedením)                zhoršuje

50 jedenie má vplyv na ochorenie (počas jedenia) zlepšuje / zhoršuje 

51 po najedení sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje 

52 vplýva studené jedlo alebo nápoje na ochorenie? zlepšujú / zhoršujú

53 vplýva teplé jedlo alebo nápoje na ochorenie? zlepšujú / zhoršujú 

54 počas pitia tekutiny sa ochorenie:                 zhoršuje

55 po pití tekutiny sa ochorenie:                 zhoršuje

56 smäd počas ochorenia (len ak došlo k zmene počas ochorenia) výrazný / neprítomný

57 zmena chuti do jedla počas ochorenia (len ak došlo k zmene počas ochorenia) nemá hlad / veľký hlad

58 slinenie počas ochorenia: zvýšené / znížené

59 alkohol vplýva na ochorenie (víno, pivo, likér,..)                zhoršuje

60 káva vplýva na ochorenie:                zhoršuje

61 mlieko a mliečne produkty vplývajú na ochorenie:                zhoršuje

iné prejavy (uveďte):

OČI, ZRAK

62 svetlo vplýva na ochorenie (precitlivenosť na jasné svetlo)                   zhoršuje

63 čítanie spôsobuje ťažkosti: áno

64 namáhavé dívanie na blízke predmety vplyvom ochorenia (TV, kniha,..) áno

ZMYSLOVÉ VNÍMANIE

65 dotyk počas ochorenia (averzia k dotyku, napr. je bolestivý)                   zhoršuje

66 vonkajší tlak počas ochorenia (mechanický tlak, pritlačenie) zlepšuje / zhoršuje

67 trenie, masáž zlepšuje / zhoršuje

iné prejavy (napríklad zhoršenie ochorenia na začiatku pohybu, atď.):

iné prejavy (napríklad citlivosť na svetlo vplyvom ochorenia):

iné prejavy (uveďte):



NOS

68 vplyv kýchania na ochorenie:                 zhoršuje

69 čuch vplyvom ochorenia: citlivý / oslabený 

iné prejavy (napríklad aký je výtok pri nádche):

ÚSTA A HRDLO

70 rozprávanie počas ochorenia (reč je bolestivá)            zhoršuje

iné prejavy (napríklad vnímanie chutí je počas ochorenia oslabené):

DÝCHANIE, PĽÚCA

71 pri nádychu sa ochorenie (sťažené nadychovanie sa, napr. pískanie)                zhoršuje

72 pri výdychu sa ochorenie (sťažené vydychovanie, napr. pískanie)                zhoršuje

73 rozprávanie má na ochorenie vplyv: zlepšuje / zhoršuje

iné prejavy (napríklad dýchavičnosť počas ochorenia):

SRDCE A OBEHOVÝ SYSTÉM

74 pulz vplyvom ochorenia: pomalý / rýchly

75 pulz vplyvom ochorenia: silný / slabý

iné prejavy (napríklad búšenie srdca, návaly horúčavy počas ochorenia):

ŽALÚDOK A ČREVÁ

76 pred raňajkami sa ochorenie (ide vyslovene iba o raňajky, nie jedlo všeobecne) zlepšuje / zhoršuje

77 po stolici sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

78 počas stolice sa ochorenie:                zhoršuje

79 vplýva zvracanie na vaše ochorenie?                                                     zlepšuje / zhoršuje

80 grganie má vplyv na ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

iné prejavy (napríklad plynatosť, hnačka, zápcha, hemoroidy vplyvom ochorenia):

MOČOVÉ CESTY 

81 močenie vplyvom ochorenia: veľa / nepatrné množstvo

82 močenie vplyvom ochorenia: časté / zriedkavé

iné prejavy (uveďte):

ŽENSKÉ ORGÁNY, TEHOTENSTVO, POROD, DOJČENIE, MENOPAUZA

83 menštruácia vplyvom ochorenia: príliš častá / zriedkavá

84 menštruácia vplyvom ochorenia: silná / slabá

85 menštruácia vplyvom ochorenia: krátka/ dlhotrvajúca

86 zrazená menštruačná krv počas ochorenia (prítomné zrazeniny)         prítomné

87 menštruačné bolesti sa počas ochorenia zhoršujú (dysmenorea) pred menštruáciou/ na začiatku

88 menštruačné bolesti sa počas ochorenia zhoršujú (dysmenorea) počas menštruácie/ po

89 tvorba mlieka vplyvom ochorenia:           znížená / zvýšená

iné prejavy (napríklad zhoršenie ochorenia pred menštruáciou):



STAV MYSLE

90 podráždosť, agresivita, výbuchy hnevu vplyvom ochorenia:                            vystupňovaná

91 smútok, odmietavosť, sklon plakať vplyvom ochorenia:                                    vystupňovaný

92 vplýva samota, osamelosť na ochorenie? (nechce spoločnosť, ani blízkych) zlepšuje

93 vplýva spoločnosť, spoločnosť ľudí na ochorenie? zlepšuje

94 vplýva počas ochorenia útecha na vašu myseľ ? zhoršuje

95 mávate počas ochorenia otupené zmysly?  (čuch, chuť, hmat,..)                                áno

iné prejavy (uveďte):

CHÁPANIE A PAMӒŤ

96 máte vplyvom ochorenia sťažené chápanie? áno 

iné prejavy (napríklad strata pamäte počas ochorenia):

SPÁNOK

97 pred alebo počas zaspávania sa ochorenie:                                      zhoršuje

98 vplyvom ochorenia je spánok: neosviežujúci / nepokojný

99 počas spánku sa ochorenie:  zlepšuje / zhoršuje

100 po spánku sa ochorenie: zlepšuje / zhoršuje

101 škrípanie zubami počas ochorenia (použiť len ak ho počuť) prítomné

iné prejavy (napríklad časté prebúdzanie, ospalosť cez deň):

Ordinácia klasickej homeopatie
MUDr. Richard Wagner


