Lunds Familjekiropraktik – För hälsa kommer inifrån

KONTAKTINFORMATION
Namn:

Personnummer:

Kön:

Adress

Stad:

Postnummer:

Telefon:

Mobil:

E-post:

Civilstånd:

Antal barn:

Hur hittade du oss?

Yrke:

M

K

Arbetsplats:

 ڤTelefonkatalogen  ڤAnnons  ڤGoogle  ڤEniro
 ڤBekant – Vem kan vi tacka för rekommendationen ________________________________

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT
Lunds familjekiropraktik fokuserar på din medfödda förmåga till hälsa. Vårt första mål är att hjälpa dig med besvären
som fått dig att söka hjälp och sekundärt att erbjuda dig möjlighet att förbättra och utveckla din hälsa. Stress från
omgivningen kan ackumuleras under många år och påverka din hälsa. Genom att svara på följande frågor får vi en
bättre möjlighet att utvärdera om din hälsa och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Det ligger i ditt intresse att svara så
ärligt som möjligt. All information du lämnar är sekretessbelagd och behandlas bara av personal från Lunds
familjekiropraktik. Din signatur nedanför indikerar att du är införstådd och ger ditt medgivande till detta.
Patientens Signatur: ___________________________________________________ Datum: _____________________

VANOR OCH LIVSSTIL
MOTION
1.

Hur ofta avsätter du tid för motion?

2.

Hur aktiv är du i ditt vardagliga liv? (Bortsett träning)

___________ gånger per vecka

 ڤMycket aktiv (Fysiskt arbete och aktiv fritid)
 ڤMedelaktiv (Fysiskt arbete eller aktiv fritid)
 ڤInaktiv (Stillasittande arbete och ingen speciellt aktiv fritid)
3.

Skulle du kunna få fördelar med att öka din aktivitetsnivå?

 ڤNej

 ڤJa

4.

Är det fördelarna attraktiva för dig?

 ڤNej

 ڤJa

 ڤNej

 ڤJa

STRESS
1.

Upplever du en negativ stress i din livssituation?

2.

Om ja, finns det något som bidrar till denna stress mer än något annat?
I så fall, beskriv: ____________________________________________________________

3.

Har du varit sjukskriven för stress?

4.

Upplever du att stressen påverkar din:

 ڤNej

 ڤJa

Fysiska hälsa

 ڤNej

 ڤJa

Livskvalitet

 ڤNej

 ڤJa
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SÖMN
1.

Har du god nattsömn?

 ڤNej

 ڤJa

Om inte, på vilket sätt är din sömn mindre bra?____________________________________
2.

Påverkas din nattsömn av något annat i ditt liv?

 ڤNej

 ڤJa

Om ja, beskriv______________________________________________________________
KOST
1.

Försöker du äta hälsosamt?

 ڤNej

 ڤJa

2.

Upplever du problem relaterat till din kosthållning?

 ڤNej

 ڤJa

(t.ex trötthet, irritation, övervikt eller undervikt, annat?)
Om ja, beskriv_______________________________________________________________
ALKOHOL
1.

Dricker du alkohol?

 ڤNej

 ڤJa

2.

Ungefär hur mycket dricker du per vecka? ________________________________________

TOBAK
1.

Röker eller snusar du?

 ڤNej

 ڤJa/röker

 ڤJa/snusar

BESKRIV
•

Beskriv hur du mår just nu, tänk att du lägger ihop allt som påverkar ditt välmående till ett värde, sätt ut ett
kryss:
Botten __________________________________________________________ Toppen

FYSISK HÄLSA – EVENTUELLA SMÄRTOR/SKADOR
Om du har några nuvarande besvär eller smärtor i kroppen så vill vi att du beskriver det så ingående som möjligt, det
hjälper oss att avgöra en lämplig hälsoplan och om det eventuellt finns något område som är extra viktigt för vår
kiropraktorer att titta på.
Har du varit med om någon olycka/händelse som påverkar dig idag? (beskriv typ, tidpunkt etc.)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Markera på figuren nedanför var dina nuvarande besvär sitter och av vilken typ de är. Använd nedanstående symboler
och tag med alla områden. För att fylla i denna informationen behöver du skriva ut sidan och använda en penna.
SMÄRTA:
Molande

Muskelkramp

~~~~

SSSSS

~~~~

SSSSSS

Brinnande

Avdomnad

XX
XXX
Stickande

Ömma punkter

:: : :
: :
Skärande
/// ///
/// ///
Hur ofta har du din smärta (cirkla in något av nedanstående alternativ)?
Hela tiden

4-5 dagar/vecka

1-4 ggr/månad

1-6 ggr/år

Påverkar smärtan:
 ڤArbete

 ڤSömn

 ڤFritid

 ڤDagliga rutiner

 ڤPromenera

 ڤBöja sig

Påverkar smärtan din förmåga att:
 ڤSitta

 ڤStå

 ڤLigga ned

DIN EVENTUELLA BEHANDLINGSHISTORIA
Har du fått behandling för några av dina besvär? (läkemedel, operation, sjukgymnastik, kiropraktik, etc).
Ange: _______________________________________ Behandlad av: _____________________________________
När: _______________ Mer: ______________________________________________________________________
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SYMTOM/SJUKDOMSBILD

Allmänt

Nej/Aldrig
Ibland
Ja/ofta

Ja/ofta

Nej/Aldrig
Ibland
Ja/ofta

Nej/Aldrig
Ibland

Kryssa för nedanstående rutor för något symptom du har eller har haft. Dessa uppgifter fungerar som underlag för vår
screening. All information du lämnar är sekretessbelagd.

Mage/Tarm

Andning

 ڤ ڤ ڤAllergi

 ڤ ڤ ڤTarmbesvär

ڤ

 ڤ ڤBröstsmärta

 ڤ ڤ ڤYrsel

 ڤ ڤ ڤFörstoppning

ڤ

 ڤ ڤKronisk hosta

 ڤ ڤ ڤSvimning

 ڤ ڤ ڤDiarré

ڤ

 ڤ ڤAndningssvårighet

 ڤ ڤ ڤHuvudvärk

 ڤ ڤ ڤHalsbränna/Sura uppstötningar

ڤ

 ڤ ڤPipningar i bröstet

 ڤ ڤ ڤNervsmärta

 ڤ ڤ ڤSvullen mage

 ڤ ڤ ڤDomningar

 ڤ ڤ ڤGallbesvär

ڤ

 ڤ ڤFår lätt blåmärken

 ڤ ڤ ڤHemorrojder

ڤ

 ڤ ڤTorr

 ڤ ڤ ڤReumatism

 ڤ ڤ ڤLeverbesvär

ڤ

 ڤ ڤUtslag

 ڤ ڤ ڤLedinflammation

 ڤ ڤ ڤMagsmärta

ڤ

 ڤ ڤÅderbråck

Muskler och Leder

 ڤ ڤ ڤFotbesvär

Hud

Ögon, öron, näsa, hals

Blåsa/njurar

 ڤ ڤ ڤLändryggsmärta

 ڤ ڤ ڤAstma

ڤ

 ڤ ڤInkontinens

 ڤ ڤ ڤNackont eller stelhet

 ڤ ڤ ڤFörkylning

ڤ

 ڤ ڤBlod i urinen

 ڤ ڤ ڤBröstryggsmärta

 ڤ ڤ ڤNedsatt hörsel

ڤ

 ڤ ڤKissar ofta

 ڤ ڤ ڤÖronsmärta

ڤ

 ڤ ڤUrinvägsinfektion

 ڤ ڤ ڤAnsikte

 ڤ ڤ ڤÖroninfektion

ڤ

 ڤ ڤNjursten, njurinfektion

 ڤ ڤ ڤAxlar

 ڤ ڤ ڤÖronsus

ڤ

 ڤ ڤOnt när kissar

 ڤ ڤ ڤArmar

 ڤ ڤ ڤÖgonsmärta

 ڤ ڤ ڤArmbågar

 ڤ ڤ ڤHalsont

 ڤ ڤ ڤHänder

 ڤ ڤ ڤNäsblod

 ڤ ڤ ڤHöfter

 ڤ ڤ ڤBihåleinflammation

Smärta, domning i:

 ڤ ڤ ڤBen

Hjärta/Kärl

Endast för män
ڤ

 ڤ ڤProstatabesvär
Endast för kvinnor

ڤ

 ڤ ڤMjölkstockning

ڤ

 ڤ ڤMenstruationssmärta

 ڤ ڤ ڤKnän

 ڤ ڤ ڤÅderförkalkning

ڤ

 ڤ ڤOregelbunden mens

 ڤ ڤ ڤFötter

 ڤ ڤ ڤHögt Blodtryck

ڤ

 ڤ ڤKnutor i brösten

 ڤ ڤ ڤLågt blodtryck

ڤ

 ڤ ڤÖvergångsbesvär

 ڤ ڤ ڤKärlkramp

ڤ

 ڤ ڤFlytningar

 ڤ ڤ ڤDålig cirkulation
 ڤ ڤ ڤHjärtklappning
 ڤ ڤ ڤSvag puls
 ڤ ڤ ڤSvullna anklar
Är du gravid

 ڤNej

 ڤJa

Annan sjukdom/tillstånd för Lunds familjekiropraktiks kännedom: __________________________________________

