
Ankieta 
Dane podstawowe oraz informacje o stanie zdrowia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią formularza i wypełnienie go zgodnie ze wskazówkami. 
W przypadku braku miejsca prosimy o dopisanie treści na dodatkowej kartce.

DANE PODSTAWOWE PACJENTA
Nazwisko Miejscowość

Imię Telefon domowy

Data urodzenia Telefon komórkowy 
ojca

Województwo Telefon komórkowy 
matki

Powiat PESEL pacjenta

Gmina PESEL ojca

Ulica PESEL matki

Kod pocztowy Miasto lub wieś

Nazwa, seria i numer dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie 
(np. legitymacja ubezpieczeniowa)
Adres e-mail: ………………………………………………………………..

Adres do korespondencji, (jeśli inny niż zameldowania)

Ulica Miejscowość

Nr domu Nr 
mieszkania

Kod pocztowy

Kto skierował Państwa do poradni?

Czy była to Państwa własna inicjatywa? tak                        nie

Powód zgłoszenia
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CZĘŚĆ MEDYCZNA

Kiedy po raz pierwszy Państwa zaniepokoiło zachowanie pacjenta?

Gdzie pacjent był dotychczas konsultowany?

Czy była postawiona diagnoza?   tak             nie

Kto gdzie i kiedy postawił diagnozę autyzmu?

Czy pacjent był kiedykolwiek hospitalizowany? Kserokopia karty informacyjnej tak/nie
Termin pobytu: Gdzie (placówka): Powód

Czy pacjent był konsultowany przez lekarza?
Specjalista: Gdzie: Kiedy: Ile razy: Krótki opis rezultatów:*

Neurolog

Okulista

Laryngolog

Audiolog

Foniatra

Alergolog

Psychiatra

*- prosimy o podanie informacji: czy lekarz stwierdził jakiekolwiek nieprawidłowości i czy zostało zaproponowane odpowiednie postępowanie medyczne (w 
miarę możliwości prosimy o dołączenie kserokopii zaświadczeń lekarskich wyników konsultacji).

Czy pacjent przechodził następujące badania:

Rodzaj badania: tak ** nie
jeśli „tak”, to
kiedy (rok):

oczekiwanie
na wynik

wynik***:
prawidłowy /

nieprawidłowy
opis ***

Badanie dna oka

EEG

Tomografia komputerowa

Rezonans magnetyczny

Badanie ostrości wzroku
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Badanie słuchu, potencjał 
wywołane ABR 
(„komputerowe”)

Badanie słuchu-audiogram

Badanie chromosomowe

Badanie metaboliczne

Toksoplazmoza

Cytomegalia (CMV)

Zawartość mikro/makro 
elementów

Badanie kału w kierunku 
pasożytów przewodu 
pokarmowego

Posiew w kierunku candida

Inne:

** - w przypadku odpowiedzi „tak”, prosimy o dołączenie kserokopii wyników badań (można skopiować w siedzibie Ośrodka 
przed wizytą).
*** - wypełnia lekarz
Czy w ostatnim roku były wykonane badania:

Rodzaj badania: tak ** nie
jeśli „tak”, to
kiedy (rok):

oczekiwanie
na wynik

wynik*** opis ***

Krwi – morfologia, rozmaz

Krwi - glukoza

Krwi – profil wątrobowy

Mocz badanie ogólne

Czy pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje jakiekolwiek leki lub preparaty witaminowe?
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Nazwa leku: Od kiedy do kiedy podawany: Powód podawania leku:
Obserwacje rodziców nt.
funkcjonowania pacjenta

po podaniu leku:
adiuretyna

luminal

Zestaw witamin GTC 
Formula

Czy pacjent połyka tabletki? tak                nie Jeżeli nie to w jakiej formie są 
mu podawane leki?

STAN ZDROWIA PACJENTA

Nawracające infekcje                                                                                                                                                                    

Jakie układu moczowego tak nie  jak często:

górnych dróg oddechowych tak nie  jak często:

grzybiczne tak nie  jak często:

pasożytnicze tak nie  jak często: 

bakteryjne tak nie  jak często:

wirusowe tak nie  jak często: 

Uwagi 

……………………………………

 Podpis osoby wypełniającej
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