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Bilgi formu: Hasta  .......................................................................    Bunama / ateş ile hastaneye sevk
 (İsim)

Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft e. V.
Selbsthilfe Demenz

Hastanın adresi:

Yakınları:

 Eşi / Partneri

 Oğlu /   
 Kızı

 diğer

Yakınlarının adresi:

Telefon:
Yasal bakıcı / kayyım:

Bakıcının / kayyımın adresi:

Telefon:
Hasta onamı: mevcut Mevcut 

deḡil
Tedbir vekaletnamesi: mevcut Mevcut 

deḡil

Şu durumlarda bilgilendirme ricası:
hastanın huzursuzluğu 
arttığında

önlem alınmaya 
başlandığında

bakım durumunda 
direnme veya yetersiz 
işbirliği

yemek ve sıvı tüketimin-
de sorun

diğer: 

bütün gün sadece saat …… den 
…… kadar

yakını Bakıcı

hasta ile iletişimde önemli olan hususlar:
Din:

Köken / Memleket: 

Devam: 
Hasta ile iletişimde önemli olan hususlar:
ana dili / şive:

eski mesleği (örn. 
Elsanatı): 

gurur / önem taşıyan 
hususlar: 

Görme engeli:
hafif ağır gözlük mevcut

Duyma engeli:
hafif ağır duyma cihazı 

mevcut 

Dili anlama: Dil anlama yeteneği ….
büyük ölçüde 
korunmuş

kısa sorular 
anlaşılıyor

    çok sınırlı, örn. 
kısa kelimeler

dil anlama ye-
teneği eksik

El kol hareket-
leri anlaşılıyor

Dil ve konuşma yeteneği …
büyük ölçüde 
korunmuş

kısa cümleler 
kurulabiliyor

çok sınırlı, örn. 
tek tek söyle-
nen kelimeler

mümkün değil çünkü …

Yakınlık ve mesafe: Hasta …
vücut temasına olumlu 
tepki veriyor

mesafeyi tercih ediyor

Şu durumlarda aniden reddedici tepki gösterebiliyor …

günlük hayattaki alışkanlıklar:
sabahları (örn. önce 
kahvaltı):

öğlenleri (örn. 
istirahat):

akşamları (örn. 
içecek, ritüel):

Gözetilmesi gereken başka alışkanlıklar:
Dinlenmeye yönelik:

Uyumaya yönelik:

Stres durumlarında:

Bakım durumunda:





Birinci sayfanın devamı

Bilgi formu: Hasta  .......................................................................    Bunama / ateş ile hastaneye sevk
 (İsim)

2
gefördert vom

Davranış:
İstek ve özel ilgi:

Öfke / reddedici 
davranış gösteri-
len durumlar:

Korktuğu 
durumlar:

Kaçma eğilimi:

Yeme içme:
yiyecegi 
tanıyor 

içecegi tanıyor kendi başına 
yemek yiyor

kendi başına 
içiyor

hatırlatma 
gerekiyor

zamana / ye-
mekte sabıra 
ihtiyacı var

çatal bıcak eli-
ne verilmeli

eli / hareketleri 
yönlendirmeli

elleriyle yiyor

dişlik mevcut Yiyecek ve içeceḡin daima servis 
edilmesi

Yüksek kalorili besin

günlük sıvı tüketim miktarı ……… ml 

Riskler (örn. 
genzine 
kaçırmak):
Tercih edilen 
yiyecek ve 
içecekler :
İğrenme / uyuş-
mazlık

devam: 
Yeme içme:
yardım gerekiyor:

reddedici 
davranış 
gösterilen 
durumlar:

Dinlenme ve uyku:
dinlenme ve 
uyku sorunsuz

uykuya dalma 
güçlüğü

geceleri 
uyanma

tuvalet ihtiyacı 
saat ……

saat …… gibi 
yatağa gidiyor

saat …… gibi 
uyanıyor

Uyku 
alışkanlıkları:

Uykuya dalma 
güçlüğü / gece 
huzursuzluğunda 
(uyku bölünme-
sinde) yardımcı 
olan şeyler:

Vücut bakımı:
vücut bakımı 
yardımsız

lavaboda ken-
di yardımsız 
yıkanıyor

lif / kese kulla-
nıyor

üst gövdesini 
yardımsız 
yıkıyor

Tamamen yar-
dıma muhtaç

Tercihi:
        Duṣ
        Küvet

yardım gereken 
durumlar:
reddedici 
davranış 
gösterilen 
durumlar:

devam: 
Vücut bakımı:
riskler (örn. cilt 
hassasiyetleri):

Giyinme ve soyunma:
en sevilen 
kiyafet:

özellikler:

reddedici 
davranış 
gösterilen 
durumlar: 

Salgılama:

idrar kesesi 
kontrolü 

bağırsak 
kontrolü

tuvaleti 
tanıyor

Tek baṣına tuvalete göndermeyin

belirli tuvalet 
ihtiyacını görme 
saatleri:

Yardımcı araç:

idrar şişesi yatak lazımlığı idrar kaçırma 
pedleri

Vorlage

diğer:
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