
Kérdőív

Sorszám:
Dátum ________________________
Név: ________________________
Cím: ________________________
Születési hely, időpont: ________________________
Magasság: ________________________
Testsúly: ________________________
Foglalkozás: ________________________
Telefonszám: ________________________
E-mail: ________________________

1. Egészségügyi kérdőív

1.1. Élete során hány alkalommal fogyott le?

Súly. 2,5 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg-t ,vagy többet
Gyakoriság: 

_______________________________________________________________

1.2. Ha a következő kérdések valamelyikére igen a válasz, akkor az orvosi kivizsgálás
nyomatékosan javasolt.

Igen Nem Van, vagy volt szív és érrendszeri problémája?
Igen Nem Érez fájdalmat mellkasa bal-középső részében, nyakában, bal vállában,

karjában, pihenő helyzetben, vagy testmozgás után?
Igen Nem Gyakran környékezi ájulás, vagy szédülés?
Igen Nem Kiváltképp nehezen kap levegőt erős fizikai tevékenység után?
Igen Nem Magas vérnyomás
Igen Nem Magas koleszterinszint
Igen Nem Napi több mint egy doboz cigaretta
Igen Nem 60 év feletti, és nem szokott hozzá az intenzív testmozgáshoz.
Igen Nem Csont, vagy izületi problémával rendelkezik, mely akadályozza a

mozgásban, vagy rosszabbodik az állapota.
Igen Nem A következő állapotokból több mint kettő jellemző. (karikázza be)

a. Családi kórtörténet, idő előtti szívproblémák
b. Túlsúly
c. "A" típusú viselkedés a stresszes munka, vagy életstílus
következtében
d. Cukorbetegség

Igen Nem Van olyan orvosi problémája, mely itt nem került említésre, de különleges
figyelmet kíván fizikai tevékenység során.

Igen Nem Szed-e orvosságot, különösen szívpanaszokra.



1.3.  Említette önnek az orvosa, vagy tudja önmagáról, hogy az alábbi betegségei vannak?
(Kérem, jelezze a betegség kezdetét!)

BETEGSÉG IGEN NEM ÉV
1. Szívkoszorúér betegség
• Angina pectoris
• Miokardialis infarktus
2. 2. Magas vérnyomás
3. 3. Szédülés, mellkasi fájdalom, fizikai aktivitás hatására
4. Szívritmuszavar
5. Agyvérzés
6. Magas vérnyomás
7. Cukorbetegség
8. Krónikus bronhitisz
9. Asztma
10. Krónikus hátfájás
11. Diagnózis:
12. Ízületi gyulladás
Típusa:
13. Csontritkulás,
Csonttörés ennek következtében
14. Szorongás, stressz
15. Depresszió
16. Rák
Testtáj:
Más nagyobb betegségek:

2. Fizikai aktivitás kérdőív

2.1 Mennyit gyalogol naponta (hány saroknyit)? (12 utcasarok, vagy háztömb = kb. 1600 m)

2.2 Milyen a szokásos gyaloglási sebessége?

• Sétáló (> 3 km/h)
• Átlagos (3-4,5 km/h)
• Elég fürge (4,5-6 km/h)
• Élénk, nagyokat lépdelő (< 6 km/h)

2.3 Menyi lépcsőt megy felfelé naponta?
(Egy lépcsősor 10 lépés)

2.4 Melyik megállapítás tükrözi az ön nézetét?

• Az egészségem megtartásához elég testmozgást végzek.
• Szeretnék többet sportolni
• Nem fontos számomra/nem tudom.

2.5 Legalább egy héten kétszer, rendszeresen végez olyan fizikai tevékenységet, melyben
megizzad, szaporább lesz a szívverése, vagy elfogy a levegője?



2.6 Amikor a megszokott módon sportol, mozog, mennyire fárad el? (erőkifejtés szintje)

0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
egyáltalán nem,  alig, gyengén, közepesen, kicsit erősebben, erősen, 

nagyon erősen, szinte maximálisan

2.7 Munkája során milyen fizikai tevékenységet végez? Óra/nap

_____________________________________________________________________

Szabadidejében milyen fizikai tevékenységet végez (hétvége is)? Óra/nap

2.8 Havonta milyen gyakran eszik gyorsétteremben?

2.9 Hányszor étkezik naponta és mikor?

2.10 Milyen gyakran diétázik?

2.11 Jelenleg dohányzik? Mennyit?

2.12 Dohányzott valaha? Mikor? Mennyit? Meddig?

2.13 Fogyaszt alkoholt? Milyen gyakorisággal?

2.14 Ön szerint mennyi a napi kalóriaigénye?

2.15 Szed valamilyen táplálék-kiegészítőt?

2.16 Sorolja fel a gyógyszereket, melyeket rendszeresen szed!

2.17 Edzett már személyi edző irányítása alatt?

3. Edzéscél

3.1 Mikor határozta el, hogy edzésprogramban akar részt venni?

3.2 Minek a hatására döntött így?

3.3 Miért hagyta abba a testmozgást a múltban?

3.4 Miért gondolja, hogy ez esetben több kitartása lesz?

3.5 Mit szeretne elsősorban megváltoztatni a fizikumában?

3.6 Van valami elképzelése erre vonatkozólag?

________________________

aláírás


