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Imię i nazwisko 
Waga 
Wzrost 
Ręka dominująca 
(Iм'я та прізвище 
Ваги 
Зрicт 
Домінуюча рука) 

 

Pytanie (питання) Tak 

(так) 

Nie 

(ні) 

Notatki (замітки) 

Początek objawów 
nagły 
narastające stopniowo 
cykliczny 
napadowo 
przewlekły 
(Поява симптомів 
раптовий 
збільшується поступово 
циклічний 
пароксизмальний 
хронічний) 
 

   

Jak długo występują 
objawy? 
mniej niż 12 
13-24 godziny 
powyżej 24 godzin 
(Як довго тривають 
симптоми? 
менше 12 
13-24 години 
понад 24 години) 

   

Objawy  
Bóle głowy 
Zawroty głowy 
Zaburzenia świadomości 
(omdlenia, napady utraty 
świadomości) 
Oslabienie sily miesniowej  
Zaburzenia pamięci 
Bóle kończyn 
Zaburzenia snu 
Nietrzymanie moczu lub stolca 
Podwójne widzenie 
Niedowłady lub osłabienie 
kończyn 
Sztywność karku 
(Симптоми 
Головні болі 
Запаморочення 
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Зміни свідомості 
(непритомність, напади 
втрати свідомості) 
М’язова слабкість 
Порушення пам’яті 
Біль у кінцівках 
Порушення сну 
Нетримання сечі або калу 
Подвійне бачення 
Парез або слабкість в 
кінцівках 
Ригідність м'язів шиї) 

Choroby przebyte i 
przewlekle 
udar mózgowy 
urazy czaszkowo-mózgowe 
i/lub kręgosłupa 
guzy mózgu lub kręgosłupa 
stwardnienie rozsiane 
choroba zwyrodnieniowa 
padaczka 
nadciśnienie tętnicze 
cukrzyca 
choroby serca 
niewydolność nerek, wątroby 
POCHP 
Astma 
Choroby oczu 
(Перенесені та хронічні 
захворювання 
інсульт 
черепно-мозкові травми 
та/або травми хребта 
пухлини головного мозку або 
хребта 
розсіяний склероз 
дегенеративне 
захворювання 
епілепсія 
гіпертонія 
цукровий діабет 
серцеві захворювання 
ниркова та печінкова 
недостатність 
ХОЗЛ 
астма 
Хвороби очей) 

   

Objaw Babińskiego 
Lekarz poprosi Cię o zdjęcie 
butów, skarpetek, żeby 
wykonać badanie odruchowe 
Twojej pięty. To badanie może 
nieco nieprzyjemne, dla 
niektórych nawet bolesne, ale 
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jest to potrzebna rzecz dla 
badania Twoje zdrowia. 
(Симптом Бабінського 
Лікар попросить вас зняти 
взуття та шкарпетки, щоб 
провести рефлекторний 
тест вашої п’яти. Цей 
тест може бути трохи 
неприємним, навіть 
болючим для деяких, але це 
необхідний крок у 
обстеженні вашого 
здоров’я) 

Objaw Brudzińskiego 
Badanie wykonuje się w 
pozycji leżącej, więc trzeba się 
położyć na leżance. Lekarz 
poprosi Cię o to. Najpierw 
badanie polega na przygięciu 
karku jak najmocniej do klatki 
piersiowej, co może 
spowodować nieprzyjemne 
uczucia. podczas tego badania 
staraj się oddychać spokojnie, 
głęboko i miarowo. Dalej 
lekarz przejdzie do kolejnej 
części badania, która polega 
na ucisku przy spojeniu 
łonowym. 
(Симптом Брудзинського 
Тест проводиться лежачи, 
тому доведеться лягти на 
диван. Лікар попросить вас 
це зробити. По-перше, 
тест передбачає якомога 
щільніше згинання потилиці 
до грудей, що може 
викликати неприємні 
відчуття. під час цього 
тесту намагайтеся дихати 
спокійно, глибоко і 
регулярно. Далі лікар 
приступає до наступної 
частини огляду, а саме 
тиску на лобковий симфіз.) 

   

Próba Romberga 
Badanie, które będzie 
wymagało od Ciebie wstania w 
pozycji prostej, złączonymi 
nogami i rękami wzdłuż ciała, 
najpierw z otwartymi oczami, a 
później z zamkniętymi. 
(Проба Ромберга 
Обстеження, яке вимагає 
від вас встати прямо, 
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зібравши ноги разом і руки 
вздовж тіла, спочатку з 
відкритими, а потім із 
закритими очима) 

Czy kiedykolwiek wystąpił 
napad padaczkowy? 
Kiedy, jak długo trwał, czy była 
utrata świadomości? 
(Чи був у вас коли-небудь 
напад епілепсії? 
Коли, скільки тривало, була 
втрата свідомості?) 

   

Używki 
Alkohol – jak długo, ile? 
Papierosy - jak długo, ile? 
narkotyki 
(Шкідливі звички 
Алкоголь - скільки часу, 
скільки? 
Сигарети - скільки, скільки? 
наркотики) 
 

   

Szczepienie przeciwko covid 
(Вакцинація проти 
Короавірусу) 

   

Leki przyjmowane na stałe? 
nazwa/substancja, w jakiej 
dawce, ile razy dziennie 
(Постійні ліки? 

назва / речовина в якій дозі, 

скільки разів на день) 

 

   

Alergie na leki lub inne 

substancje 

(Алергія на ліки або інші 

речовини) 

   

 


