kola:

Ro ník:

Dátum:

Rešpekt pre zdravie
Rodinn dotazník
Nasledujúce otázky vypl spolo ne s rodi mi. Pozorne si, prosím, pre ítaj ka dú otázku a ozna príslu nú jednu
alebo viac odpovedí vyfarbením tvor eka (nie krí ik, nie krú ok...).

Meno a priezvisko:

(medzi krstn m menom a priezviskom vynechaj jedno polí ko)

Rodné íslo:

chlapec

diev a

vek

1. Kde b va po as kolského roku?
doma s rodi mi

v internáte

u star ch rodi ov

v podnájme

u známych

v domove

2. V akom prostredí b va po as kolského roku?
vidiek

mesto

sídlisko

3. Po et osôb ijúcich s tebou v jednej domácnosti po as kolského roku:
2

3

4

5

6

7

8

9

10 a viac

4. Narodil/a si sa:
v riadnom termíne

pred asne

po riadnom termíne

5. Tvoja pôrodná hmotnos bola:
pod 2500 g

medzi 2500 g a 3600 g

medzi 3600 g a 4000 g

nad 4000 g

6. Tvoja pôrodná d ka bola:
pod 47 cm

medzi 47 cm a 54 cm

nad 55 cm

7. Bol/a si doj en /á: (m – mesiac)
do 3 m
do 6 m

do 12 m

do 18 m

do 24 m

viac ako 24 m

vôbec nie

8. Aké najvy ie vzdelanie majú tvoji rodi ia (aj nevlastní), s ktor mi ije v domácnosti?
Otec

Matka

nemám otca

nemám matku

základné

základné

u ovské

u ovské

stredné

stredné

vy ie odborné

vy ie odborné

vysoko kolské

vysoko kolské

9. Pracujú tvoji rodi ia (aj nevlastní), s ktor mi ije v domácnosti?
Otec

Matka

nemám otca

nemám matku

zamestnan

zamestnaná

nezamestnan

nezamestnaná

pracujúci dôchodca

pracujúca dôchodky a

materská/rodi ovská dovolenka

materská/rodi ovská dovolenka

osoba v domácnosti

osoba v domácnosti

dôchodca

dôchodky a

10. Boli tvojim vlastn m (biologick m) príbuzn m zistené kardio-metabolické ochorenia?
srdcov infarkt
Otec
neviem
Rodi ia otca
neviem
Matka
neviem
Rodi ia matky
neviem
Súrodenci
neviem

cievna mozgová
príhoda

ischemická choroba
srdca

cukrovka

11. Boli tvojim vlastn m (biologick m) príbuzn m zistené kardio-metabolické rizikové faktory?
zv en tlak krvi

zv en cholesterol

zv enie krvn ch tukov

ochorenie títnej

azy

Otec
neviem
Rodičia otca
neviem
Matka
neviem
Rodičia matky
neviem
Súrodenci
neviem

12. Uve v ku (cm) tvojich vlastn ch (biologick ch) rodi ov:
nemám
otca/matku

menej
ako 160 cm

160 – 170 cm

171 – 180 cm

viac
ako 180 cm

neviem

Otec
Matka

13. Uve hmotnos (kg) tvojich vlastn ch (biologick ch) rodi ov:
nemám
otca/matku

menej
ako 50 kg

50 – 70 kg

71 – 90 kg

91 -100 kg

Otec
Matka

14. Tvoj o etrujúci lekár: (vypí – medzi krstn m menom a priezviskom vynechaj jedno polí ko)
Meno a priezvisko:
Adresa pracoviska:

Kontakt: www.respektprezdravie.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.ruvzsr.sk
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viac
ako 100 kg

neviem

