
RI KAYDETME KONUSUNA N HASTALARA B LG  VERME

Giri
Bu bak m bölümünde a  kaydediliyor. Bunun için bölümde yatan tüm hastalara her gün iki
defa a lar  ne derece hissettiklerini bir not vererek belirtmelerini rica ediyoruz. Bunu ise
hastalar n a  ne derece hissettiklerini daha iyi anlayabilmek için yapiyoruz. Daha iyi
anlayabilmek a ya kar i mücadelede her hastan n a na uygun bir tedavi yöntemi
uygulamak için kolaylik sa layabilir.
Termometre ate inizin olup olmadi  tespit etmek için güvenilir bir alettir. Ayn ekilde

 ölçebilen herhangi bir alet ise yoktur. A n oldu unu ve ne derecede oldu unu
bildirebilen tek siz kendiniz vars z. Ço u insan için ba kalar na ne kadar a  çektiklerini
aç klamak zor gelir. Bu da do aldir, çünkü ba ka biri sizin hissettiklerinizi hissedemez. Not
verme yoluyla açiklamak kolayl k getirebilir. Bu yazida a ya ili kin nas l not verilmesi
gerekti ini okuyabilirsiniz.

 notu
Günde iki defa hem ire gelecek ve size o an (muhtemelen) hissetti iniz a  a
çizelgesinde 0 ile 10 arasinda bir not vererek de erlendirmenizi isteyecektir.

 çizelgesi

Hiç a  yok << 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 >> Akla gelebilen en fena a

"0" Rakam  hiç a n olmad  ve 10 rakam  da akla gelebilecek en fena a  ifade
eder. Not vermekte yan lamazs z. Nitekim verdi iniz not kendinizin hissetti i a
hakk ndad r ve bu da çok ahsîdir. Sizce o an ki a z 5 derecesindeyse, buna ba ka bir
ki i olsa 3 veya 7 verir diye dü ünseniz bile, siz not olarak 5 vermelisniz. E er o an a z
yoksa bunu 0 rakam yla belirtmelisiniz. E er a z hafifse 1 ile 4 aras  bir not verebilirsiniz.
Fena boyutta a z varsa 7  ile 10 aras  bir not verebilirsiniz.

za ili kin not verirken önceki a lar z ve vermi  oldu unuz notlar  dü ünmek not
verme i nize kolayl k getirebilir. Önceki a imdiki a yla k yaslayarak ona göre
de erlendirebilirsiniz.

lar n de ikli i
er vcudunuzun çe itli yerlerinde a  varsa en iyisi nerede en çok a  hissediyorsan z

oradaki a  göz önünde bulundurman zd r.
Baz  isanlar örne in hareket ettiklerinde veya gece tuvalete gittikleri zaman gibi sadece belirli
zamanlarda a  çekerler. Bu sizin için de geçerliyse yine de hem irenin geldi i an ki a
derecenize ili kin bir not verin ve a n hangi durumlarda daha fazla oldu unu
hem ireye belirtin. Hem ire anlatt klar  not eder.

Sorular z
Tabiî a z hakk nda konu mak isterseniz hem ire size gelip de not vermenizi sorana
kadar beklemeniz gerekmez ve doktor veya hem ireyle kendi iste niz üzere de
konu abilirsiniz. A za not vermek hakk nda bir sorunuz olursa çekinmeden sorabilirsiniz.


