
Jak Pan/Pani radzi sobie z ?

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA: 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA 
SŁUŻBY ZDROWIA:

Ten wzór został opracowany przez komitet sterujący CF CARE w ramach inicjatywy CF CARE.

Inicjatywa CF CARE jest w pełni finansowana przez spółkę Vertex Pharmaceuticals. Treść została przygotowana i opracowana przez komitet sterujący przy wsparciu logistycznym i redakcyjnym ze strony sekretariatu CF CARE, ApotheCom.  
Spółka Vertex miała możliwość oceny stosowności treści i narzędzi. Spółka Vertex Pharmaceuticals nie ma dostępu do Pana/Pani danych osobowych. 
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Proszę zachować ten dokument w aktach i doradzić pacjentowi, aby w razie jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w wyniku tego ćwiczenia kontaktował się z członkiem swojego zespołu ds. opieki zdrowotnej w zakresie mukowiscydozy.

VASANA 
Wizualna skala analogowa przestrzegania zaleceń i nieprzestrzegania zaleceń 
(Visual Analogue Scale for Adherence and Non-Adherence) 
Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie Panu/Pani pomocy podczas rozmów z pacjentem. 
Proszę wybrać zagadnienie i poprosić pacjenta o zaznaczenie, jak sobie z nim radzi na skali. 
Należy zachować ten formularz i ocenić ponownie podczas kolejnej wizyty, aby śledzić postępy.
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Chcę porozmawiać o tym dzisiaj
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