Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Nie mam zdania

Polish version

Nie zgadzam się

Całkowicie zgadzam się

GUT FEELINGS QUESTIONNAIRE: REAL PRACTICE

1. Proszę zaznaczyć jaki rodzaj przeczucia występuje u Ciebie pod koniec konsultacji.
Jeśli nie jesteś w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedz na poniższe
dziewięć pytań, a następnie wróć do pytania pierwszego, które jest powtórzone na
końcu kwestionariusza.
❑ Wydaje się, że nie wszystko tutaj jest w porządku.
❑ Wszystko pasuje.
❑ Nie da się stwierdzić albo nie dotyczy.
2. Wszystko zgadza się. Jestem pewny/pewna co do mojego planu postępowania i/lub
wyników: ❑

❑

❑

❑

❑

3. Coś tu się nie zgadza. Jestem zaniepokojony/zaniepokojona stanem zdrowia tego
pacjenta: ❑

❑

❑

❑

❑

4. W tym konkretnym przypadku sformułuję tymczasowe hipotezy z potencjalnie istotnymi wynikami i porównam je.
❑

❑

❑

❑

❑

5. Mam niejasne przeczucie ponieważ martwią mnie potencjalnie niekorzystne wyniki.
❑

❑

❑

❑

❑

6. Ten przypadek wymaga szczególnego postępowania aby zapobiec dalszym poważnym problemom zdrowotnym.
❑

❑

❑

❑

❑

7. Sytuacja pacjenta daje mi podstawy aby umówić go na wizytę kontrolną wcześniej
niż zwykle lub skierować go do specjalisty szybciej niż zwykle.
❑

❑

❑

❑

❑

8. Jakie diagnozy (diagnoza) są według Ciebie najbardziej prawdopodobne? (max. 3)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
9. Jaki rodzaj postępowania wybrałeś/wybrałaś? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
❑ Nie podejmę jeszcze działania; poczekam i zobaczę jak się sytuacja rozwinie.
❑ Nie podejmę jeszcze działania, ale każę pacjentowi zgłosić się jeśli problem nie
ustąpi.
❑ Nie podejmę jeszcze działania, ale umówię się z pacjentem na wizytę kontrolną
w gabinecie lub na konsultację telefoniczną.
❑ Zlecę dalsze badania (badania laboratoryjne, RTG, itd.).
❑ Zlecę dalsze badania a w międzyczasie rozpocznę leczenie (leki lub inny rodzaj
postępowania).
❑ Rozpocznę leczenie bez umawiania.
❑ Rozpocznę leczenie i każę pacjentowi zgłosić się jeśli problem nie ustąpi.
❑ Rozpocznę leczenie i umówię pacjenta na wizyty kontrolne w gabinecie lub na
konsultację telefoniczną.
❑ Skieruję pacjenta gdzieś indziej.
10. Która diagnoza zdecydowała o Twoim postępowaniu............................
11. To pytanie jest takie samo jak pytanie pierwsze. Jeżeli już udzieliłeś/udzieliłaś na
nie odpowiedzi, nie ma potrzeby aby odpowiadać ponownie. Proszę zaznaczyć jaki
rodzaj przeczucia występuje u Ciebie pod koniec konsultacji.
❑ Wydaje się, że nie wszystko tutaj jest w porządku.
❑ Wszystko pasuje.
❑ Nie da się stwierdzić albo nie dotyczy.
Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat procesu diagnostycznego, zamieść je z tyłu kwestionariusza.

