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Andrologick! 
dotazník 

 
 

Anamnéza 
 

V"eobecná 
anamnéza 
 

 
Jaká je Va"e sou#asná v$"ka a váha? V$"ka: _________ cm, váha 
__________ kg. 
Trpíte alergií na léky?  
Na které:   Ano  Ne 
Lé#il jste se n%kdy s rakovinou?  Ano  Ne 
Lé#il jste se n%kdy s chronick$mi st&evními problémy?  Ano  Ne 
Trpíte problémy se za'íváním vlivem stresu?  Ano  Ne 
Lé#íte se s vysok$m krevním tlakem?  Ano  Ne 
Byla u Vás diagnostikována cukrovka?  Ano  Ne 
Trpíte barvoslepostí, nedosl$chavostí nebo problémy s #ichem?  Ano  Ne 
U'íváte n%jaké léky? 
Jaké:  Ano  Ne 
Prod%lal jste n%jaké jiné záva'né onemocn%ní?  
Jaké:   Ano  Ne 
U'íval jste antibiotika v poledních 3 m%sících?   Ano  Ne 
M%l jste v posledních 3 m%sících teplotu p&es 38°C?  Ano  Ne 
Pro'íval jste v posledních 3 m%sících extrémní fyzické/psychické 
vyp%tí?  Ano  Ne 
Vyskytují se u Va"ich pokrevn% p&íbuzn$ch k&e#ové 'íly #i 
hemoroidy?   Ano  Ne 

 
Urologická 
anamnéza 

Prod%lal jste n%kdy zán%t prostaty?  Ano  Ne 
Prod%lal jste n%kdy zán%t mo#ové trubice, mo#ového m%ch$&e?  Ano  Ne 
Prod%lal jste n%kdy zán%t varlete, nadvarlete?  Ano  Ne 
Prod%lal jste n%kdy sexuáln% p&enosnou nemoc (kapavku, syphilis, 
…)?  Ano  Ne 
Vid%l jste n%kdy krev ve Va"em spermatu?  Ano  Ne 
Poci(oval jste n%kdy bolest p&i vyvrcholení?  Ano  Ne 
M%l jste n%kdy bolestivé #i oteklé varle?  Ano  Ne 
Prod%lal jste p&íu"nice v pubert% #i pozd%ji?  Ano  Ne 
Prod%lal jste n%jakou operaci mo#ového ústrojí, penisu #i varlat?  Ano  Ne 
M%l jste n%kdy operovanou t&íselnou k$lu?  Ano  Ne 
M%l jste po narození sestouplá ob% varlata?  Ano  Ne 
Poci(ujete v posledních m%sících sní'enou v$konnost #i zv$"enou 
únavnost?  Ano  Ne 
Máte problémy s erekcí?  Ano  Ne 
Poci(ujete sní'en$ sexuální zájem?  Ano  Ne 
Prob%hla u Vás puberta ve stejn$ #as jako u Va"ich vrstevník)?  Ano  Ne 
Rostou Vám vousy tak, 'e byste se mohl holit ka'd$ den?  Ano  Ne 
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Expozice Kou&íte? Kolik cigaret/doutník) denn%?: 

Kolik rok) kou&íte?:  Ano  Ne 
Kou&il jste nebo kou&íte pravideln% marihuanu?  Ano  Ne 
U'íval jste n%kdy anabolické steroidy #i jiné hormony?  Ano  Ne 
Koupete se pravideln% ve van% nebo chodíte pravideln% do sauny, 
ví&ivky?  Ano  Ne 
Pijete pravideln% více jak 3 piva nebo 3 skleni#ky vína #i destilátu 
denn%?     
U'íval jste n%kdy n%jaké jiné drogy?  Ano  Ne 
Byl jste n%kdy v expozici toxin)m, ionizujícímu zá&ení, pesticid)m #i 
jin$m jed)m?  Ano  Ne 

 
Pokud se neúsp#"n# sna$íte o po%etí potomka, vypl&te, prosím, i tuto %ást. 
Plodnost Po dobu kolika m%síc) se sna'íte o ot%hotn%ní s Va"í sou#asnou 

partnerkou?  
Máte ji' n%jaké dít% se svou sou#asnou partnerkou?  Ano  Ne 
Kolik let je Va"í sou#asné partnerce?  
P&ivedl jste do jiného stavu n%kterou ze sv$ch p&edchozích 
partnerek?  
V kterém roce:   

 Ano  Ne 

Má n%kdo z Va"ich bratr) #i sester problémy s po#etím?  Ano  Ne 
Vyskytuje se ve Va"í rodin% cystická fibróza (onemocn%ní plic)?  Ano  Ne 

 
 

• Trápí Vás neúsp!"ná snaha o po#etí potomka? 
• Chcete v!d!t více mo$nostech moderní lé#by mu$ské plodnosti? 
• Máte problémy s erekcí? 
• Trápí Vás sexuální nezájem nebo únava? 
• Trpíte zahnutím penisu? 

 
 

Neváhejte a kontaktuje nás, rádi Vám pom)'eme 

www.andrologickaklinika.cz 


