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  ماھه 12 یريگيپ

  1.0 نسخه

 )  سال ماه روز: (شود یم پر یھماھنگ مسئول/ یبھداشت – یدرمان خدمات کارکنان توسط اطالعات نيا

 (ååmmdd‐nnnn)___ ___ -___ ___   -___ ___  -___ ___ ___ ___    يیشناسا شماره

 _________________________________________________________________ namn   نام

  ______________________ _ hemkommun vid uppföljning) یارياخت( یريگيپ ھنگام در سکونت محل کمون کد

  __________________________ hemlän vid uppföljning)  یارياخت( یريگيپ ھنگام در سکونت محل استان کد

 ________________________________ rapporterande sjukhus, kod)  کد+  متن( دھنده گزارش مارستانيب

 __ __  -__ __  -__ __     planerad uppföljning)  سال ماه روز( پرسشنامه نيا یبرا شده نظرگرفته در یريگيپ خيتار

 صورت در فرزندتان با ھمراه حايترج شود، یم ليتکم شما سرپرست توسط پرسشنامه ،یمغز سکته روز نياول از پس ماه 12
 .  شوند یم داده پاسخ د،يکن یم تجربه چگونه را خود یفعل تيوضع شما نکهيا اساس بر ھا پرسش. امکان

 .ديبگذار پاسخ بدون را ھا پرسش نيا ديتوان یم است، نشده یبستر مارستانيب در شما فرزند اگر •
 .ديبزن x ضربدر است تر درست شما فرزند مورد در که یچھارگوش در •

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 ‐‐  

: ليميا آدرس  تماس اطالعات
rutinger.enryd@vll.se  تلفن :

249 2420 ‐072     
www.barnriksstroke.se  

 :   آدرس
Barnriksstroke, registerkoordinator Rut Inger Enryd  

Barn‐ och UngdomsCentrum  
Norrlands Universitetssjukhus  

901 85 Umeå     
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  __ __  -__ __  - __ __   پرسشنامه ليتکم خيتار
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

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

  مارستانيب در          اري دست کمک با خانه در اقامت        خانه در اقامت 

 :  ___________________________________________ ريسا 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------  

 دارد؟ مشکل یمغز سکته از بعد ھنوز شما فرزند ايآ.  2

  دانم ینم                           ريخ                         بله 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------  

   بازگردد؟ داشته، سکته از قبل که يیھا تيفعال آن و مدرسه/  کودک مھد به تا است بوده قادر شما فرزند ايآ. 3

   دانم ینم                          ريخ                        یحد تا بله،              کامال بله، 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

   است؟ چگونه یماريب شروع از قبل با سهيمقا در حاضر حال در شما فرزند تحرک. 4

    کند حرکت یماريب شروع از شيپ صورت ھمان به تواند یم  

   گذشته مانند کامال نه یول کند حرکت یکمک ليوسا بدون تواند یم 

  کند حرکت یگريد شخص تيحما اي یکمک ليوسا با تواند یم 

  باشد ینم حرکت به قادر اصال 

   دانم ینم 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

 دارد؟ اجياحت قبل به نسبت یشتريب کمک به يیدستشو از استفاده یبرا شما فرزند ايآ. 5

  دانم ینم                           ريخ                         بله 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

 دارد؟ ازين قبل به نسبت یشتريب کمک به لباس درآوردن و دنيپوش یبرا شما فرزند ايآ. 6

   دانم ینم                           ريخ                         بله 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

 دارد؟ مشکل غذا مصرف با شما فرزند سکته، شروع زمان از پس ايآ. 7

  دانم ینم                           ريخ                         بله 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

 د؟يا گرفته تماس هيتغذ متخصص با گذشته ماه 9 در ايآ .8

  دانم ینم      ريخ                        بله 



 10 از 3 صفحه

Barnriksstroke; 12‐månadersuppföljning, persiska, version 1.0 (2016‐01‐28) 

 نهيگز چند انتخاب است؟ کرده افتيدر یاضاف هيتغذ ريز یھا نهيگز قيطر از فرزندتان ايآ .9
  .است ريپذ امکان

  دانم ینم     ريخ     یمغذ مواد از یغن یدنينوش 

  لوله قيطر از هيتغذ 

 )دکمه(=  یگاستروستوم 

   يیغذا سرم  

 _______________________________________ ____   حاتيتوض

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 د؟يدار شده یزير برنامه وقت کي ايآ اي د،يا کرده افتيدر وقت دکتر نزد مجدد ديبازد یبرا گذشته ماه شش در ايآ. 10
  .است ريپذ امکان نهيگز چند انتخاب

 ) بخش در اي رشيپذ در( مارستانيب در بله، 

  نوجوانان و کودکان یتوانبخش/  یتوانبخش درمانگاه در بله، 

  بھداشت مرکز در بله، 

  ريخ 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 د؟يدار شده یزير برنامه وقت کي ايآ اي د،يا کرده افتيدر وقت پرستار نزد مجدد ديبازد یبرا گذشته ماه شش در ايآ .11
 . است ريپذ امکان نهيگز چند انتخاب

  )بخش در اي رشيپذ در( مارستانيب در بله، 

   نوجوانان و کودکان یتوانبخش/  یتوانبخش درمانگاه در بله، 

  بھداشت مرکز در بله، 

  ريخ 

  دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض
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 نيا از شيپ اي و است کرده افتيدر وقت یبردار عکس شاتيآزما انجام یبرا یمغز سکته از پس شما فرزند ايآ. 12
  .است ريپذ امکان نهيگز چند انتخاب است؟ داده انجام

    دانم ینم                           ريخ                         بله 

  :کدام ديکن مشخص بله، اگر

MR   ) یسيمغناط نيدورب(  

 DT )یوتريکامپ یتوموگراف ( 

    یوگرافيآنژ 

  ___________________________________________    حاتيتوض

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 د؟يا کرده افتيدر فرزندتان سکته از پس خود، یشھردار ا/ يو یدرمان یپزشک خدمات از یکمک اي تيحما نوع چه. 13
  .است ريپذ امکان نهيگز چند انتخاب

   ميخواست ینم/ مينداشت ازين یکمک و تيحما ما 

    ميا نکرده افتيدر یکمک اي یبانيپشت چيھ ما 

    آن معادل ا/ يروزانه یتوانبخش 

    گريد یتوانبخش 

   آمد و رفت خدمات سيسرو 

  )گفتاردرمان اي مشاوره کاردرمان، ست،يوتراپيزيف پرستار، دکتر، توسط مثال عنوان به( گريد یھا تيحما  

   دانم ینم  

 ___________________________________________    حاتيتوض

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 یدرمان یپزشک خدمات توسط کمک اي تيحما یبرا شما فرزند یازھاين به یمغز سکته از پس که ديکن یم فکر ايآ. 14
  است؟ شده داده پاسخ

   ميخواست ینم/ مينداشت ازين یکمک و تيحما ما  

  است شده داده پاسخ کامل طور به بله،  

  است شده داده پاسخ یحد تا بله،  

   است نشده داده پاسخ اصال ر،يخ  

   دانم ینم  

  ___________________________________________    حاتيتوض
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 کودکستان/ مدرسه توسط کمک اي تيحما یبرا شما فرزند یازھاين به یمغز سکته از پس که ديکن یم فکر ايآ. 15
  است؟ شده داده پاسخ

   ميخواست ینم/ مينداشت ازين یکمک و تيحما ما  

  است شده داده پاسخ کامل طور به بله،  

  است شده داده پاسخ یحد تا بله،  

   است نشده داده پاسخ اصال ر،يخ  

   دانم ینم  

  ___________________________________________    حاتيتوض

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بغل، ريز یعصا روالتور، مانند( است؟ شده داده پاسخ خانه قيتطب و یکمک ليوسا یبرا فرزندتان یازھاين به ايآ. 16
 مطابق توالت، ارتفاع شيافزا حمام، یصندل حافظه، یبرا یکمک ليوسا آمد، و رفت یبرا یبانيپشت چرخدار، یصندل
 )  خانه شتريب یسازگار یبرا یساز

   ميا نداشته/ ميندار خانه یساز منطبق اي یکمک ليوسا به یازين ما 

  است شده داده پاسخ کامل طور به بله، 

  است شده داده پاسخ یحد تا بله، 

   است نشده داده پاسخ اصال ر،يخ 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------  
 د؟يھست یھمگان مهيب صندوق/  خانواده توسط کمک اي تيحما به وابسته حاضر حال در شما ايآ. 17

   ميندار خود کانينزد/  خانواده با یارتباط اي ميندار کينزد افراد ا/ ي بستگان چيھ ما 

   ميھست وابسته کامال بله، 

   ميھست وابسته یحد تا بله، 

   ميستين وابسته اصال ر،يخ 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض



 10 از 6 صفحه

Barnriksstroke; 12‐månadersuppföljning, persiska, version 1.0 (2016‐01‐28) 

 

 فرزند اگر  دارد؟ ريز موارد در یشتريب مشکالت ،یمغز سکته از شيپ با سهيمقا در حاضر حال در شما فرزند ايآ. 18
 نهيگز چند انتخاب .ستيچ مشکالت علت نکهيا از جدا کند یم صدق ھا آن مورد در پرسش نيا است، یمشکالت دچار شما

 .  است ريپذ امکان

   نوشتن        زدن حرف    تعادل حفظ  

  آوردن ادي به                شمارش                       گفتار درک 

  کردن تمرکز   )  دادن قورت( دنيبلع                         خواندن 

   باال موارد از چکداميھ 

  دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 حرف يیتوانا بھبود یبرا مارستانيب از شدن مرخص از پس اي بود مارستانيب در که یزمان طول در شما فرزند ايآ .19
  است؟ کرده مالقات درمان گفتار کي با نوشتن اي دنيبلع زدن،

  یابيارز یبرا بله، 

   درمان و یابيارز یبرا بله، 

  ريخ 

   دانم ینم 

  ___________________________________________    حاتيتوض

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 است؟ افسرده/  نيغمگ شما فرزند ديکنيم فکر .20

   ھرگز بايتقر اي ھرگز 

   اوقات یگاھ 

   اغلب 

   شهيھم 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض
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 کند؟ یم افتيدر یدرمان بودن افسرده/  نيغمگ یبرا شما فرزند ايآ. 21

    دارو بله، 

  یدرمان مکالمه بله، 

   یدرمان مکالمه و دارو بله، 

     کند ینم افتيدر یدرمان چيھ ر،يخ 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 کند؟ یم مصرف دارو یمغز سکته از پس شما فرزند ايآ .22

  دانم ینم     ريخ     بله 

  است زيپذ امکان نهيگز چند انتخاب ،يیداروھا چه ديکن مشخص  - بله اگر

 ) Trombyl( ترومبول 

 Fragmin eller Klexan   

 ) کسيپلو( دوگرليکلوپ 

Waran      

  صرع یداروھا 

 ______________  يیداروھا چه ديکن مشخص گر،يد یداروھا 

  دانم ینم 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

 د؟يکن یم یابيارز چگونه را خود فرزند یکل سالمت حاضر حال در .23

   خوب اريبس 

   خوب یا اندازه تا 

   بد یا اندازه تا 

   بد اريبس 

      دانم ینم 

 _______________________ ____________________   حاتيتوض
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 است؟ تر خسته یمغز سکته از قبل به نسبت فرزندتان ديکن یم فکر ايآ. 24

   ھرگز بايتقر اي ھرگز 

  اوقات یگاھ 

  اغلب 

    شهيھم 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 دارد؟ درد شما فرزند ايآ .25

  .ديدھ پاسخ آن علت به توجه بدون سؤال نيا به باشد، داشته یدرد او اگر

   ھرگز بايتقر اي ھرگز 

  اوقات یگاھ 

  اغلب 

    شهيھم 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐  

 است؟ شده داده پاسخ درد نيتسک یبرا شما فرزند یازھاين به ايآ .26

  است نداشته/ ندارد درد نيتسک به یازين او چون ستين مرتبط 

  کامال بله، 

  یا اندازه تا بله، 

   ميستين وابسته اصال ر،يخ 

   دانم ینم 

  ___________________________________________   حاتيتوض
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 د؟يھست یناراض اي یراض یمغز سکته مورد در اطالعات از شما یا اندازه چه تا  .27

   یراض اريبس 

  یراض 

  یناراض 

  یناراض اريبس 

   ميا نکرده افتيدر سکته مورد در یاطالعات چيھ ما 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 د؟يا کرده افتيدر را سکته مورد در استفاده قابل اطالعات نيشتريب یقيطر چه از. 28

  یدرمان - یبھداشت خدمات پرسنل 

  نترنتيا 

      ھا نوشته و ھا کتاب 

  اءياول انجمن 

 _____ _______________________________   یراھ چه ديکن مشخص گر،يد یھا راه 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

  د؟يکن مراجعه ديتوان یم کجا به خود فرزند سکته از پس کمک اي تيحما به ازين صورت در ديدان یم ايآ .29

   دانم ینم                           ريخ                         بله 

 ___________________________________________   حاتيتوض  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 

. است یزندگ روزمره یکارھا انجام یبرا يیتوانا بھبود و حفظ یبرا يیھا نيتمر انجام یمعنا به ورزش اي یتوانبخش
 حرف يیتوانا  توالت، از استفاده درآوردن، و دنيپوش لباس تحرک، مدرسه،/  کودکستان به بازگشت: مثال عنوان به(

  ).رهيغ و کردن یآشپز کردن، تمرکز يیتوانا شمارش، و خواندن زدن،

 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐               

                                         کند؟ یم افتيدر متداوم ورزش اي و یتوانبخش حاضر حال در شما فرزند ايآ. 30

                                                                                                                                بله 

                                                          ميا نخواسته ما اي ندارد ورزش اي و یتوانبخش به یازين او ر،يخ 

                                                    است نکرده افتيدر یورزش اي یتوانبخش چيھ از یول دارد ازين من فرزند ر،يخ 

                                                                                                                                             دانم ینم 

   ___________________________________________    حاتيتوض
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 یناراض اي یراض مارستانيب از خود فرزند یمرخص از پس ورزش اي یتوانبخش از یا اندازه چه تا شما .31 
   د؟يھست

  یراض اريبس 

  یراض 

  یناراض 

  یناراض اريبس 

  است نداشته مارستانيب در شدن یبستر از پس ورزش اي یتوانبخش به یازين من فرزند 

  است نکرده افتيدر مارستانيب در بودن یبستر از پس یورزش اي یتوانبخش یول است داشته ازين من فرزند 

   دانم ینم 

 ___________________________________________    حاتيتوض

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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   سرپرست 

  ماريب ھمراه به سرپرست 

   ماريب خود 

  مجدد یدھايبازد ھنگام یپزشک پرسنل 

  مرتبط افراد ريسا 

   یگريد 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

 . ديداد پاسخ سواالت تمام به که ديکن حاصل نانياطم! شما مشارکت از مانهيصم تشکر

 . ديکن ارسال شده وستيپ پاکت در را فرم نيا


