

ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

ZAVOD ZA RAZVOJ DRUŽINSKE MEDICINE

Družinski APGAR I
Ocenjujemo s točkami: skoraj vedno - 2, včasih - 1 in nikoli - 0. Seštevek točk 8-10 govori za
normalno delovanje družine, 4-7 moteno delovanje družine in 1-3 močno moteno delovanje
družine.
DRUŽINSKI APGAR
VPRAŠALNIK
I. del
Ta vprašalnik je bil sestavljen, da bi nam pomagal, da bi bolje razumeli vas in vašo družino.
Vprašate lahko o vsakem posameznem vprašanju. V pripombah lahko navedete dodatne
podatke ali daste pripombe na vprašanja. Prosim, poskusite odgovoriti na vsa vprašanja.
Družina so osebe, s katerimi navadno živite. Če živite sami, potem so vaša družina tisti, s
katerimi vas vežejo močnejše čustvene vezi.
Pri vsakem vprašanju obkrožite
samo en odgovor!

SKORAJ VEDNO

VČASIH

SKORAJ NIKOLI

Zadovoljen/na sem, da se lahko
obrnem na družino po pomoč,
kadar me kaj teži.
Pripombe:_________________
_________________________

X

X

X

Zadovoljen/na sem z načinom, kako
moja družina govori o zadevah z
mano, in kako deli težave z mano.
Pripombe:__________________
__________________________

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zadovoljen/na sem, da moja družina
sprejme in podpira moje želje, da
se oprimem novih dejavnosti in
usmeritev.
Pripombe:__________________
__________________________
Zadovoljen/na sem, kako moja
družina izraža naklonjenost, in
kako odgovarja na moja čustva,
kot so žalost, jeza in ljubezen.
Pripombe:__________________
__________________________
Zadovoljen/na sem z načinom, kako
moja družina in sam/a preživimo
čas skupaj.
Pripombe:__________________
__________________________

NAVODILA ZA BOLNIKE



ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

ZAVOD ZA RAZVOJ DRUŽINSKE MEDICINE

Družinski APGAR II
Drugi del standardiziranega vprašalnika - družinski APGAR pove, katere osebe v
bolnikovi družini ali v njegovi okolici nam lahko pomagajo, kadar je potrebna pomoč pri
oskrbi našega bolnika.
DRUŽINSKI APGAR
VPRAŠALNIK
II. del
Kdo živi pri vas doma (dom je tisti kraj, kjer živite vi z vašim soprogom/soprogo, otroki,
partnerjem, starši, prijateljem)? Vpišite imena teh oseb in sorodstveno razmerje z vami (partner
/neporočen/, soprog/a, otrok, starši, stari starši).
V stolpcih razumevanje označite samo en predalček od treh možnih, ki najbolj ustreza temu,
kako se razumete z vsakim članom družine, ki ste ga vpisali.
RAZUMEVANJE
Ime

Sorodstvo

Starost

Spol

Dobro

Še kar

Slabo

Če ne živite s svojo družino, vpišite osebe, na katere se najpogosteje obrnete po pomoč. Vpišite
imena teh oseb in razmerje z vami (družinski član, prijatelj, sodelavec, sosed). V stolpcih
razumevanje označite samo en predalček od treh možnih, ki najbolj ustreza temu, kako se
razumete z osebo, ki ste jo vpisali.
RAZUMEVANJE
Ime

Sorodstvo

Starost

Spol

Dobro

NAVODILA ZA BOLNIKE

Še kar

Slabo

