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ANAESTHESIOLÓGAI KÉRD ŐÍV 

 
Kérjük, figyelmesen töltse ki a következő adatlapot! 
  
A szövődmények megelőzése, korai elhárítása érdekében, valamint, hogy az Ön számára 
legmegfelelőbb érzéstelenítési eljárást kiválaszthassuk, fontos az általános állapotára vonatkozó 
adatok ismerete. A kérdések nagy számát az indokolja, hogy a ritka, és a nem súlyos 
szövődményeket is el szeretnénk kerülni.  
Az „egyéb” rovatban adjon meg minden Ön szerint fontos, a kérdésekben nem szereplő 
információt! 
Amennyiben a kérdőív kitöltéséhez segítségre van szüksége, forduljon családorvosához! 
Személyes és korábbi betegségeire vonatkozó adatok. 
Ha igennel válaszolt, húzza alá a zárójelbe tett betegségek közül az Önre vonatkozót! 
 

 
Életkor: ____________ Magasság (cm): ______________ Testsúly (kg): ______________ 
 
•Foglalkozása:          

•Állt-e orvosi kezelés alatt az elmúlt 3 hónapban?   Igen   Nem  
  Ha igen miért? 
 

•Terhes?         Igen      Nem 

•Jelenleg szed-e rendszeresen gyógyszert?    Igen      Nem 
  Ha igen, mit? (kérjük, pontosan tüntesse fel fájdalomcsillapítóit, altatót, fogamzásgátlót is): 
  

•Korábbi műtétek (mi, melyik évben): 

         

  Történt-e bármi rendellenes ennek során?     Igen      Nem 
  Ha igen, mi? 

 

  Történt-e valamelyik rokonával bármi rendellenes, érzéstelenítés kapcsán? Igen      Nem 
  Ha igen, mi ? 

 

•Kapott-e már vért?        Igen      Nem 

  Ha igen, volt-e komplikáció?       Igen      Nem 

•Fenn áll-e jelenleg, vagy fenn állt-e korábban bármilyen alább felsorolt betegsége? 
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- Csont, ízületek betegségei (gerincsérülés, ízületi panaszok)?  Igen      Nem 

- Véralvadási zavar (vérzékenység)?     Igen      Nem 

- Allergia (gyógyszer, étel-túlérzékenység, szénanátha)?   Igen      Nem 

•Van-e valamilyen betegsége a felsoroltakon kívül?   Igen      Nem 
  Mi?  

•Izombetegség vagy izomgyengeség Önnél, valamelyik rokonánál?  Igen      Nem 

•Szívbetegség (szívinfarktus, mellkasi fájdalom szívizom-vagy billentyű-elváltozás  
  légzési nehézség lépcsőn járáskor, szívizomgyulladás, ritmuszavar)?  Igen      Nem 

•Érbetegség  
(érszűkület, visszér, trombózis, magas vagy alacsony vérnyomás)?  Igen      Nem 

•Tüdő/légúti megbetegedés  
  (TBC, tüdőtágulat, szilikózis, asztma, tüdőgyulladás, hörghurut)?    Igen      Nem 
•Májbetegség (sárgaság, májgyulladás, májzsugor)?    Igen      Nem 

•Vesebetegség (vesegyulladás)?      Igen      Nem 

•Anyagcsere-betegség (cukorbetegség, köszvény)?    Igen      Nem 

•Pajzsmirigy-betegség?       Igen      Nem 

•Szembetegség (zöldhályog)?       Igen      Nem 

•Idegrendszeri megbetegedés (epilepszia, bénulás)?   Igen      Nem 

•Pszichiátriai betegség (depresszió)?     Igen      Nem 

•Van-e kivehető, ragasztott, mozgó foga?     Igen      Nem 

•Dohányzik?         Igen      Nem 

•Fogyaszt-e rendszeresen alkoholt?     Igen      Nem 

 

•Egyéb: .............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 


