F.16.1/7.V.2018

Miejscowość, data……………………….

Numer karty: ………………...

Imię i Nazwisko: .........................................................................................................................
PESEL: /....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../
Adres: ul. ........................................................................nr domu/mieszkania: ...........................
Kod pocztowy: ............................... Miejscowość: ......................................................................
Telefon kontaktowy: ....................................................................................................................
E-mail: ..............................................................@........................................................................

 listowną

Jaką formę kontaktu Pan/Pani preferuje:

 telefoniczną

 e-mail

ANKIETA
1.Czy choruje bądź chorował/a Pan/Pani na chorobę nowotworową?
(Prawidłową odpowiedź proszę zaznaczyć „X”)



NIE
TAK – jeśli tak, proszę podać datę zachorowania: …………………………….
lokalizacja nowotworu (zajęty narząd):………………………

2. Czy obecnie pali Pan/Pani papierosy?
 TAK → ile lat? ............ ile sztuk dziennie? ..............
 NIE → , a w przeszłości Pan/i palił/a?
 NIE
TAK → ile lat? ....... , ile sztuk dziennie? .........
jak długo już Pan/i nie pali? ......... lat
3. Czy obecnie spożywa Pan/Pani alkohol?
 TAK → średnio ile „drinków” tygodniowo?
 0-3

 4-9

10-20

 20 i więcej → od ilu lat? …………………………

 NIE →, a w przeszłości spożywał/spożywała Pan/Pani alkohol?
 NIE
TAK → od jakiego wieku? ....... → średnio ile „drinków” tygodniowo?
 0-3

 4-9

10-20

 20 i więcej

W jakim wieku przestał/przestała Pan/Pani spożywać alkohol? ......... lat
4. Czy w okresie ostatniego roku przyjmował/a Pan/Pani systematycznie (minimum przez 3 miesiące) suplementy
diety, preparaty wzmacniające lub odpornościowe?
- SELEN
 NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- MAGNEZ
 NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- ŻELAZO
 NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- CYNK
 NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- WITAMINY
 NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- KWAS FOLIOWY  NIE
TAK nazwa preparatu ……………………………………………………
- INNE, JAKIE? ………………………………………………………………………………………………………
5. Czy w ostatnich trzech dniach jadła Pani (jadł Pan) ryby lub ryż?
 TAK
 NIE
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6. Czy stwierdzono u Pani / Pana brak tolerancji glutenu (celiakia)?



NIE
TAK

7. Czy stwierdzono u Pani /Pana brak tolerancji laktozy (mleko)?



NIE
TAK

8. Czy stwierdzono u Pani / Pana chorobę Hashimoto?



NIE
TAK
Czy przeciwciała przeciwtarczycowe u Pani / Pana są:
 PODWYŻSZONE
 W NORMIE
 NIEOZNACZONE

9. Jaka jest Pana/Pani obecna waga i wzrost?
Waga ………….kg

Wzrost ……………. Cm

10. Czy uprawia Pani / Pan jakikolwiek rodzaj aktywności fizycznej (np. jazda na rowerze, bieganie,

aerobik, pływanie, spacery rekreacyjne, yoga, itp.) lub czy wykonuje Pani / Pan pracę fizyczną?

 NIE, jeśli nie proszę nie przechodzić do następnych pytań
 TAK, jeśli tak proszę podać jaki to rodzaj aktywności:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11. Ile razy w tygodniu uprawia Pani / Pan aktywność fizyczną?

 1 – 2 razy w tygodniu
 3 – 4 razy w tygodniu
 częściej niż 4 razy w tygodniu
 1 – 3 razy w miesiącu
12. Ile przeciętnie trwa Pani / Pana wysiłek fizyczny?

 poniżej 15 minut
 15 – 30 minut
 30 – 60 minut
 …………………. dziennie
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WYPEŁNIAJĄ TYLKO KOBIETY
1. Czy Pani miesiączkuje?



TAK (proszę przejść do pytania nr 4)
NIE

2. Ile miała Pani lat, kiedy przestała miesiączkować? ........................... lat
3. Jaki był powód ustania miesiączek?

naturalna menopauza

z powodu usunięcia macicy

z powodu usunięcia jajników

z powodu przyjmowania środków leczniczych hamujących okres

inny powód: ...................................................................................................................
4. Czy miała Pani operację jajników, jajowodów, macicy (np. usunięcie macicy,
jajników, mięśniaków)?
 NIE
 TAK – jeśli tak, czy było to:


usunięcie macicy (jajniki pozostawione), data operacji .................................



usunięcie jajników (macica pozostawiona), data operacji .................................



usunięcie jednego jajnika,

data operacji .................................



usunięcie macicy i jajników,

data operacji .................................



inny zabieg: ……………………………………………………………………..
data zabiegu: ………………………………………………………

5. Czy kiedykolwiek regularnie przyjmowała bądź przyjmuje Pani hormony?



NIE
TAK, jakie?
 hormony tarczycy:
nazwa preparatu………………………………………………………...
(data rozpoczęcia:…………………. data zakończenia:………………)
 HTZ (hormonalna terapia zastępcza w okresie menopauzy):
nazwa preparatu………………………………………………………...
(data rozpoczęcia:…………………. data zakończenia:………………)
 środki antykoncepcyjne (np. tabletki, implanty, plastry):
nazwa preparatu………………………………………………………...
(data rozpoczęcia:…………………. data zakończenia:………………)
 inne, jakie? …………………………………………………………..
nazwa preparatu………………………………………………………...
(data rozpoczęcia:…………………. data zakończenia:………………)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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