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1.

Durumunu, etkilerini ve prognozu açıklar

1.

Mevcut ve gelecekteki eğitim / durumun kariyer planlarına etkisi

2.

İlaç kullanım amacını ve etkilerini anlar

2.

Okula devam ve performans

3.

Tedavi amaçlarını ve etkilerini anlar

3.

İş deneyimi ve kariyer tavsiyelerine nasıl erişileceği

4.

Anahtar ekip üyelerini ve rollerini bilir

4.

Dış faaliyetler ve ilgi alanları

5.

Okula / işverene açıklama

KENDİNİ SAVUNMA

1.

Tek başına kısmi/tam klinik randevusu

(P)

PSİKOSOSYAL

2.

Randevuları nasıl alacağını/değiştireceğini bilir

1.

Öz saygı / kendine güven

3.

Gizliliği anlama

2.

Vücut / öz imaj

4.

Reçeteleri yeniletme

3.

Akran ilişkileri / zorbalık

5.

İlaçlar/diğer tedaviler için kısmi/tam sorumluluk alır

4.

Destek ağları / aile / arkadaşlara açılma

6.

Nereden yardım alacağını bilir

5.

Başetme stratejileri

(H)

SAĞLIK VE YAŞAM TARZI

(T)

GEÇİŞ

1.

Diyet / egzersiz / diş bakımının önemini anlar

1.

Geçiş kavramını anlar

2.

Sigara / alkol / madde kullanımının etkisini anlar

2.

Geçiş planını kabul eder

3.

Cinsel sağlık sorunlarını / hamileliği / cinsel yolla bulaşan
hastalıkları anlar

3.

Geçiş kliniğine katılır

4.

Yetişkin birimini ziyaret eder (uygunsa)

5.

Aile hekimine kendi başına gider

GÜNLÜK YAŞAM ETKİNLİKLERİ

1.

Kişisel bakım / yemek hazırlama

2.

Bağımsız seyahat / hareketlilik

3.

Geziler / evden uzak gecelemeler

4.

Faydalar

G

Lütfen belirtildiğinde işaretleyin ve tarih girin, ayrıntılar serbest metin bölümüne, örneğin K2, A3 gibi kodlar
verilerek kaydedilecektir.
TARIH

(S)

(A)

S

Ready

			

İmza

Steady		

			

İmza

Go

			

İmza

BÖLÜM
NUMARASI

GELISIM NOTLARI/HEDEFLER

