
                                                                                 Data wypełnienia ankiety:……………… 

 

 

 

Imię:…………………………………….. 

 

 

Nazwisko:………………………………. 

 

 

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

 

 

1. Czy zauważyli Państwo u swojego dziecka problemy z połykaniem: 

          a) pokarmów stałych          tak/nie 

          b) pokarmów płynnych      tak/nie  

          c) konieczność popijania kęsów jedzenia  tak/nie 

 

2. Czy podczas spożywania posiłków zdarza się, że Państwa dziecko się krztusi? 

          a) tak, przy każdym posiłku     □ 

          b) tak, częściej niż raz w tygodniu  □ 

          c) tak,  rzadziej niż raz w tygodniu  □ 

          d) nie krztusi się  □ 

 

3. Czy podczas jedzenia zdarzyło się Państwa dziecku zachłysnąć? tak/nie 

            Jeżeli tak, to: 

           a) ile razy ............................................ 

           b) ile razy wymagało to pomocy lekarskiej ......................................... 

 

4. Jak często Państwa dziecko kaszle: 

           a) codziennie  □ 

           b) nie rzadziej niż raz na tydzień  □ 

           c) raz na miesiąc i rzadziej  □ 

           d) nie kaszle  □ 

 

5. Czy konieczne było wykonanie u Państwa dziecka poszerzania przełyku: 

            a) tak □ -    ile razy  ..................  

            b) nie □ 



 

6. Czy zdarza się, że Państwa dziecko ma świszczący oddech? 

           a) tak   □ 

           b) nie   □ 

 

7. Czy Państwa dziecko miało infekcję dróg oddechowych: 

           a) zapalenia gardła               sporadycznie □,  często □ 

           b) zapalenia oskrzeli            sporadycznie □,  często □ 

           c) zapalenia płuc                  sporadycznie □,  często □ 

 

8. Ile razy Państwa dziecko znajdowało się w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli lub 

zapalenia płuc?  

            ……..     

9. Czy podczas leczenia  infekcji dróg oddechowych wykonano zdjęcie RTG klatki piersiowej? 

a) tak □ 

b) nie □     

 

10. Jak często Państwa dziecko przyjmowało antybiotyki w związku z infekcją dróg 

oddechowych: 

            …….. 

11.       Czy państwa dziecko przebywało w szpitalu z innych powodów?: 

             a) ile razy: ………  

 b) z jakiego powodu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12.  Czy zauważyli Państwo, że Państwa dziecko samoistnie ulewa lub przeżuwa poza okresami 

karmienia (dzieci młodsze) 

            a) tak  □  sporadycznie □,  często □ 

            b) nie  □ 



 

13.   Czy Państwa dziecko skarży się na zgagę, ból lub pieczenie za mostkiem po spożytym 

posiłku (dzieci starsze): 

            a) tak    □ sporadycznie □,  często □ 

            b) nie    □ 

 

14.   Czy zaobserwowali Państwo u swojego dziecka: 

             a) nagle występujący bezdech (dziecko na dłuższą chwilę przestaje oddychać, ale         

                 jest spokojne)                                                                           sporadycznie □,  często □ 

             b) nagle występującą zmianę koloru skóry na siny lub blady     sporadycznie □,  często □ 

             c)niemożność nabrania oddechu (dziecko walczy o oddech)      sporadycznie □,  często □ 

                        

             Powyższe objawy wystąpiły: 

                         a)  podczas karmienia lub wkrótce po nim              □ 

                         b)  w innych okolicznościach, proszę podać w jakich: …............................ 

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

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

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

 

15.   Czy Państwa dziecko przyjmuje leki hamujące wydzielanie żołądkowe lub leki prokinetyczne: 

             a) tak   □ 

             b) nie   □ 

             c) nie wiem  □ 

 

16.   Czy u Państwa dziecka rozpoznano odpływ żołądkowo-przełykowy? 

             a) tak  □ 

             b) nie  □ 

 

17.   Czy u Państwa dziecka była kiedyś stwierdzona astma lub nadreaktywność oskrzeli? 

             a) tak   □ 

             b) nie   □ 

 

18.   Czy Państwa dziecko prawidłowo rośnie?  

a) Tak □ 

b) Nie □ 

 

19.   Ile waży Państwa dziecko?    ……. 



20.    Ile Państwa dziecko ma wzrostu? ……. 

 

 

21.    Czy Państwa dziecko ma anemię (niedokrwistość)? 

            a) tak   □ 

            b) nie   □ 

            c) nie wiem  □ 

 

22.     Jak Państwo oceniają wynik kosmetyczny operacji?  

              a) blizna jest niewidoczna-jestem bardzo zadowolony z efektu kosmetycznego. 

              b) blizna jest widoczna-ale ogólny efekt kosmetyczny oceniam dobrze. 

              c) blizna jest widoczna-ogólny efekt kosmetyczny uważam za zadowalający 

              d) szpecąca blizna-efekt kosmetyczny nie do przyjęcia 

              e) obecne są deformacje wynikające z zabiegu 

 

23.   Czy państwa dziecko cierpi na inne schorzenia mogące wpływać na jego rozwój? Jeśli tak, 

jakie? 

a) Tak □: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) Nie □ 

 

24.    Jak oceniliby Państwo ogólny rozwój swojego dziecka na tle rówieśników? 

a) zdecydowanie  lepszy niż rówieśników   □ 

b) raczej lepszy niż rówieśników                 □ 

c) nie odbiega od rówieśników                     □        

d) raczej gorszy niż rówieśników                 □              

e) zdecydowanie gorszy od rówieśników     □ 

      

 

                                                                                     ……………………………. 
                                                                                     Podpis osoby wypełniającej ankietę 

  

 

 

 

 

 


