
  

Akkor töltse ki, ha Ön, vagy az Ön társa, partnere jelenleg TERHES 
 

1. Mikorra, melyik hónapra várják a gyermek megszületését? Kérjük a hónapot beírni! 
 

________________ 
 
 

2. A terhesség előtt szerette volna, hogy (újabb) gyermeke szülessen? 
Húzza alá! 

igen bizonytalan volt benne nem 
 

 
3. Mostanra tervezte a gyermekvállalást? 
Húzza alá és kövesse a nyilat! 

 Mostanra Korábbra Későbbre nem tervezte 
     

Ha mostanra vagy korábbra tervezte! 
 
4. Mióta próbálkozott, próbálkoztak azzal, hogy 
gyermekük szülessen? (Mióta nem védekeztek?) 

 
20___ év   _____hónap óta 

 
5. Tettek-e valamit terhesség elősegítése 
érdekében az alábbiak közül? Húzza alá! 
 

 
a.) gyógyszeres kezelés 

b.) peteérés idejét meghatározó módszerek 

c.) lombikbébi programban részvétel 

d.) sebészeti beavatkozás 

e.) mesterséges megtermékenyítés 

f.) egyéb orvosi kezelés 

Ha későbbre vagy  
nem tervezte! 

6. A teherbeesést megelőző 
időszakban védekeztek-e 
valamilyen módszerrel? 
 Húzza alá! 

védekeztek nem védekeztek 
 
Ha védekeztek, jelölje be, milyen 
módszerrel, módszerekkel?  
a.) óvszer 
b.) tabletta: Írja be, mi volt a NEVE: 

_____________________ 
c.) spirál/méhen belüli eszköz 
d.) hüvelyi pesszárium 
e.) hüvelykúp / hab / krém / zselé 
f. ) injekció (pl. Depo-Provera) 
g.) implantátum (pl. Implanon) 
h.) sürgősségi/esemény utáni 

tabletta 
i.) megszakított közösülés 
j.) naptármódszer / a peteérés 

meghatározásán alapuló 
módszerek 

 
  
7. Társa, partnere a terhesség előtt szerette volna, hogy (újabb) gyermeke szülessen? 
Húzza alá! 

igen bizonytalan volt benne nem nem tudja, nem beszéltek róla 
 
 
8. Társa, partnere mostanra tervezte a gyermekvállalást? 
Húzza alá! 

mostanra korábbra későbbre nem tervezte nem tudja, nem beszéltek róla 
 
 
9. Hány éves korában volt Önnek az első szexuális kapcsolata? 

______éves korában 
 

Köszönjük értékes válaszait, a másik oldalt NEM kell kitölteni! 



  

Akkor töltse ki, ha Ön, vagy az Ön társa, partnere jelenleg NEM terhes 
 
 
1. Tudomása szerint van olyan egészségi probléma, ami nehezíti a teherbeesést? 
Kérjük, válaszát mindkét sorban aláhúzással jelölje, ha nincs partnere azt a sort hagyja ki! 

 

AZ ÖN RÉSZÉRŐL van nincs nincs tudomása róla 
TÁRSA, PARTNERE RÉSZÉRŐL: van nincs nincs tudomása róla 

 
 
2. (Ha Ön nő): Szeretné, ha mielőbb terhes lenne, és gyermeke születne? 

(Ha Ön férfi): Szeretné, ha társa, partnere mielőbb terhes lenne, és gyermekük születne? 
Húzza alá és kövesse a nyilat! 

 szeretné nem szeretné  
    

Ha szeretné! 
 
3. Tesznek-e valamit terhesség elősegítése 
érdekében az alábbiak közül? Húzza alá! 
 

a.) gyógyszeres kezelés 
b.) peteérés idejét meghatározó módszerek 
c.) lombikbébi programban részvétel 
d.) sebészeti beavatkozás 
e.) mesterséges megtermékenyítés 
f.) egyéb orvosi kezelés 

 
4. Korábban védekeztek-e terhesség 
elkerülése céljából? 
 

 - igen 
 - nem 
 

5. Mikor hagyták abba a védekezést?   
Kérjük beírni! 

 
20___ év   _____hónap 

 

      Ha nem szeretné! 
 
6. Védekeznek-e a terhesség 
elkerülése céljából? Húzza alá! 
 

védekeznek nem védekeznek 
 
Ha védekeznek, jelölje be, milyen 
módszerrel, módszerekkel?  
 

a.) óvszer 

b.) tabletta: Írja be, mi a NEVE   

       _____________________ 
c.) spirál/méhen belüli eszköz 

d.) hüvelyi pesszárium 

e.) hüvelykúp / hab / krém / zselé 

f. ) injekció (pl. Depo-Provera) 

g.) implantátum (pl. Implanon) 

h.) sürgősségi/esemény utáni tabletta 

i.) megszakított közösülés 

j.) naptármódszer / a peteérés 
meghatározásán alapuló módszerek 

 
7. Társa, partnere szeretné, ha mielőbb terhes lenne, és gyermeke születne? 
Aláhúzással jelölje. Ha nincs partnere azt a sort hagyja ki!! 

TÁRSA PARTNERE VÉLEMÉNYE szeretné nem szeretné nem tudja, nem beszéltek róla 

 
8. Hány éves korában volt Önnek az első szexuális kapcsolata? 

 
___________éves korában 

 
 

Köszönjük értékes válaszait, a másik oldalt NEM kell kitölteni! 


