Úvodní dotazník
Pozorně si prosím přečtěte otázky. Zaškrtněte a vyplňte odpověď, která nejlépe odpovídá
Vaší zkušenosti. V případě potřeby můžete odpověď doplnit vlastními slovy v komentáři.
1. Jaký je Váš rok narození?
2. Jaký rok narození otce dítěte?
3. Jaké je datum narození dítěte?
4. Jaké je pohlaví dítěte?
a. chlapec
b. dívka
5. S kým žijete ve společné domácnosti?
6. Jaký je Váš rodinný stav? (Můžete zaškrtnout i kombinaci ve vztahu + rozvedená)
a. Svobodná
b. Vdaná
c. Ve vztahu
d. Rozvedená
e. Jiné:
7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a. Základní
b. Střední - bez maturity
c. Střední - s maturitou
d. Vyšší odborné vzdělání
e. Vysokoškolské
8. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání otce dítěte?
a. Základní
b. Střední - bez maturity
c. Střední - s maturitou
d. Vyšší odborné vzdělání
e. Vysokoškolské
9. Kolik dětí v rodině vychováváte celkem?
10. Vyskytuje se u Vás nějaké onemocnění nebo vrozená vada? (Pokud ano, uveďte
jaká/jaké.)
11. Vyskytuje se u otce dítěte nějaké onemocnění nebo vrozená vada? (Pokud ano, uveďte
jaká/jaké.)

12. Jak probíhalo těhotenství?
a. bez komplikací
b. s menšími komplikacemi, ale nejednalo se o rizikové těhotenství
c. jednalo se o rizikové těhotenství
13. Pokud se během těhotenství vyskytly komplikace, o jaký problém se jednalo?
14. Těhotenství začalo...
a. přirozenou cestou
b. asistovanou reprodukcí
15. Zde můžete okomentovat předchozí odpověď.
16. V kolikátém týdnu těhotenství proběhl porod?
17. Jakým způsobem byl porod zahájen?
a. spontánní porod
b. vyvolávaný porod
c. operativní porod (plánovaný císařský řez)
18. Jaký byl způsob porodu?
a. vaginální - v nemocnici
b. císařský řez
c. vaginální - doma
d. Jiné:
19. Jaký byl průběh porodu?
a. Bez komplikací
b. Komplikovaný porod
20. Zde je prostor pro komentář, pokud se jednalo o komplikovaný porod.
21. Byly vám během porodu podány farmakologické látky tlumící bolest (analgetika)?
a. ne
b. ano
22. Jaké bylo Apgar skóre dítěte? (Jedná se o 3 hodnoty bodovacího systému, používané k
orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození.
Informace bývá v očkovacím průkazu.)
23. Jaká byla porodní hmotnost a délka dítěte?
24. Jak dítě večer usíná?
a. Téměř vždy usíná rychle a samostatně ve své postýlce.
b. Většinou usíná bez obtíží, ovšem někdy obtížněji (vyžaduje houpání, hudbu,…).
c. Často usíná obtížně (pláče a vyžaduje naše houpání, zpívání, nošení,...).

d. Téměř vždy usíná obtížně.
25. Zde můžete usínání dítěte okomentovat.
26. Jak dítě v noci spí?
a. Téměř vždy spí celou noc.
b. Většinou spí celou noc, ovšem někdy se během noci vzbudí.
c. Skoro každou noc se 1-2x vzbudí.
d. Budí se téměř vždy více než dvakrát za noc.
27. Zde můžete okomentovat noční spánek dítěte.
28. Jak dítě reaguje na nové osoby, situace, změny rozvrhu?
a. Reaguje téměř vždy pozitivně.
b. Většinou reaguje pozitivně, ovšem někdy negativně.
c. Reaguje často negativně.
d. Téměř vždy reaguje negativně.
29. Jaké změny dělají dítěti potíže?
30. Jak bylo dítě během prvního roku kojeno? (Pokud zaškrtnete jiné, uveďte vlastní
odpověď.)
a. Kojeno během celého prvního roku (včetně příkrmů)
b. Nekojeno
c. Jiné:
31. Zde můžete okomentovat kojení během prvního roku.
32. Jak dítě jí?
a. Téměř vždy jí bez obtíží, s chutí a hodně.
b. Většinou jí bez obtíží, ovšem někdy jídlo odmítá.
c. Často jí obtížně, je vybíravé a někdy špatně tráví.
d. Kolem jídla je hodně obtíží.
33. Zde prosím uveďte komentář ke stravování dítěte (konkrétní obtíže v jídle – např. častý
reflux, nechuť zkoušet nová jídla, alergie na potraviny, vybíravost v jídle atd.).
34. Jaká je podoba převažující nálady dítěte?
a. Téměř vždy je dobře naladěné.
b. Většinou je dobře naladěné, málokdy je v nepohodě.
c. Často převažuje negativní nálada, hodně pláče, fňuká.
d. Téměř vždy převažuje negativní nálada, dítě je hodně plačtivé. Také je náročné
na uklidnění.

1.1 Nemocnost dítěte
1. Jak byste zhodnotila zdraví svého dítěte za poslední rok?
1) Je úplně zdravé, bez obtíží.
2) Je zdravé, s několika menšími problémy.
3) Je často nemocné.
4) Téměř stále je nemocné.
2. Volala jste do prvního roku dítěte lékaře domů, protože bylo nemocné?
1) ne
2) ano - jednou nebo dvakrát
3) ano - více než dvakrát
3. Užívá dítě pravidelně nějaké léky? Pokud ano, uveďte jaké.
1) ne
2) jiné:
4. Užívalo dítě během prvního roku nějaké léky? Pokud ano, uveďte jaké a kolikrát.
1) ne
2) jiné:
5. Byla dítěti diagnostikovaná vývojová vada nebo nemoc?
6. Mělo dítě do prvního roku některou z následujících obtíží?
1) Průjem
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
2) Pokud dítě mělo průjem, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními
slovy.
3) Zvracení
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
4) Pokud dítě zvracelo, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními slovy.
5) Kašel
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo

iii. ne
6) Pokud dítě mělo kašel, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními slovy.
7) Zvýšenou teplotu či horečku
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
8) Pokud dítě mělo zvýšenou teplotu či horečku, uveďte přibližně kolikrát a
okomentujte vlastními slovy.
9) Rýmu, nachlazení
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
10) Pokud dítě mělo rýmu či bylo nachlazené, uveďte přibližně kolikrát a
okomentujte vlastními slovy.
11) Bolest břicha
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
12) Pokud dítě mělo bolest břicha, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními
slovy.
13) Vyrážku
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
14) Pokud dítě mělo vyrážku, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními
slovy.
15) Sípání
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
16) Pokud dítě sípalo, uveďte přibližně kolikrát, případně okomentujte vlastními
slovy.
17) Dušnost
i. ano a bylo u lékaře

ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
18) Pokud bylo dítě dušné, uveďte přibližně kolikrát a okomentujte vlastními slovy.
19) Úraz
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
20) Pokud dítě prodělalo úraz, uveďte, o jaký se konkrétně jednalo a v jakém věku
jej prodělalo.
21) Otrava
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
22) Pokud došlo k otravě, napište o jakou otravu se jednalo.
23) Zánět středního ucha
i. ano a bylo u lékaře
ii. ano, ovšem u lékaře nebylo
iii. ne
24) Pokud dítě prodělalo zánět středního ucha, uveďte přibližně kolikrát, případně
okomentujte vlastními slovy.
25) Mělo dítě jiné potíže? Pokud ano, uveďte jaké, zda s nimi bylo u lékaře a
kolikrát se přibližně vyskytly.
7. Bylo dítě během prvního roku hospitalizováno? Pokud ano, uveďte, z jakého důvodu a
kolikrát.
8. Mělo dítě po očkování nějaké obtíže? (Pokud zaškrtnete jiné, uveďte vlastní odpověď.)
1) ne
2) zvýšenou teplotu
3) Jiné:
9. Má dítě alergie?
1) ano
2) ne
10. Pokud má dítě alergie, uveďte jaké.
11. Napadají Vás nějaké další informace o zdravotním stavu dítěte, které nebyly popsány
výše?

