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Tytuł: Ankieta anestezjologiczna dziecka   Wersja 2.0 

Data: 24 lutego 2018  

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA DZIECKA 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:………………………………………………………………………………………. 

DATA URODZENIA LUB PESEL DZIECKA: ……………………………………………………………………...

1. Czy dziecko było kiedykolwiek operowane?                                                               

□TAK □NIE   

Jeśli zaznaczono TAK to dlaczego? ….….……..... 

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

2. Czy wystąpiły problemy związane za 

znieczuleniem? 

□TAK □NIE   

Jeśli zaznaczono TAK to jakie? ............................ 

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

3. Czy u dziecka zaobserwowano uczulenia ziewne, 
pokarmowe ( np. białko, mleko),na leki, na lateks?  

□TAK □NIE   

Jeśli zaznaczono TAK to jakie? .............................. 
…............................................................................. 

4. Czy obecnie dziecko przyjmuje jakiekolwiek leki? 

□TAK □NIE   

Jeśli zaznaczono TAK to jakie? ............................ 

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

5. Czy w ciągu ostatniego tygodnia przyjmowało 

Aspirynę lub jej pochodne?  

□TAK □NIE  

6. Czy dziecko miało kiedykolwiek:  

 problemy z sercem (np. łatwo się meczy)? 

□TAK □NIE Jeśli zaznaczono TAK to kiedy? 

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

 problemy z układem oddechowym? ( np. częste 

zapalenia płuc, astma oskrzelowa)?  

□TAK □NIE 

 napad drgawek ( w tym gorączkowych)? 

□TAK □NIE 

 utratę przytomności? □TAK  □NIE 

Jeśli zaznaczono TAK to z jakich przyczyn? 

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

 niedokrwistość (anemię)? □TAK  □NIE 

 problemy z krzepnięciem krwi (np. długie 

krwawienie po skaleczeniu, wyrwaniu zęba, 

łatwość powstawania siniaków)? □TAK □NIE  

 chorobę reumatyczną?  □TAK  □NIE 

 choroby wątroby?  □TAK  □NIE 

 choroby nerek?  □TAK  □NIE 

 choroby tarczycy lub inne choroby 

endokrynologiczne? □TAK  □NIE 

 cukrzycę?   □TAK  □NIE 

 choroby mięśni lub objawy ich nadmiernej 

wiotkości?   □TAK  □NIE 

 jaskrę, zaćmę?  □TAK  □NIE 

 choroby neurologiczne? □TAK  □NIE 

7. Czy w rodzinie dziecka ktoś choruje na choroby 

mięśni, hemofilię, porfirię? □TAK  □NIE 

8. Czy w rodzinie dziecka ktoś miał problemy ze 

nieczuleniem?   □TAK  □NIE 

9. Czy w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

chorowało?  □TAK  □NIE 

10. Czy dziecko było szczepione zgodnie z 

kalendarzem szczepień?  □TAK  □NIE 

Oświadczam, że nie zataiłam(-em) żadnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz, że 

podane informacje są prawdziwe i kompletne. 

Warszawa dnia………………..    …………………………………………………………………………… ……………………. 
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
Warszawa dnia………………..    …………………………………………………………………………................................... 

czytelny podpis dziecka w wieku powyżej 16 roku życia 

 
 
Oświadczenie przyjąłem …………………………………………………………………………………………………………… 

podpis i pieczątka lekarza 


