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Vprašalnik o zdravju 

 
Slovenska verzija za Slovenijo 

(Slovenian version for Slovenia) 

 

 
Pred izpolnjevanjem vprašalnika izpolnite naslednje: 
 

Današnji datum: 

      2 0   
D D.  M M.  L L L L 

 
Ime in priimek (z velikimi tiskanimi črkami): 
 
__________________________________________________________________ 
  
Datum rojstva:  ______________________,   KZZ št.: ______________________ 
 
__________________________________ 
           (ime bolnišnice/ustanove) 
 
  

Prostor za nalepko 

Ime in priimek: ___________________________________ 

EMŠO:  _________________________________________ 

KZZ št.: _________________________________________ 

Bolnišnica/ustanova:_______________________________ 
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Pod vsakim naslovom odkljukajte EN okvirček, ki najbolje opisuje vaše zdravje DANES. 

POKRETNOST  

Nimam težav s hojo 
Imam manjše težave s hojo 
Imam zmerne težave s hojo 
Imam hude težave s hojo 
Ne morem hoditi 
SKRB ZASE  

Nimam težav z umivanjem ali oblačenjem 
Imam manjše težave z umivanjem ali oblačenjem 
Imam zmerne težave z umivanjem ali oblačenjem 
Imam hude težave z umivanjem ali oblačenjem 
Ne morem se sam-a umiti ali obleči 
OBIČAJNE DEJAVNOSTI (npr. služba, študij, gospodinjska 

dela, družina ali prosti čas) 

 

Nimam težav pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti 
Imam manjše težave pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti 
Imam zmerne težave pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti 
Imam hude težave pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti 
Ne morem opravljati svojih običajnih dejavnosti 
BOLEČINE / NEUGODJE  

Ne čutim bolečin ali neugodja 
Čutim rahle bolečine ali neugodje 
Čutim zmerne bolečine ali neugodje 
Čutim hude bolečine ali neugodje 
Čutim nevzdržne bolečine ali skrajno neugodje 
TESNOBA / POTRTOST  

Nisem tesnoben-na ali potrt-a 
Sem rahlo tesnoben-na ali potrt-a 
Sem zmerno tesnoben-na ali potrt-a 
Sem hudo tesnoben-na ali potrt-a 
Sem skrajno tesnoben-na ali potrt-a 
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Najboljše zdravje, 
ki si ga lahko 
predstavljate 
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Najslabše 
zdravje, ki si ga 

lahko 
predstavljate 

 Zanima nas, kako dobro ali slabo je vaše zdravje DANES. 

 Ta lestvica je oštevilčena od 0 do 100. 

 100 pomeni najboljše zdravje, ki si ga lahko predstavljate. 

0 pomeni najslabše zdravje, ki si ga lahko predstavljate. 

 Na lestvici s križcem (X) označite, kakšno je vaše zdravje 

DANES. 

 Številko, ki ste jo na lestvici označili, sedaj vpišite v spodnji 

okvirček. 
 


