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TAK/NIE - kolor

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego
przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:

Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.
Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).
1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie
odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.
●
●
●
●

●

Dodatkowe uwagi:
Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
Mów głośno i wyraźnie, używając prostego języka.
Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co
mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich
poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuj używać narzędzi wspomagających
komunikowanie się.

Skanowanie Wspomagane przez Partnera - tablica komunikacyjna

Patientprovidercommunication.org
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TAK/NIE - czarno-biała
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Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego
przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:
Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.
Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).
1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie
odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.
•
•
•
•
•

Dodatkowe uwagi:
Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co
mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich
poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuj używać narzędzi wspomagających
komunikowanie się.

Skanowanie Wspomagane przez Partnera - tablica komunikacyjna

Patientprovidercommunication.org
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TAK/NIE+ - kolor

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego
przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:
Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.
Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).
1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie
odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.
•
•
•
•
•

Dodatkowe uwagi:
Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co
mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich
poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuj używać narzędzi wspomagających
komunikowanie się.

Skanowanie Wspomagane przez Partnera - tablica komunikacyjna

Patientprovidercommunication.org
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TAK/NIE + - czarno-biała

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego
przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:
Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.
Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).
1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie
odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.
•
•
•
•
•

Dodatkowe uwagi:
Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co
mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich
poprawnie później tego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuj używać narzędzi wspomagających
komunikowanie się.

Skanowanie Wspomagane przez Partnera - tablica komunikacyjna

Patientprovidercommunication.org

