Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Απόρρητα προσωπικά δεδοµένα υγείας που παραδίδονται στον ιατρό της εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ονοµατεπώνυµο εργαζοµένου

Πατρώνυµο

Ηµ/νια γεννήσεως

Τόπος γεννήσεως

Ηµ/νια πρόσληψης

Ειδικότητα/Θέση εργασίας

Οικογενειακή κατάσταση
Γραµµατικές
γνώσεις

□ ∆ηµοτικό □ Γυµνάσιο □ Λύκειο

Στρατιωτική θητεία

Αριθµός
τεκνών

□ Άγαµος/η □ Έγγαµος/η □ ∆ιαζευγµένος/η □ Χήρος/α

□ Όχι □ Ναι

→

□ Τ.Ε.Ι. □ Α.Ε.Ι.

□ Μεταπτυχιακό/διδακτορικό

○Στρατός ○ Ξηράς ○ Αεροπορία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

__________

○ Ναυτικό

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ιάρκεια (µήνες/έτη)

Κλάδος
1. ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………….

2. ..…………………………………………………………………………………………………………......
3. ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………….
………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………….

5. ……………………………………………………………………………………………………………….

.………………………

1. Καπνίζετε τώρα;

□ Όχι

□ Ναι

→

○από ηλικία_______

2. Av δεν καπνίζετε τώρα,

□ Όχι

□ Ναι

→

○από ηλικία_______εως

○ τσιγάρα ηµερησίως__________
_____

○ τσιγάρα ηµερησίως_______

καπνίζατε στο παρελθόν;
3. Πίνετε αλκοολ;

□ Όχι □ Ναι

4. Ασχολείστε µε φυσική

□ Όχι □ Ναι

→ ○σπάνια

→

○ 1-2 φορές/εβδοµάδα ○ πάνω από 2 φορές/εβδοµάδα

○σπάνια ○ 1-2 φορές/εβδοµάδα ○ πάνω από 2 φορές/εβδοµάδα

άσκηση;

5. Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο (Hobbies);
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6. Ποιες από τις παρακάτω ασθένεις υπάρχουν στο στενό οικογενιακό σας περιβάλλον
(πάτερας, µητέρα, αδέλφια, παιδιά);

□ ∆ιαβήτης

□ Υπέρταση

□ Καρδιοπάθειες

□ Παθέις του θυρεοειδούς

□ Άλλο

□ Βρογχικό ασθµα

□ Καρκίνο

____________________________________________________________

7. Έχετε νοσηλευθεί ποτέ σε νοσοκοµείο;

□ Όχι

□ Ναι

→

○ έτος ___________○ αιτία ____________________________________________________
○ έτος __________ ○ αιτία ____________________________________________________
○ έτος __________ ○ αιτία ____________________________________________________

8. Έχετε χειρουργηθεί ποτέ ;

□ Όχι

□ Ναι

→

○ έτος ___________○ αιτία ____________________________________________________
○ έτος __________ ○ αιτία ____________________________________________________
○ έτος __________ ○ αιτία ____________________________________________________

9. Πάσχετε τώρα ή στο παρελθόν από µια ή περισσότερες από τις παρακατω
ασθένειες;
ΝΟΣΟΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Ηλικία
εµφάνησης

ΝΟΣΟΣ

Άσθµα - βρογχίτιδα

∆ιαβήτης

Πνευµονία

Υπερθυρεοειδισµος

Αλλεργίες

Υποθυρεοειδισµος

Αναιµία

Λιποθυµικά επεισόδια

Έµφραγµα µυοκαρδίου

Εγκεφαλικά επεισόδια

Βαλβιδοπάθεια

Επιληπτική κρίση

Αρρυθµίες
Υπέρταση

Κάταγµα οστού/ων
Κήλες µεσοσπονδύλιου
δίσκου

Υπόταση

∆ισκοπάθεια

Έλκος στοµάχου

Έκζεµα

Έλκος 12/δακτυλου

Ψωρίαση

Γαστρίτιδα - κολίτιδα

Ρευµατοειδής αρθρίτιδα

Γαστρορραγία

Νεφρολιθίαση

Χολολιθίαση

Ουρολοίµωξη

Ηπατίτιδα

Ίλιγγος

Παγκρεατίτιδα

Παθήσεις αυτιών

Αιµορροΐδες

Παθήσεις µατιών

Κιρσοί κάτω άκρων

Ψυχικές παθήσεις

Άλλα

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Ηλικία
εµφάνησης

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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10. Λαµβάνετε κάποια φαρµακευτική αγωγή;

□

Όχι

11.

□ Κατά περιόδους

Ποια φάρµακα λαµβάνετε;

□ Καθηµερινά
_________________________________________________
__________________________________________________

12. Αναφέρετε εάν έχετε τα παρακάτω συµπτώµατα;

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΟΧΙ

ΚΑΜΙΑ
ΣΥΧΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΦΟΡΑ

Βουλωµένη µύτη

Καούρες, ξινίλες, ρεψίµατα

Πόνο στο λαιµό

Πόνο στην κοιλιά

∆υσκολία στην αναπνοή

∆υσκοιλιότητα

Βήχα µε πτύελα

∆ιάρροια

Ξερό βήχα

∆υσκολία στην ούρηση

Αίσθηµα βάρους στο στήθος

Πόνο στον αυχένα

Κρίσεις άσθµατος

Πόνο στους αγκώνες

Ταχυπαλµίες

Πόνο στους καρπούς

Πρήξιµο στα πόδια

Μουδιάσµατα, αδυναµία στα
χέρια

Πονοκέφαλο

Πόνο στην πλάτη

Ζαλάδες

Πόνο στη µέση

Βούισµα στα αυτιά

Πόνο στα πόδια

Ίλιγγο

Μουδιάσµατα, αδυναµία στα
πόδια

∆υσκολία στην όραση

Υπνηλία κατά την εργασία

Τσίµπλα στα µάτια

Αυπνίες

Εξανθήµατα

Ροχαλητό

Φαγούρα του δέρµατος

Σπασµούς
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως
5
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Ποια η γνώµη σας για κάθε παρακάτω δήλωση
Η εργασία µου προχωρά χωρίς ενοχλητικές αναζητήσεις, διακοπές και
διαστήµατα αναµονής
Συνήθως έχω αρκετό χρόνο για να εκτελώ την εργασία µου σωστά και
µε ασφάλεια.
∆εν είµαι αναγκασµένος να εργάζοµαι µέχρι τα όρια των ικανοτήτων
µου.
Έχω λάβει επαρκή πληροφόρηση & κατάρτιση για να µπορώ να εκτελώ
όλες τις εργασίες µου, ακόµη και σε περίπτωση δύσκολων ή
επικίνδυνων καταστάσεων.
Οι εργασίες, οι στόχοι και ο τρόπος επίτευξης τους συζητούνται
επαρκώς στο χώρο εργασίας µου.
Λαµβάνω βοήθεια & υποστήριξη (όταν τη χρειάζοµαι) από τον
προϊστάµενό µου.
Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους µου είναι καλές & εποικοδοµητικές.
Η άποψη µου αναφορικά µε την εργασία µου & τις πιθανές αλλαγές
λαµβάνεται υπόψη.
Η υγεία & η ασφάλειά µου δεν τίθενται σε κίνδυνο λόγω βιας ή απειλής.
Κανένας υπάλληλος επί του παρόντος δεν υφίσταται παρενόχληση
(εξακολουθητική ανάρµοστη συµπεριφορά) από συνάδελφο, στο τµήµα
που εργάζοµαι.
Η αµοιβή µου είναι ικανοποιητική για τα όσα προσφέρω.
Έχω τη δυνατότητα εξέλιξης στη θέση εργασίας µου.
Η εργασία µου δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τις οικογενειακές ή
κοινωνικές µου υποχρεώσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ____________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

…………………………………………………….
(υπογραφή)
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν
απόρρητα δεδοµένα και πρόσβαση σ'αυτές
έχουν µόνο ιατροί.
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