
                    DOTAZNÍK 4P            

                                                                                                                      ______________________________ 
                                                                                                                              Jméno a příjmení pacienta 
 
 
 
DOTAZNÍK PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTŮ 
 
Vážení příbuzní, 
dovolujeme si vám předložit tento dotazník a prosíme o jeho vyplnění.  
Informace od Vás nám velmi pomohou a to v mnoha ohledech. Snadněji a rychleji poznáme 
Vašeho příbuzného (nového pacienta) a můžeme mu tak poskytnout od počátku kvalitnější 
 a individuální péči.  
Na základě informací z tohoto dotazníku můžeme okamžitě pochopit a reagovat na jeho 
návyky a potřeby a to nám usnadní zapojit pacienta do konkrétních denních aktivit. Můžeme 
tak společně předejít některým nedorozuměním ze stran zdravotních pracovníků při 
poznávání Vašeho příbuzného. 
Pracujeme s konceptem Bazální stimulace, Smyslová aktivizace, využíváme psycho-biografie. 
 
Máte plné právo v dotazníku vyplnit pouze ty informace, které sami uznáte za vhodné, 
případně dotazy konzultovat s našim pracovníkem. 
Za čas strávený nad tímto dotazníkem, Vám předem děkujeme. 
 
Osobnost Vašeho příbuzného (pacienta). 
(můžete označit celou odpověď, případně podtrhněte určitý povahový rys) 

 
�  Je uzavřený a mlčenlivý.  
 

�  Je v kolektivu lhostejný, spíše samotář. 
 
�  Je povahy smutné nebo plačtivé.  
 

�  Je klidný, vyrovnaný, smířený. 
 
�  Je otevřený, hovorný, rád si povídá s lidmi. 
 
�  Je společenský, má potřebu být v kolektivu. 
 
�  Je výbušný, cholerický. 
 
�  Má rád pořádek, je pedant. 
 
�  Je přísný, odměřený.  
 
 
Tělesná aktivita: 
 
Je zvyklý/á na aktivní pravidelnou tělesnou aktivitu? 
 
�  ANO, jakou …………………………………. 
 
�  NE 



                     

Rytmus dne 
 
Kdy vstává?.................................................. 
 
Kdy usíná?................................................... 
 
Spánek během dne: 
 
�  ANO, jak dlouho…………………. 
 
�  NE 
 
Povolání, kde pracoval, titul (používá?) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Zájmy, koníčky v průběhu života a v současnosti 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Manželství, děti, vnoučata (o kterých rád nebo nerad mluví) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Oblíbené předměty, barvy 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Vztah ke zvířatům (např.: psi, kočky, koně, domácí zvířata, králíci, myslivec, rybář a další) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Vztah k hudbě ( zpívá, hraje (hrál), pasivně poslouchá co?  
 
�  ANO  zpívá, hraje (hrál), pasivně poslouchá co? 
  
            ………………………………………………………………………………………….. 
 
�  NE 
 
 
 
 
 



                     

Oblíbené rozhlasové a TV pořady: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Silný emoční zážitek z poslední doby:  
Příjemný – např.: narození vnuka, oslavy narozenin, svatby blízkých příbuzných, životní 
úspěch apod. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Nepříjemný – (vyhnout se tématu nebo velmi citlivě reagovat) např.: nemoci a úmrtí v rodině, 
neštěstí, zklamání apod.  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Schopnost / ochota rodiny zapojit se do péče o svého blízkého 
 
�  Lze se zúčastnit na péči o blízkého 
 
Konkretizujte typ péče (rehabilitace, nácvik k soběstačnosti při jídle, mytí, oblékání atd.: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Kdy, denní doba od – do:……………………………………… 
 
Kdo, rodinný vztah: …………………………………………... 
 
�  Nelze se účastnit na péči o blízkého 
 
Zde můžete napsat další údaje, které můžeme využít k motivaci a aktivizaci vašeho 
blízkého. 
 

Např.: 
Místo narození ………………………………………………………………………………. 
 
Vyrůstal nebo žil v jiném místě, kraji ………………………………………………………. 
 
Cestoval, země ……………………………………………………………………………… 
 
Údaje o rodičích, sourozencích ……………………………………………………………..  
 
 
 


