
Popíšte svoj aktuálny zdravotný stav? Ako sa cítite, na čo sa liečite, resp. aké lieky užívate?

Fajčíte? □ áno □ nie Ak áno, koľko denne ? ...... .. .... Koľko rokov? .. ... .... ..

Požívate alkohol? (Môžete označiť aj viac možností)
□ vôbec □ príležitostne □ niekedy bývam opitý □ často sa "namažem"
□ mal kvôli alkoholu problémy v rodine □ mal problémy kvôli alkoholu v práci
□ bol so kvôli alkoholu prepustený z práce □ bol som na protialkoholickom liečení
□ abstinujem po liečení

Mali ste v zamestnaní disciplinárny priestupok pre požitie alkoholu? □ áno □ nie
Boli ste pokutovaný alebo zadržaný pre jazdu pod vplyvom alkoholu? □ áno □ nie
Skúsili ste niekedy nejaké drogy? □ áno □ nie

Kedy ste naposledy požili pivo alebo iný alkoholický nápoj? □ dnes koľko?
□ včera koľko?
□ dávnejšie kedy?

Skúsili ste nejaké drogy? Kedy a čo?

Ako sa dnes cítite? □ odpočinutý  □ unavený       □ v dobrej nálade □ v zlej nálade
□ pokojný       □ podráždený  □ spokojný □ nespokojný
□ výkonný      □ menej výkonný

Keď čítate tento text, vidíte ho dobre? □ áno □ nie
Ponáhľate sa niekam a máte obavy, že to kvôli tomuto vyšetreniu nestihnete? □ áno □ nie
Máte nejaké starosti, problémy, ktoré Vám sťažujú sústrediť sa teraz na prácu? □ áno □ nie
Ste ochotný uvádzať úprimné a pravdivé informácie o sebe? □ áno □ nie
Ak nie tak prečo?

Prehlásenie o poučení
a informovanom súhlase v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení platných predpisov

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie ústne 
poučený/á
o účele, povahe, následkoch, rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti - o psychologickom 
vyšetrení,
o možnostiach voľby a odmietnutiach zdravotnej starostlivosti. Poučený/á som bolia zrozumiteľne a 
bola mi daná možnosť klásť otázky a rozhodnutie zvážiť .
Prehlasujem, že som bol/a dostatočne poučený/á a udeľujem súhlas s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti – vykonania psychologického vyšetrenia.
Ďalej prehlasujem, že som dostatočne odpočinutý/á, vyspatý/á, nie som pod vplyvom návykových 
látok, ani neužívam lieky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky psychologického vyšetrenia.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z.

V ................................................. ...............................................
podpis


