
ICF – Miopatie

ANKIETA

 Imię, nazwisko…………………………………….......................................................

Płeć                                        Kobieta / Mężczyzna

Wiek (data, rok urodzenia)...........................................................................................

Diagnoza ….................................................................................................................

Leczenie farmakologiczne TAK / NIE Jakie leki?......................................................

Miejsce zamieszkania (podkreśl) : 

miasto powyżej 100.000 / miasto 10.000 do 100.000 / miejscowość do 10.000 / wieś 

Fizjoterapia - ile razy w tygodniu? ………………………………………………………

Czas jednego spotkania z fizjoterapeutą? ………………………………………………

NFZ (liczba godzin tygodniowo)……………………………………………………………

Prywatnie (liczba godzin tygodniowo)……………………………………………………

Czy wykonuje Pani/ Pan w domu zalecone ćwiczenia? TAK / NIE 

Dane do kontaktu osoby wypełniającej ankietę (telefon, mail) 

……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie ankiety. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane 

w celach naukowych. Udział w ankiecie  jest dobrowolny.

…………………………………………….

Czytelny podpis

FUNKCJE CIAŁA

Czy dziecko widzi?                                                                                      TAK/NIE

Czy dziecko/Pani/Pan słyszy?                                                                     TAK/NIE

Czy dziecko/Pani/Pan zgłasza dolegliwości bólowe?                                  TAK/NIE

Czy są obecne zaburzenia układu krwionośnego (np. arytmia, kardiomiopatia) 
TAK/NIE  Jeśli tak, jakie?..............................................................................................



Czy są obecne zaburzenia układu oddechowego?                                       TAK/NIE

Czy używane jest wspomaganie oddychania?                                              TAK/NIE

Jeśli tak, jakie? (np. respirator)…………………………………………………………...

Czy są obecne zaburzenia połykania?                                                          TAK/NIE 

Czy stosowane jest wspomaganie karmienia? (np. PEG)                             TAK/NIE

Czy są obecne zaburzenia ze strony układu trawiennego? (np. wymioty, zaparcia) 
TAK/NIE

Jeśli tak, jakie?..............................................................................................................

Ograniczenie ruchów (np. przykurcze, możliwość ułożenia tylko w jedną 
stronę) 

Czy są obecne ograniczenia ruchów głowy?                                                   TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów ramion i barków?                                   TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów łokci?                                                     TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów rąk i palców?                                         TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów bioder?                                                  TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów kolan?                                                    TAK/NIE

Czy są obecne ograniczenia ruchów stóp?                                                      TAK/NIE

Osłabienie mięśni 

Czy jest obecne osłabienie mięśni żuchwy? (np. opadanie, problem z gryzieniem)      
TAK/NIE                                

Czy jest obecne osłabienie mięśni twarzy? (ograniczenie mimiki)                  TAK/NIE

Czy jest obecne osłabienie mięśni okolicy głowy (np. opadanie, trudności w 
utrzymaniu w danej pozycji)                                                                             TAK/NIE

Czy jest obecne osłabienie mięśni kończyn górnych?                                     TAK/NIE



Czy jest obecne osłabienie mięśni kończyn dolnych?                                     TAK/NIE

Czy jest obecne osłabienie mięśni tułowia? (np. brak możliwości utrzymania pozycji 
wyprostowanej)                                                                                               TAK/NIE

STRUKTURY CIAŁA 

Czy u dziecka/Pani/Pana została zdiagnozowana skolioza?                          TAK/NIE

Czy u dziecka/Pani/Pana występuje pogłębiona lordoza lędźwiowa?            TAK/NIE

Czy u dziecka/Pani/Pana występuje asymetryczne ustawienie głowy?          TAK/NIE

Czy u dziecka/Pani/Pana zdiagnozowano zwichnięcie stawu/stawów?          TAK/NIE

Jeśli tak, którego stawu/stawów dotyczyło?...................................................................

AKTYWNOŚĆI I UCZESTNICZENIE

 Proszę zaznaczyć poniżej, przez zakreślenie odpowiedniej cyfry, które z 
wymienionych czynności sprawiają problem podczas samodzielnego wykonania. 

Oceń w skali 1-5 gdzie cyfry 1,2,3,4,5 oznaczają: 

1 - brak ograniczeń, czynność wykonywana jest samodzielnie bez problemu 

2 – rzadko pojawiają się trudności podczas samodzielnego wykonywania czynności 

3 – często pojawiają się trudności podczas samodzielnego wykonywania czynności 

4 – rzadko udaje się wykonać czynność samodzielnie 

5 - czynności nie można wykonać samodzielnie.

 Uczenie się w pozycji siedzącej (dla osób powyżej 7 roku życia) 

1. Czytanie 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

W jakiej pozycji?....................................................................................................... 

2. Pisanie długopisem, rysowanie 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 



W jakiej pozycji?....................................................................................................... 

Porozumiewanie się 

1. Mówienie do innych osób (np. zbyt cicha mowa, męczliwość podczas mowy) 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

Dotyczy osób niemówiących:

Porozumiewanie się z innymi osobami niewerbalnie (np. wzrokowo, ruchami) 
TAK/NIE Jeśli tak, w jaki sposób? ………………………………………………….

Samodzielne zmienianie i utrzymywanie pozycji 

1. Obracanie się w łóżku na bok 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

2. Siadanie w łóżku 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

3. Utrzymywanie pozycji siedzącej 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

4. Przemieszczanie się na płaskiej powierzchni (łóżko, podłoga) w pozycji siedzącej 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

5. Poruszanie się na wózku 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

Chodzenie i inne sposoby poruszania się 

1. Chodzenie 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

Liczba upadków w tygodniu…………………………………………………………………..

2. Zmienianie pozycji ciała z siedzącej do stojącej 



(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania) 

3. Samodzielne utrzymywanie pozycji stojącej 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

4. Wstawanie z podłogi do pozycji stojącej 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

5. Przenoszenie, poruszanie i manipulowanie przedmiotami przy użyciu kończyn 
górnych

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

Dbanie o siebie 

1. Mycie się

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

2. Korzystanie z toalety

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

3. Ubieranie się 

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

4. Spożywanie posiłków

(nie ma problemu)     1     2     3     4     5     (niemożliwe do wykonania)

Główne obszary życia 

1. Czy dziecko uczęszcza lub wcześniej uczęszczało do przedszkola?   TAK / NIE 

2. Czy dziecko uczęszcza do szkoły?               TAK / NIE / NAUCZANIE W DOMU 

3. Praca i zatrudnienie (dotyczy chorych osób dorosłych) 

– czy zdobyła Pani/ Pan przygotowanie zawodowe                                   TAK/ NIE 



- czy pracuje Pani/ Pan zawodowo                                                             TAK/ NIE 

- jaki zawód Pani/ Pan 
wykonuje?............................................................................................... 

4. Praca i zatrudnienie rodziców dziecka 

- czy pracujecie Państwo zawodowo?                    Mama TAK/ NIE, Tata TAK/ NIE

Proszę wymienić 5 pytań,  na które chciałaby Pani/Pan znać odpowiedź odnośnie 
swojego dziecka.

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………


