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תהליך קבלת ההחלטות:
במהלך שהיית בן משפחתך ביחידה לטיפול נמרץ התקבלו לגביו החלטות טיפוליות חשובות רבות .בחר
מהשאלות הבאות:המתאימה באופן הטוב ביותר להשקפותיך עבור כל אחת אחת תשובה

 .6מרגיש ששותפת בתהליך קבלת ההחלטות? הינך האם
שותפתי במידה רבה .שלא הרגשתי

.1

.2

שותפתי במידה שלא הרגשתי

מסוימת 3. .שותף ולא הרגשתי לא הרגשתי לא
שותף
.4

במידה מסוימת .ששותפתי הרגשתי

.5

במידה רבה .ששותפתי הרגשתי

 .7קבלת ההחלטות בזמן הנכון? ךילהתב (תפתוש) עורבת האם
ביותר .מאוחר עורבתי

.1

במקצת .מאוחר עורבתי

.2
.3

הנכון .בזמן עורבתי

.4

במקצת .מוקדם עורבתי
ביותר .מוקדם עורבתי

.5

 .8כמות מידע מספקת בכדי להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות? קיבלת האם
רב מדי .מידע קיבלתי

.1

המתאימה.כמות המידע את קיבלתי

.2

מועט מדי .מידע קיבלתי

.3

 .9שהיה ברשותך זמן מספיק לחשוב על המידע שנתקבל? חשת האם
.1

בזמן ,הייתי מעדיף עוד זמן לחשוב מחסור חשתי

.2

הייתה ברשותי כמות זמן מספקת .כי חשתי

.3

זמן .עודף חשתי
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? .10שקיבלת תמיכה לאורך תהליך קבלת ההחלטות חשת האם
.1

תמיכה מוחלט .חוסר חשתי

.2

תמיכה קל .חוסר חשתי

.3

תמיכה ולא חוסר תמיכה .חשתי לא

.4

מסוימת .תמיכה חשתי

.5

רבה .תמיכה חשתי

 .11מרגיש שהייתה בידיך שליטה על הטיפול בבן משפחתך? אתה האם
.1

שליטה מוחלט ,הרגשתי שהמערכת השתלטה על המצב והכתיבה את אופן חוסר חשתי
הטיפול שבן משפחתי קיבל.

.2

שליטה מסוים ,הרגשתי שהמערכת השתלטה על המצב והכתיבה את אופן חוסר חשתי
הטיפול שבן משפחתי קיבל.
שליטה ולא חוסר שליטה .חשתי לא

.3
.4

בידיי שליטה מסוימת על אופן הטיפול שבן משפחתי קיבל .כי חשתי

.5

ל משפחתי קיבל.בידיי שליטה טובה על אופן הטיפו כי חשתי

 .12בך התקוות במידה הנכונה בנוגע לסיכויי ההחלמה של בן משפחתך? ניטעו האם
.1

לא ניטעה בי כל תקווה להחלמה .כי חשתי

.2

ניטעה בי תקווה מעטה מדי להחלמה .כי חשתי

.3

ניטעה בי התקווה הנכונה להחלמה .כי חשתי

.4

ניטעה בי תקווה רבה למדי להחלמה .כי חשתי

.5

ניטעה בי תקווה רבה מאוד להחלמה .כי חשתי

 .13המשפחה שררה תמימות דעים בנוגע לטיפול בבן משפתחתך? בתוך האם
.1

דעות רבים בתוך המשפחה .חילוקי חשתי

.2

דעות מסוימים בתוך המשפחה .חילוקי חשתי

.3

חילוקי דעות או תמימות דעים בתוך המשפחה .חשתי לא
.4

דעים בתוך תמימות חשתי

המשפחה 5. .דעים מלאה בתוך תמימות חשתי
המשפחה
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 .14האם במהלך תהליך קבלת החלטות היה ברשותך זמן מספיק להביע את חששותיך
ולקבל תשובות לשאלותיך?
.1

בזמן ,הייתי מעדיף עוד זמן .מחסור היה

.2

מספקת .כמות זמן ברשותי הייה

.3

זמן .עודף היה

ישנם אנשים שרוצים שהצוות הרפואי יעשה הכל למען בריאותם ויש כאלה

.15

הטיפול שבן מרמת או כמותלהמעיט בכך .מהי מידת שביעות רצונך המעדיפים
קיבל בטיפול נמרץ? משפחתך
רצון מוחלט .שביעות חוסר

.1
.2

רצון מועט .שביעות חוסר
.3רצון שביעות בעיקר

.4

רבה .רצון שביעות

.5

מלאה .רצון שביעות

 .16מהי מידת שביעות רצונך מתפקידך בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לטיפול בבן
משפחתך?
רצון מוחלט .שביעות חוסר

.1
.2

רצון מועט .שביעות חוסר
.3רצון שביעות בעיקר

.4

רבה .רצון שביעות

.5

מלאה .רצון שביעות
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