Prodělal (a) jste někdy zánět mozkových
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NAD
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Prodělal (a) jste někdy borreliózu?
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Léčíte se s cukrovkou?
Léčíte se či jste se léčil (a) na onemocněni
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Příjmení:

Jméno:
Zdravotní

R.C. :

štitné Žlázy?

Prodělal (a) jste nějakou operaci?
nad Nisou
Zde napište, jaké operace jste prodělal (a):

Měl (a) jste nějaký úraz ?(prosíme

popište mechanismus

úrazu):

pojišťovna:
Uraz svalů?
Uraz vazů a kloubů?
Zlomil (a) jste si někdy něco?

Osobní anamnéza
Máte/měl(a)
Zkolaboval

jste obtíže či Jste léčen (a) na omocnění

popsaná

níže?

NE

ANO (rok)

Zde popište,

jaká zranění jste prodělal (a):

jste někdy nebo omdlel během cvičení?

Měl (a) jste někdy pocit svíráni na hrudníku

Rodinná

během cvičení?

Vyvolal někdy běh svírání na hrudi?

Má/měl

Měl (a) jste někdy náhlý kašel či sípání,

který by zhoršoval

sportovni

výkon?

někdo

ve Vaší rodině

Léčil(a) jste se někdy pro astma?

Topil se bez zjevné příčiny?
Měl (a) nevysvětlitelnou

Zakázal Vám někdy lékař sportovat?

Měl (a) nevysvětlitelné

že máte

Bylo Vám někdy řečeno.že

vysoký krevní tlak?

máte vysoký obsah cholesterolu

Podstoupil
v krvi?

nehodu při řízení auta,
záchvaty

(a) transplantaci

Měl (a) implantován

Měl (a) jste někdy záchvat epilepsie?

NE

ANO

motocyklu

či kola?

či ztráty vědomí?

srdce či jinou operaci srdce?

kardiostimulátor

či defibrilátor?

Byl (a) léčen (a) na arytmie?

Prodělal (a) jste v minulosti revmatickou
Měl (a) jste někdy pocit neadekvátně

obtíže ve věku méně než 50 let?

Zemřel náhlou smrtí či bez jasného vysvětlení?

Byla(a) jste někdy dušný(á) při- nebo po- sportu?

Bylo Vám někdy řečeno,

následující

anamneza

horečku?

rychlého či nepravídelného

Bylo někde v rodině náhlé úmrtí kojence či v novorozeneckém
tlukotu srdce

Měl (a) někdo v rodině diagnostikován

nebo bušení na hrudi?

věku?

tzv. Marfanův syndrom?

Měl (a) někdo v rodině diagnostikovánu:

Rekl Vám někdy lékař, že máte arytmii?

Cukrovku

Máte pocit, že se unavíte výrazně dříve než Vaši kolegové, se kterými sportujete?

Vysoký krevní tlak

Rekl Vám někdy lékař, že máte šelesty na srdci?

Ischemickou

Prodělal (a) jste v posledním

Kardiomyopatii

měsíci závažnou

virovou infekcí?

chorobu srdeční (anginu pectoris)

Máte nějaké alergie?
Zde popište Vaše alergie:
1.10.2012
Berete nyní trvale léky?
Zde napíšte jména léků, které užíváte:
Prodělal (a) jste mononukleózu?
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