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Bendravimo pasas
Skubi pagalba

Prašyčiau medicinos personalo, 
prieš atliekant intervencijas, 
pažiūrėti mano pasą.

Vardas:
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Tai, ką jūs turėtumėte žinoti apie mane.

Tai, kas yra svarbu man.

Man patinka ir nepatinka.

Gloucestershire Hospitals
NHS Foundation Trust

Royal Berkshire
NHS Foundation Trustwww.widgit-health.com



Tai, ką jūs turėtumėte žinoti apie mane.

Widgit Symbols © Widgit Software 2002 - 2021   www.widgit-health.com

Vardas:

Norėčiau būti žinomas kaip:

Telefono numeris: Adresas:

E-pasts:

Gimimo data:

Kiti kontaktai:

Artimieji, pvz., mama, tėvas, 
draugas, partneris:

Kaip aš bendrauju/kalbos, kuriomis aš galiu bendrauti:

Man reikalinga priežiūra ir kas man padeda:

Su kuo gyvenu:

Adresas:

Telefono numeris:
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Kita pagalba / mane gydantys specialistai:

Medicininės intervencijos – kaip paimti kraują, leisti vaistus, 
kraujospūdis ir t. t.:

Alergijos:

Širdies / kvėpavimo sutrikimai:

Pavojus užspringti, disfagija  (valgymas, gėrimas ir rijimas):

Religija:

Religiniai poreikiai:

Etniškumas:

Bendrosios praktikos / šeimos 
gydytojas:

Adresas:

Telefono numeris:
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Ką daryti, jei aš nerimauju?

Mano sveikatos istorija ir gydymo planas:

Šiuo metu vartojami medikamentai:
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Šie dalykai man yra svarbūs

Asmeninė priežiūra (rengimasis, prausimasis, kt.):

Kaip bendrauti su manimi:

Kaip aš vartoju vaistus (susmulkintos tabletės, injekcijos, sirupas):

Kaip jūs sužinosite, kad man skauda:

Judėjimas (padėtis lovoje, pagalbinės vaikščiojimo priemonės):
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Šie dalykai man yra svarbūs

Rega / klausa (problemos su rega ar klausa):

Kaip aš valgau (susmulkintas maistas, užspringimo rizika, pagalba 
valgant):

Kaip aš geriu (geriu mažais kiekiais, sutirštintus skysčius):

Mano saugumas (lova su turėklais, pagalba dėl sudėtingo elgesio):

Kaip aš naudojuosi tualetu (einant  į tualetą būtina nuolatinė pagalba):

Miegas: (miegojimo rėžimas / įpročiai):
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Man patinka ar nepatinka

Man nepatinka
Nedarykite:

Patinka: pavyzdžiui, kas mane džiugina, ką aš mėgstu daryti?

Nemėgstu: pavyzdžiui, maistas, kurio aš nemėgstu, fizinis artumas, stiprus garsas.

Man patinka
Prašau daryti tai:
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Pastabos

Šis komunikacijos pasas yra parengtas pagal 
Gloucestershire NHS Foundation Trust
Produced by Widgit Software in association with 
Sarah Stancer A&E Sister (2018)  
Royal Berkshire NHS Foundation Trust.
Lithuanian: Vilma Makauskienė, PhD, Eglė Krivickaitė - 
Leišienė, PhD, Logopedinės pagalbos centras, 
www.logopedaslpc.lt 
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Kas užpildė: Data:

Gloucestershire Hospitals
NHS Foundation Trust

Royal Berkshire
NHS Foundation Trust


