Na pierwszą wizytę w poradni geriatrycznej proszę przynieść ze sobą całą
dokumentację medyczną dotyczącą przebytych chorób (KSERO KART
INFORMACYJNYCH I OSTATNIE WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH).
Czy choruje Pani/Pan na:
- choroby serca (zawał, dławica piersiowa, wizyty u kardiologa, ostatnie usg serca),
- nadciśnienie tętnicze,
- choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, operacje),
- cukrzyca,
- choroby nerek, prostaty (wizyty u urologa, ostatni wynik PSA),
- choroby żołądka (wrzody), wątroby, trzustki, jelit,
- choroby lub operacje ginekologiczne,
- przebyte operacje w ogóle ,
- udar mózgu, choroba Parkinsona,
- choroby zakaźne (WZW B/C, HIV),
- choroby nowotworowe,
- choroby psychiczne,
- osteoporoza (wynik densytometrii).
Proszę przygotować odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy obserwuje Pani/Pan u siebie zaburzenia pamięci lub nastroju? od kiedy (tygodnie/miesiące
lata)?
2. czy występują u Pani/Pana zaburzenia widzenia lub rozpoznano choroby oczu (trudności z
czytaniem, oglądaniem telewizji, prowadzeniem samochodu itp.)? czy przebyła Pani/Pan operacje
oczu? Czy nosi Pani/Pan okulary?
3. Czy występują u Pani/Pana zaburzenia słuchu lub nosi Pani/Pan aparat słuchowy?
4. Czy kiedykolwiek upadła Pani/Pan w domu lub innym miejscu (kiedy, ile razy, czy wystąpiły jakieś
obrażenia)?
5. Czy przy chodzeniu korzysta Pani/Pan z podpórek (kula łokciowa, laska, balkonik)
6. Czy zdarzyło się Pani/Panu popuścić mocz? W jakiej sytuacji?
7. Czy zdarzyło się Pani/Panu popuścić stolec?
8. Czy występują u Pani/Pana kłopoty ze snem? Czy stosuje Pani/Pan leki nasenne (jakie, od kiedy)?
9. Czy wystąpił u Pani/ Pana ubytek masy ciała (ile kilogramów, w jakim czasie)? Czy ma Pani/ Pan
dobry apetyt?
10. Jakie stosuje Pani/Pan leki , suplementy diety, leki bez recepty?

11. Proszę przynieść listę aktualnie przyjmowanych leków.

SKALA OCENY PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO (SKALA KATZA)
PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ

1. SAMODZIELNE KĄPANIE SIĘ

TAK / NIE

2. SAMODZIELNE UBIERANIE SIĘ I
ROZBIERANIE

TAK / NIE

3. SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z TOALETY

TAK / NIE

4. SAMODZIELNE WSTAWANIE Z ŁÓŻKA I
PRZEMIESZCZANIE

TAK / NIE

SIĘ NA FOTEL

5. SAMODZIELNE JEDZENIE

TAK / NIE

6. KONTROLOWANIE WYDALANIA MOCZU
TAK / NIE
I STOLCA

SKALA OCENY ZŁOŻONYCH CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO (SKALA LAWTONA)
PROSZĘ POSTAWIĆ KRZYŻYK W ODPOWIEDNIM OKIENKU

Pytanie
Czy potrafisz korzystać z telefonu ?
Czy jesteś w stanie dotrzeć do miejsc poza
odległością spaceru ?
Czy wychodzisz na zakupy po artykuły
spożywcze ?
Czy możesz samodzielnie przygotować sobie
posiłki ?
Czy możesz samodzielnie wykonywać prace
domowe (np. sprzątanie) ?
Czy możesz samodzielnie majsterkować /
wyprać swoje rzeczy ?
Czy samodzielnie gospodarujesz pieniędzmi ?

3 = bez
pomocy

2=z
niewielką
pomocą

1 = zupełnie
nie jesteś
w stanie

