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Клиника за инфективне и тропске болести “Проф. др Коста Тодоровић”, Клинички центар Србије 
 

COVID-19 АМБУЛАНТНИ УПИТНИК 

 
   

број портокола  датум 

Упитник можете попунити Ви или ако сте Ви из неког разлога спречени, неко од Ваших у пратњи. Молимо Вас да 
попуните овај упитник што тачније и са што прецизнијим подацима, јер ће лекар који буде дошао да Вас прегледа, на 
основу Ваших одговора моћи боље да процени ваше стање, самим тим и да објективно донесе одлуке о споровеђењу даље 
дијагностике и терапије која је неопходна.  

ХВАЛА! 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 
 

Име и презиме:  

Старост (године):  Датум рођења:   

Пол: мушки женски 

Адреса становања:  

Контакт телефон:   

 
 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ 
 

1) Да ли сте путовали у земљу/земље у којима има оболелих од новог 
коронавируса (SARS-CoV-2) у последњих 14 дана? 

ДА НЕ 

Ако је одговор ДА, у који земљу/земље сте путовали? 
(уписати одговор на линији)? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

2) Да ли сте у последњих 14 дана били у контакту са особама које имају 
респираторне тегобе (кашаљ, повишена телесна температура, бол у грлу 
и сл.)? 

ДА НЕ 

3) Да ли сте у последњих 14 дана били у контакту са особама за које 
знате да им је доказана инфекција новим коронавирусом? 

ДА НЕ 

4) Да ли сте били у здравственој установи у којој се лече оболели од 
инфекције новим коронавирусом? 

ДА НЕ 

5) Да ли сте се већ негде обраћали лекару и били прегледани због 
тегоба које имате сада? 

ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, где сте се јавили?  
(могуће је заокружити или подвући један или оба одговора) 

a) 
b) 

Дом здравља 
Болница 

 
ТРЕНУТНЕ И НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ТЕГОБЕ 

 

Наведите на линијама неколико (до 5) тегоба које сте данас имали или имате тренутно (оне тегобе које Вам највише 
сметају): 

1)    

2)   

3)   

4)   

5)   
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ПОДАЦИ О САДАШЊОЈ БОЛЕСТИ 
Наведите само тегобе које имате или сте имали последњих дана од када сте болесни. Ако имате неке од доле набројаних 

тегоба дуже време (месеци, године), немојте их заокруживати, осим ако се нису изразито погоршале од почетка садашње 
биолести. 

 

Колико дана или сати сте сада акутелно болесни, тј. од када имате тегобе? ___________  

Да ли имате или да ли сте имали неке од наведених симптома (подвући или заокружити одговор): 

1) Повишену телесну температуру? ДА НЕ 

Ако је одговор ДА, колика је била највиша коју сте измерили  
(уписати одговор на линији)? 

___________ °C 
нисам 
мерио/мерила 

2) Језу и / или дрхтавицу? ДА НЕ 

3) Губитак апетита? ДА НЕ 

4) Малаксалост и слабост? ДА НЕ 

5) Болове у мишићима? ДА НЕ 

6) Болови у костима и/или зглобовима? ДА НЕ 

7) Кашаљ? ДА НЕ 

8) Искашљавање? ДА НЕ 

Ако је одговор ДА, како је изгледао садржај који сте искашљавали 
(заокружити један или више одговора)? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

бео 
жут 
зелен 
браон 
црвен 
са примесама крви 
у виду чисте крви 

9) Кратак дах (осећај да не можете удахнути пуним плућима)? ДА НЕ 

 a) ако је одговор ДА, да ли наведено имате стално или повремено? стално повремено 

 б) ако је одговор ДА, колико већ дуго (сати, дана) имате осећај 
краткоће даха (упишите одговор на линији) 

_______________ 
 

10) Гушење? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, да ли наведено имате стално или повремено? стално повремено 

11) Појачано замарање? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, да ли је појачано замарање повезано са 
недостатком ваздуха или гушењем? 

ДА НЕ 

12) Осећај тежине / притиска у грудима? ДА НЕ 

13) Болове у грудима? ДА НЕ 

14) Кијање? ДА НЕ 

15) Запушеност носа? ДА НЕ 

16) Секрецију из носа? ДА НЕ 

Ако је одговор ДА, како је изгледао секрет?  
(могуће је заокружити или подвући један или више одговора) 

a) 
b) 
c) 
d) 

бистар као вода 
густ и бео 
густ и жут 
са примесама крви 

17) Крварење из носа? ДА НЕ 

18) Пецкање у очима? ДА НЕ 

19) Бол у или иза очију (доминантно при гледању у страну)? ДА НЕ 

20) Црвенило очију? ДА НЕ 
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21) Тегобе са грлом? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, које сте тегобе имали са грлом? 
(могуће је заокружити или подвући један или више одговора) 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

бол 
отежано гутање 
гребање 
осећај сувоће 
нелагодност 

22) Секрет у грлу? ДА НЕ 

23) Главобоља? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, у ком делу главе осећате бол? 
(могуће је заокружити један или више одговора) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

чело 
теме 
слепоочнице 
потиљак 
лице 
цела глава 

24) Болови у трбуху? ДА НЕ 

25) Мучнина? ДА НЕ 

26) Повраћање? ДА НЕ 

 a) ако је одговор ДА, колико пута сте повраћали до сада  
     (уписати приближан број на линији)? 

___________ не знам 

 b) ако је одговор ДА, да ли сте при повраћању приметили црн  
     (као угаљ) или крвав садржај? 

ДА НЕ 

27) Пролив (више од 2 течне столице за 24 сата)? ДА НЕ 

 a) ако је одговор ДА, колико пролива сте имали до сада  
    (уписати приближан број на линији)? 

___________ не знам 

 b) ако је одговор ДА, да ли сте у столици приметили црн (као угаљ)  
     садржај или крв? 

ДА НЕ 

28) Болове у леђима? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, колико у ком делу леђа сте имали бол? 
(могуће је заокружити један или више одговора) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e)  

вратни део 
грудни део 
слабински део 
крсни део 
цела леђа 

29) Проблеме са мокрењем? ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, које проблеме са мокрењем сте имали? 
(могуће је заокружити један или више одговора) 

a) 
b) 
c) 
 
d) 
e) 

учестало мокрење 
отежано мокрење 
нелагодност или бол при 
мокрењу 
пецкање 
крв у мокраћи 

30) Осип по кожи? ДА НЕ 

31) Увећане лимфне чворове? ДА НЕ 

32) Неуролошке сметње (трњења неког дела тела, слабост неког 
екстремитета, нестабилност при ходу са заношењем, вртоглавицу, губитак 
свести, губитак неког од чула, невољне покрете и сл.)? 

ДА НЕ 

 Ако је одговор ДА, напишите на линији које тегобе сте имали: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

33)  Друге симптоме (на линији написати које)? ДА НЕ 

 __________________________________________________________________________________________________ 
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ПОДАЦИ О ЗДРАВЉУ 
 

Да ли имате алергије на лекове и ако имате, наведите на линији имена лекова: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Да ли пушите?  ДА НЕ 

 
ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ 

 

Да ли имате неку од наведених хроничних болести и ако имате заокружите ДА поред једног или више одговора: 

1) Повишен крвни притисак?  ДА 

2) Коронарну болест срца (ангина пекторис, ранији инфаркт миокарда)?  ДА 

3) Аритмију срца?  ДА 

4) Срчану слабост?  ДА 

5) Хроничну опструктивну болест плућа?  ДА 

6) Астму?  ДА 

7) Хроничну болест бубрега?  ДА 

8) Дијабетес мелитус (шећерну болест)?  ДА 

9) Цереброваскуларну болест (шлог)?  ДА 

10) Малигну болест (карцином, леукемија, лимфом и сл. – тренутно, раније)?  ДА 

11) Хроничну болест јетре (хепатитис Б и/или Ц, цирозу јетре и сл.)?  ДА 

12) Запаљенску болест црева (улцерозни колитис, Кронова болест и сл.)?  ДА 

13) Реуматолошку болест (реуматоидни артиртис, лупус и сл.)?  ДА 

14) ХИВ инфекцију?  ДА 

15) Друго (написати на линији)   

 __________________________________________________________________________________________________ 

 
ЛЕКОВИ 

 

Да ли узимате неке лекове дужи временски период и ако узимате, на линији испод наведите имена лекова 
(по могућству и дозе): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
ОПЕРАЦИЈЕ 

 

Да ли сте у животу имали веће хируршке интервенције и ако јесте, наведите које и годину операције поред сваке: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Потврђујем својим потписом да су подаци које сам горе навео у потпуности тачни и да се као такви могу сматрати валидним за 
доношење закључка и одлука у вези са мојим, односно здравственим стањем особе чији сам старатељ у овом моменту. 

 
 

   

  потпис пацијента или старатеља 

 


