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Pytania do wypełnienia (przez pacjenta):
Imię i nazwisko:
Adres:
Wiek:
Imię i nazwisko oraz numer telefonu
osoby do kontaktu:

Pytania zadawane przez pracowników służby zdrowia, na które pacjenci udzielają odpowiedzi ‘tak’ lub
1.

Czy coś pan/panią boli?

2.

Czy odczuwa pan/pani ostry ból?

3.

Czy odczuwa pan/pani nieustanny ból?

4.

Czy stracił pan/pani przytomność?

5.

Czy nie może pan/pani złapać oddechu?

6.

Czy pan/pani krwawi?

7.

Czy boli pana/panią głowa?

8.

Czy boli pana/panią brzuch?

9.

Czy ma pan/pani biegunkę?

10. Czy cierpi pan/pani na zaparcie?
11. Czy wymiotował/a pan/pani?
12. Czy miał/a pan/pani wcześniej nadciśnienie?
13. Czy był/a pan/pani wcześniej operowany/a?
14. Czy miał/a pan/pani wcześniej problemy z sercem?
15. Czy ma pan/pani cukrzycę?
16. Czy cierpi pan/pani na epilepsję?
17. Czy ma pan/pani astmę?
18. Czy bierze pan/pani jakieś leki?
19. Czy ma pan/pani alergię na jakieś leki?
20. Czy brał/a już pan/pani jakieś leki?
21. Czy jest pani w ciąży?

‘nie’:

Wyjaśnienia (udzielane przez pracowników służby zdrowia):
1.

Teraz pana/panią zbadam.

2.

Zmierzę panu/pani ciśnienie tętnicze.

3.

Osłucham pana/panią.

4.

Zbadam panu/pani serce.

5.

Zrobię panu/pani zastrzyk.

6.

Wypiszę panu/pani receptę.

7.

Skieruję pana/panią na badanie krwi.

8.

Skieruję pana/panią na badanie moczu.

9.

Skieruję pana/panią na prześwietlenie.

10. Musi pan/pani zostać w szpitalu.

Polecenia (wydawane przez pracowników służby zdrowia):
1.

Proszę otworzyć szeroko usta i powiedzieć „aaa”.

2.

Proszę się rozebrać od passa w górę.

3.

Proszę się rozebrać od passa w dół.

4.

Proszę się położyć na leżance.

5.

Proszę wziąć głęboki wdech i przez chwilę nie oddychać.

6.

Proszę oddychać normalnie.

7.

Proszę nic nie jeść.

8.

Proszę nic nie pić.
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