
MET: RЕevaluation for Perioperative cArdiac Risk                                               

MET-REPAIR protokol: Додаток 2,Финална верзија 1.0, translation into Macedonian for Macedonia 
from English of Appendix 2 - Questionnaire Final Version 1.0 dated 07Feb 2017. Translation validated 

6 Feb 2018 
1 

 

 

Додаток 2: Прашалник 

Идентификационен број на пациентот_______________      Дата на пополнување _____________ 

Ве молиме означете го точниот одговор (☒) 

1. Дали може да направите БИЛО КОЈА од наведените активности? Ве молиме, земете го во 

предвид временскиот период за последнот месец 

( Ако сте во состојба да направите БИЛО КОЈА која од активностите во секое прашање, 

означете го одговорот ДА) 

                                                                                                                                                             ДА          НЕ 

 Качување по скали со брзо темпо 

 Носење на куфер по скали (10-20кг)   

 Трчање 

o Поместување на намештај, куќни апарати 

o Подигнување на лесни предмети                                                                                             

o Трчање, активно учество со деца во игра или со животни 

o Рекреативно пливање 

 Носење на намирници по скали 

 Рекреативно трчање 

 Играње на тенис или фудбал - рекреативно ниво 

o Симнување по скали 

o Местење на кревет (постелина) 

o Усисување или бришење на под 

o Одење со кучето на прошетка 

o Умерено играње со деца 

 Бавно качување по скали 

 Закачување на алишта 

 Чистење на бањата 

 Косење на трева со косилица 

 Чистење на тревата со гребло или метење на дворот 

 Умерено возење велосипед 

 Одење како вежба, умерено темпо 

o Седење, читање, гледање телевизија, слушање музика 

 Носење на домашни работи или носење кутии по скали нагоре 

 Качување по рид носејќи ≥ 20 kg 

 Брзо пливање 
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o Пешачење во природа 

o Одење низбрдо нагоре 

o Возење до/од работа со велосипед по сопствено темпо 

o Силно рибање на подови клекнати на колена 

o Косење на трева со коса 

o Чистење на снег со лопата 

o Сечење на дрва 

 Одење внатре во домот 

 Облекување/Соблекување 

o Носење товар ≥ 25 kg (пр. намештај, 2 куфера) нагоре по скали 

o Трчање 10 км/ч ( 10 км/ч е побрзо од возење велосипед со нормална брзина)  

 

2. Колку ката можeте да се качувате без да застанете да се одморите? 

        помалку од еден              1             2               3              4                 повеќе од 4 

 

3. Колку зависите од помош при секојдневните активности ( пр. готвење, облекување итн) 

          целосно независни          делумно зависни              целосно зависни од туѓа помош 

 

4.  Како би ја оцениле вашата физичка подготвеност (срце, плуќа) во однос на вашите 

врсници? 

           пониска          иста            повисока 

 

5. Изберете една категорија на активности која најдобро ја опишува Вашата вообичаена 

рутинска, дневна физичка активност, вклучувајќи ги активностите поврзани со грижа за 

домот и семејството, транспорт, професија, вежбање и ментално опуштање или хоби. 

     ☐   Неактивни или слабо активни освен вообичаените дневни активности. 

        ☐   Редовно учество ( ≥ 1 ден/неделно) во физички активности кои бараат ниско ниво на 

напор кој резултира со благо покачување на брзината на дишење и срцевата работа во 

траење од најмалку 10 минути ( брзо одење, џогирање или трчање, велосипедизам, пливање 

или екстремни спортови и слични активности кои доведуваат до замор 

     ☐   Овие активности 20-60 минути неделно 

     ☐   Од 1 до 3 часа неделно 

     ☐    Повеќе од 3 часа неделно 

 

6. Дали во одвивањето на физичките активности  Ве спречуваат некои коскени, мускулни 

или невролошки заболувања? 

        ☐   Да, коскено/мускулни     ☐  Да, невролошки        ☐  Не 

                                                                                               

  Ви благодариме на пополнетиот прашалник! 


