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Комуникационен паспорт
При инциденти и спешни случаи

Лекари, сестри и медицински 
екипи, моля да прегледате 
моя паспорт преди да 
предприемете интервенция.

Име:
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Информация, която трябва да 
знаете за мен

Важни за мен неща

Какво харесвам/не харесвам

Gloucestershire Hospitals
NHS Foundation Trust
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Информация, която трябва да знаете за мен
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Име:

Предпочитам да ме наричат:

Тел.: Адрес: 

Имейл 

Дата на раждане:

Близък за контакт:

Връзка (напр. майка):

Как общувам/какъв език говоря:

Специфични нужди и кой ми помага най-много:

С кого живея:

Адрес:

Тел.:
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Други професионалисти/услуги, работещи с мен:

Медицински интервенции (как да ми вземете кръв, да ми поставите 
инжекция, да ми измерите кръвно и т.н.):

Алергии:

Сърдечни/дихателни проблеми:

Риск от задавяне, трудности при преглъщане (при хранене, пиене и 
гълтане):

Религия:

Религиозни нужди:

Етнос:

Личен лекар: Адрес:

Тел. :



Информация, която трябва да знаете за мен
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Какво да правите, ако съм неспокоен:

Моята медицинска история и план на лечение:

Лекарства, които приемам:
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Важни за мен неща

Лична хигиена (обличане, миене и др.):

Как да общувате с мен:

Как приемам лекарства (надробени таблетки, инжекции, сироп и др.):

Как да разберете, че изпитвам болка:

Придвижване (поза в леглото; помощни средства за ходене и др.):
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Важни за мен неща

Зрителни/слухови проблеми:

Как се храня (нарязана храна; риск от задавяне; помощ при хранене 
и др.):

Как пия (пия в малки количества, сгъстени течности и др.):

Как се предпазвам (предпазни решетки за легло, нужда от подкрепа 
при предизвикателно поведение и др.):

Как ходя до тоалетна (процедури и консумативи):

Сън (режим на спане):
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Какво харесвам/не харесвам

Неща, които не харесвам
Моля, не правете това!

Харесвам: напр. какво ме прави щастлив/а; неща, които обичам да правя

Не харесвам: напр. да се вика; храни, които не харесвам;

Неща, които харесвам
Моля, правете това!
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Бележки

This communication passport is based on original work by 
Gloucestershire NHS Foundation Trust. 
 
Produced by Widgit Software in association with 
Sarah Stancer A&E Sister (2009)  
Royal Berkshire NHS Foundation Trust. 

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” 
www.assistfoundation.eu
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Попълнено от: Дата:

Gloucestershire Hospitals
NHS Foundation Trust

Royal Berkshire
NHS Foundation Trust


