Медична анкета

 Необхідно заповнити (заповнює пацієнт):
Впишіть, будь ласка, своє ім'я та прізвище.
Впишіть, будь ласка, свою адресу.
Впишіть, будь ласка, свій вік.
Будь ласка, вкажіть ім’я та номер телефону
особи, з якою ми можемо зв’язатися.

 Питання медичного працівника, на які пацієнт відповідає "так" або "ні":
так

ні

1. Ви відчуваєте біль?
2. Чи біль є гострим?
3. Чи біль є постійним?
4. Ви коли-небудь втрачали свідомість?
5. Ви маєте задишку?
6. У вас кровотеча?
7. У вас болить голова?
8. У вас болить живіт?
9. У вас діарея?
10. Ви страждаєте запорами?
11. Ви блювали?
12. У вас буває високий кров'яний тиск?
13. Вам виконували операцію чи інвазивні процедури?
14. У вас були проблеми з серцем?
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так

ні

15. Ви хворієте на цукровий діабет?
16. Ви страждаєте епілепсією?
17. Ви хворієте астмою?
18. Ви приймаєте якісь ліки?
19. У вас є алергія на якісь ліки?
20. Ви вагітна?

 Роз’яснення (медичних працівників):
1. Я збираюся оглянути вас.
2. Я виміряю вам артеріальний тиск.
3. Я послухаю вас і перевірю ваше дихання.
4. Я огляну ваше серце.
5. Я зроблю вам укол.
6. Я випишу вам рецепт.
7. Я направлю вас на аналіз крові.
8. Я направлю вас на аналіз сечі.
9. Я направлю вас на рентгенологічне дослідження.
10. Ви повинні залишитися в лікарні.
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 Інструкції (для медичних працівників):
1. Будь ласка, відкрийте рот і скажіть «ааа».
2. Будь ласка, роздягніться до пояса.
3. Будь ласка, роздягніться нижче пояса.
4. Будь ласка, лягайте на ліжко.
5. Будь ласка, наберіть повітря у легені і не випускайте його деякий час.
6. Будь ласка, дихайте нормально.
7. Будь ласка, нічого не їжте.
8. Будь ласка, нічого не пийте.
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