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  3پیگیری ماه 

  1.0نسخه 

  

  پزشکی/ مسئول هماهنگی پر می شود:-اطالعات توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی این

 شماره شناسایی )کد ملی( 

(ÅÅMMDD-XXXX )  __ __ __ __-  __ __ __ ____ __  

 namn نام 

 )نام + نام خانوادگی( 

  

 hemkommun, kod کد کمون محل سکونت برای پیگیری 

   )اطالعات اختیاری( 

 hemlän, kodکد استان محل سکونت برای پیگیری 

   )اطالعات اختیاری( 

 rapporterande sjukhus, kod   بیمارستان گزارش دهنده

   )متن + کد( 

 تاریخ پیگیری برنامه ریزی شده برای این پرسشنامه 
 __ __  -__ __  -__ __  planerad uppföljning  سال( –ماه  –)روز 

 اطالعات 
ماه پس از سکته مغزی، این پرسشنامه توسط سرپرست شما، 3 

  ترجیحا همراه با فرزندتان اگر امکان پذیر است، پر می شود:

 

 

اگر فرزند شما در بیمارستان بستری نبوده است،  •
 می توانید 

 چنین سواالتی را بدون پاسخ بگذارید. 

گزینه ای که در مورد فرزند شما صدق می کند را  •
 با 

 مشخص کنید.  xعالمت 

 اگر پاسخ پرسشی را نمی دانید و گزینه  •
وجود ندارد، نیازی نیست به آن پرسش  "نمی دانم"

 پاسخ دهید.

 اطالعات تماس 
  rutinger.enryd@vll.seآدرس ایمیل: 

 2420 249-072 تلفن:

 آدرس: 

Barnriksstroke  
Registerkoordinator Rut Inger Enryd  

Barn- och UngdomsCentrum  
Barn 3 /QA 22  

Norrlands Universitetssjukhus  
901 85 Umeå 
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 Ifyllt datum        __ __ -__ __  -__ __   پرسشنامه لیتکم خیتار

 
 

 

 در حال حاضر فرزند شما در کجا اقامت دارد؟  1.

  در خانه همراه با کمک از □ در خانه □

 نیروی کمکی

 اورژانس بیمارستان □

 سایر موارد: ___________________________________________ □

 

 

 آیا فرزند شما هنوز پس از سکته مغزی دچار مشکل است؟  2.

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 

 

آیا فرزند شما توانایی بازگشت به مهد کودک / مدرسه و فعالیت هایی که قبل از سکته مغزی انجام می داده است  3.
 را به دست آورده است؟ 

  نمی دانم □ خیر □ بله، تقریبا □ بله، کامال □

 

  

 تحرک فرزند شما در حال حاضر نسبت به قبل از شروع بیماری چگونه است؟  4.

 می تواند همانند قبل از شروع بیماری حرکت کند □

 می تواند بدون کمک حرکت کند، ولی نه مانند قبل از شروع بیماری □

 می تواند با کمک و یا حمایت از یک شخص دیگر حرکت کند □

 دهد اصال نمی تواند خودش را حرکت □

 نمی دانم □

 

 

 آیا فرزند شما نسبت به قبل، برای رفتن به دستشویی، به کمک بیشتری نیاز دارد؟  5.

 نمی دانم □ خیر □ بله □
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 آیا فرزند شما نسبت به قبل، برای پوشیدن و درآوردن لباس، به کمک بیشتری نیاز دارد؟  6.

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 

 

 آیا فرزند شما پس از سکته مغزی برای غذا خوردن دچار مشکل شده است؟  7.

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 

 

 آیا با متخصص تغذیه تماس داشته اید؟  8.

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 

 

 آیا فرزندتان از طریق گزینه های زیر مواد مغذی اضافه دریافت کرده است؟ 9.

 نوشیدنی مغذی □

 طریق تیوپ )لوله(تغذیه از  □

 گاستروستومی )= دکمه( □

 سرم مغذی □

 

 نمی دانم □ خیر □

   

 زی، برای مالقات پزشک وقت دریافتآیا بعد از ترخیص فرزند خود از بیمارستان پس از سکته مغ 10.
 کرده اید؟

 )توجه! انتخاب بیش از یک گزینه مجاز است( 

 بله، در بیمارستان )در پذیرش یا در بخش( □

 بله، در بخش توانبخشی کودکان و نوجوانان/ کلینیک توانبخشی □

 بله، در درمانگاه □

 خیر □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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  د؟کرده ایآیا بعد از ترخیص فرزند خود از بیمارستان پس از سکته مغزی، برای مالقات با پرستار وقت دریافت  11.
 )توجه ! انتخاب بیش از یک گزینه مجاز است(

 بله، در بیمارستان )در پذیرش یا در بخش( □

 بله، در بخش توانبخشی کودکان و نوجوانان/ کلینیک توانبخشی □

 بله، در درمانگاه □

 خیر □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

  چه نوع پشتیبانی یا کمکی از بیمارستان پس از سکته مغزی فرزند خود دریافت کرده اید؟ 12.
 )توجه ! انتخاب بیش از یک گزینه مجاز است( 

 ما به پشتیبانی یا کمک نیازی نداشتیم/ نمی خواستیم □

 ما پشتیبانی یا کمک دریافت نکرده ایم □

 خانه( توانبخشی روزانه / یا معادل آن )خارج از □

 نوع دیگری از توانبخشی )خارج از خانه( □

 خدمات رفت و آمد □

 نوع دیگری از پشتیبانی )به عنوان مثال، توسط دکتر، پرستار، فیزیوتراپیست، کاردرمان،  □

 مشاور یا گفتار درمان(

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 

 آیا فکر می کنید که پس از سکته مغزی نیاز فرزندتان به پشتیبانی و کمک توسط بیمارستان تأمین  13.
  شده است؟

 ما به پشتیبانی یا کمک نیازی نداشتیم/ نمی خواستیم □

 بله، کامال تأمین شده است □

 بله، تا حدودی تأمین شده است □

 خیر، اصال تأمین نشده است □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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 آیا فکر می کنید که پس از سکته مغزی نیاز فرزندتان به پشتیبانی و کمک توسط مدرسه /  14.
 کودکستان تأمین شده است؟ 

 ما به پشتیبانی یا کمک نیازی نداشتیم/ نمی خواستیم □

 بله، کامال تأمین شده است □

 بله، تا حدودی تأمین شده است □

 خیر، اصال تأمین نشده است □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

  آیا نیاز فرزندتان به وسایل کمکی و سازگارسازی )تطبیق( خانه تأمین شده است؟ 15.
)به عنوان مثال، روالتور، عصای زیربغل، صندلی چرخدار، پشتیبانی برای ارتباطات،وسایل کمکی برای 

 حافظه، صندلی حمام، افزایش ارتفاع توالت و سازگارسازی خانه( 

 ما به پشتیبانی یا کمک نیازی نداشتیم/ نمی خواستیم □

 بله، کامال تأمین شده است □

 استبله، تا حدودی تأمین شده  □

 خیر، اصال تأمین نشده است □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 
 

 آیا شما در حال حاضر به پشتیبانی یا کمک بستگان/ صندوق بیمه همگانی وابسته هستید؟ 16.

 نزدیکان خود نداریمما هیچ بستگان/ نزدیکانی نداریم و یا ارتباطی با بستگان/  □

 بله، کامال وابسته هستیم □

 بله، تا حدودی وابسته هستیم □

 خیر، اصال وابسته نیستیم □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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 آیا فرزند شما در حال حاضر در مقایسه با پیش از دچار شدن به سکته مغزی، مشکالت  17.
  بیشتری در موارد زیر دارد؟

 شیاست که فرزند شما دارد، بدون توجه به علت آن مشکل. توجه ! انتخاب ب یپرسش در مورد همه مشکالت نی)ا
 مجاز است.( نهیگز کیاز 

 صحبت کردن  □

 درک گفتار  □

 خواندن □

 

 نوشتن  □

 حساب کردن )شمردن(  □

 دنیبلع □

 حفظ تعادل  □

 به خاطر آوردن  □

 تمرکز کردن □

 کدام از موارد فوق  چیه □

 دانم یم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

آیا فرزند شما در بیمارستان یا پس از مرخصی از بیمارستان در مورد مهارت های گفتاری، بلعیدن یا نوشتن به  18.
 گفتاردرمان مراجعه کرده است؟ 

 بله، برای ارزیابی □

 بله، برای ارزیابی و درمان □

 خیر □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 

 آیا فکر می کنید که فرزند شما غمگین/ افسرده است؟  19.

 هیچ وقت یا تقریبا هیچ وقت □

 گاهی اوقات □

  اغلب □

 تمام مدت □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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 آیا فرزند شما برای غمگین/ افسرده بودن درمانی دریافت می کند؟  .20

 بله، دارو □

 بله، مشاوره □

  بله، دارو و مشاوره □

 خیر، هیچ درمانی دریافت نمی کند □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 

 آیا فرزند شما پس از سکته مغزی دارو مصرف می کند؟  21.

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

  چه داروهایی، انتخاب چندین گزینه مجاز است -اگر بله 

□  Trombyl 

□ Fragmin/Klexan 

□ (Plavix) Clopidogrel 

□ Waran 

 (Epilepsimedicinering)دارو صرع  □

چه  دیمشخص کن گر،ید یداروها □

 ____________________________________ییداروها

 دانم ینم □
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 وضعیت عمومی سالمت فرزند خود را چگونه ارزیابی می کنید؟  22.

 خیلی خوب □

 تا حدی خوب □

 تا حدی بد □

 خیلی بد □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

 آیا فکر می کنید که فرزند شما نسبت به قبل از سکته مغزی خسته تر است؟  23.

 هیچ وقت یا تقریبا هیچ وقت □

 گاهی اوقات □

 اغلب □

 تمام مدت □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 

 آیا فرزند شما درد دارد؟ 24.
 )این پرسش بدون توجه به علت درد می باشد( 

 هیچ وقت یا تقریبا هیچ وقت □

 گاهی اوقات □

 اغلب □

 تمام مدت □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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 آیا نیاز فرزند شما برای تسکین درد تأمین شده است؟  25.

 ندارد/ نداشته است اجیدرد احت نیباشد چون او به تسک یمرتبط نم □

 بله، کامال □

 بایبله، تقر □

 میستیاصال وابسته ن ر،یخ □

 دانم ینم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 

پزشکی که فرزند شما در رابطه با سکته مغزی در بیمارستان دریافت  -تا چه حدی از مراقبت های بهداشتی 26.
 کرده است، راضی یا ناراضی هستید؟ 

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

تا چه حدی از پاسخگویی )رفتار( کارکنان بیمارستان در رابطه با سکته مغزی فرزند خود، راضی یا ناراضی  27.
 هستید؟ 

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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تا چه حدی از اطالعاتی که در رابطه با ترخیص فرزند خود از بخش مراقبت های سکته مغزی دریافت کرده اید،  28.
 راضی یا ناراضی هستید؟

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 مینکرده ا افتیدر صیبا پزشک در رابطه با ترخ یگونه مشاوره ا چیما ه □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

 تا چه حدی از اطالعات فراهم شده در مورد بیماری سکته مغزی، راضی یا ناراضی هستید؟ 29.  

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 مینکرده ا افتیدر یسکته مغز یماریدر مورد ب یاطالعات چیما ه □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
 

 
 آیا می دانید که در صورت نیاز به پشتیبانی و کمک پس از سکته مغزی فرزند خود، به کجا باید  30.

 مراجعه کنید؟ 

 نمی دانم □ خیر □ بله □

 توضیحات: ______________________________________________________ 
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توانبخشی یا ورزش به معنای تمرین برای بهبود توانایی انجام کارهای روزمره زندگی است. )به عنوان مثال، 
بازگشت به کودکستان/ مدرسه، توانایی حرکت، پوشیدن و درآوردن لباس، استفاده از توالت، مهارت های گفتاری، 

 . خواندن و حساب کردن/ شمارش، توانایی تمرکز، پخت و پز و غیره(
 

 تا چه حدی از توانبخشی یا ورزش در بیمارستان در رابطه با سکته مغزی فرزند خود، راضی یا  31.
  ناراضی هستید؟

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 فرزندم در طول زمان بستری بودن در بیمارستان نیازی به توانبخشی یا ورزش نداشته است □

ولی در طول زمان بستری بودن در بیمارستان، توانبخشی یا ورزش فرزندم نیاز داشت،  □

 دریافت نکرده است

 دانم ینم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

تا چه حدی از توانبخشی یا ورزش پس از ترخیص از بیمارستان در رابطه با سکته مغزی فرزند خود، راضی یا  32.
 ناراضی هستید؟ 

 بسیار راضی □

 راضی □

 ناراضی □

 بسیار ناراضی □

 فرزندم پس از ترخیص از بیمارستان نیازی به توانبخشی یا ورزش نداشته است □

 ترخیص از بیمارستان، توانبخشی یا ورزش دریافت نکرده استفرزندم نیاز داشت، ولی پس از  □

 نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________
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 آیا فرزند شما در حال حاضر، در حال انجام توانبخشی و یا ورزش می باشد؟  33.

 بله □

 ندارد و یا ما رد کرده ایمخیر، فرزندم نیازی به توانبخشی یا ورزش  □

 خیر، فرزندم نیاز دارد ولی هیچ توانبخشی یا ورزشی دریافت نمی کند □

 ب نمی دانم □

 توضیحات: ______________________________________________________ 

 

 

 پرسشنامه پاسخ داده است؟ نیبه ا یچه کس 34.

 سرپرست کودک □

 کودکسرپرست کودک به همراه خود  □

 ییبه تنها ماریخود ب □

 در ارتباط با مراجعه مجدد یپرسنل پزشک □

 یگرید کیفرد نزد □

 سایر □

 

 
  از همکاری شما سپاسگزاریم! اطمینان حاصل کنید که به تمام سواالت پاسخ داده اید!

  این فرم را در پاکت پیوست شده ارسال کنید


