
 

 
ANKIETA DOTYCZĄCA AKTUALNEGO STANU ZDROWIA DLA PACJENTÓW:  

 REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ 
 REHABILITACJI POCOVIDOWEJ 

 
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia / numer PESEL ..……………………………………………………………………………………………….. 
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………..………..……….. 
4. Telefon …………………………………………………………..  E-mail ………………………………………………………………… 
5. Pacjent/ka czynny/a zawodowo       TAK        NIE 
6. Masa ciała …………… kg     Wzrost …………… cm 
7. Rozpoznanie podstawowe: 

 POCHP 
 Astma 
 Mukowiscydoza 
 Śródmiąższowa choroba płuc / pylica 
 Nowotwór płuc 
 Domowa terapia tlenem 
 COVID-19 
 Operacje klatki piersiowej 
 Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Krótki opis głównych dolegliwości …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Data hospitalizacji (jeśli była)  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

10. Data leczenia operacyjnego (jeśli było) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Wypisy ze szpitali – 3 – 6  miesięcy      TAK        NIE*   
(*do dołączenia w formie skanu lub zdjęcia) 

12. Schorzenia współistniejące 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Saturacja poniżej 90%        TAK        NIE 
14. Aktualna spirometria –  do 3 miesięcy      TAK        NIE   
15. Objawy i leczenie:  

Duszność spoczynkowa       TAK        NIE 
Duszność wysiłkowa        TAK        NIE 
Obrzęki kończyn dolnych       TAK        NIE 



 

Cukrzyca         TAK        NIE 
Insulina         TAK        NIE 
Antykoagulacja        TAK        NIE 
Jeśli tak, to jaki preparat/dawka ……..……………………………………………………………………………………….. 
Inne (jakie?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

16. Posiadane zaopatrzenie ortopedyczne (zalecane zabrać ze sobą) 
• Kule         TAK        NIE 
• Balkonik         TAK        NIE 
• Wózek inwalidzki        TAK        NIE 
• Koncentrator tlenu        TAK        NIE 
• Inne ………………………………………..…………………….......................................................................................... 

17. Skala nasilenia duszności MRC – zaznaczyć prawidłową odpowiedź* 
STOPIEŃ OBJAWY 

0 Duszność występująca przy dużych wysiłkach. 

1 Duszność występuje przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie  
lub przy szybkim marszu. 

2 Pacjent musi się zatrzymywać do nabrania tchu, z powodu duszności, chodzi wyraźnie 
wolniej od rówieśników. 

3 Chory nie może przejść 100 m po płaskim terenie bez zatrzymania się celem nabrania 
oddechu. 

4 Duszność spoczynkowa, uniemożliwiająca choremu opuszczenie domu  
lub samodzielne ubranie się. 

*proszę zaznaczyć odpowiedni prostokąt w skali od 0 do 4 

18. Czy wystąpiło zachorowanie na Covid-19     TAK        NIE 
19. Szczepienie przeciw Covid-19          TAK        NIE 
Ilość dawek, jeżeli było szczepienie Covid-19 ………………………………………………..…………………………….. 
20. Aktualna czynna choroba zakaźna lub nosicielstwo bakterii wymagające izolacji  

 TAK        NIE 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

21. Ocena sprawności (zaznaczyć) 
a. Samodzielne korzystanie z łazienki, ubieranie i rozbieranie   TAK        NIE  
b. Samodzielne spożywanie posiłków, przyjmowanie leków    TAK        NIE 
c. Samodzielne poruszanie się w obrębie pokoju    TAK        NIE 
d. Samodzielne poruszanie się w obrębie budynku 150 – 200m   TAK        NIE 
e. Kontrolowanie oddawania moczu i stolca      TAK        NIE  
f. Cewnik moczowy         TAK        NIE 
g. Pampers           TAK        NIE 



 

h. Zrozumienie i wykonywanie zaleceń       TAK        NIE 
 

Wskazane jest posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej w tym kart wypisowych 
z pobytów szpitalnych z ostatnich 12 miesięcy, a także leków przyjmowanych przewlekle 
wraz z rozpisanym dawkowaniem.  

Powyższa ankieta służy wstępnemu uzyskaniu informacji na temat ewentualnej 
możliwości prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej/pocovidowej dla osoby 
zainteresowanej pobytem w „Uzdrowisku Ustroń”.  

Ostateczna decyzja i kwalifikacja co do możliwości prowadzenia ww. rehabilitacji zostaje 
podjęta przy przyjęciu, po przeprowadzeniu wywiadu i badania lekarskiego. W przypadku 
podania w ankiecie nieprawdziwych danych lub celowego pominięcia istotnych faktów, 
należy liczyć się z odmową przyjęcia do ośrodka. 

 
Potwierdzam, że dane zawarte w powyższej ankiecie są zgodne z prawdą. Wyrażam 

również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym 
rozporządzaniem  o ochronie danych osobowych przez administratora tych danych, czyli 
Uzdrowisko Ustroń, w celu realizacji usług związanych z rehabilitacją 
pulmonologiczną/pocovidową. Jestem świadoma(y), że podanie danych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji procesu rehabilitacji. Przysługuje mi prawo wglądu do moich 
danych i ich poprawiania. 

 
 
………………………………………………………………………. 
Podpis pacjenta lub osoby upoważnionej 
  



 

Wypełnia Lekarz P.U. ,,USTROŃ” S.A. 

 Zgoda                               Odmowa* 
 
Uzasadnienie odmowy .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………….                     ….…………………………………………………………………… 
Data                                                                              Podpis i pieczątka lekarza kwalifikującego  
 
*proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 
TELEFON KONTAKTOWY: 33 854 54 54, wew. 2 
E-mail: rezerwacja@uzdrowisko-ustron.pl  
 
UWAGA! 
Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej i zażywanych leków.  
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