
KARTY MONITORINGU

Jedyna taka społeczność

Pobierz swoją kartę z serwisu zPlusami.pl

osobiste narzędzia pomagające w samodzielnym

monitorowaniu swoj ego stanu zdrowia

Na dalszych stronach znajdują się różne karty opracowane, aby pomóc
Tobie w monitorowaniu stanu swojego zdrowia. Pomogą również w
prowadzeniu ciągłego zapisu historii Twojego zdrowia oraz historii

publikacja leczenia związanego z HIV.

I

t. Project Inform próbował zastanowić się nad rzeczami, z którymi
P R O J E C T będziesz musiał(a) sobie radzić biorąc leki. Jeżeli stwierdzisz, że dana
INFORM karta nie odpowiada dokładnie Twoim potrzebom, możesz ją

odpowiednio dostosować. Chcielibyśmy tylko zasugerować, aby zabierać
te karty ze sobą na wizyty lekarskie. Wspólne analizowanie ich może
pomóc w zapewnieniu, że dobrze zrozumiesz, jakie leki powinieneś!
powinnaś przyjmować i kiedy. Pomoże to również zapewnić, że Twój
lekarz będzie wiedział o wszystkich Twoich problemach.

Mamy nadzieję, że udostępnisz te karty innym. Niezależnie, czy jest to
grupa wsparcia, na której spotkania chodzisz, czy też Twój opiekun
społeczny, przekaż je dalej. A jeśli masz sugestie dotyczące ich
udoskonalenia, prosimy o kontakt.

Niniejsza karta należy do:



Karta wyników liczby komórek CD4

Karta wyników wiremii
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monitorowanie leków przyjmowanych obecnie lub w przeszłości M

________________________Obserwowane skutki uboczne/przyczyna przerwania/pozostałe

Nazwa leku lub suplementu Data rozpoczęcia~ Data zakończeni~ informacje

Leki na HIV (prezista, truyada, yiread, noryir, itd.)

Leki wspomagające w terapii HIV (bactrlm, zlthromax, diflucan, itd.)

Leki dostępne bez recepty (tylenol, pepto-bismol, comtrex, citrucel, itd.)

Witaminy, srodki odchudzające i suplementy ziołowe (oset mleczny, dziurawiec, tabletki z czosnkiem, itd.)



Jak przyjmować leki

monitorowanie miesiączek
W polach poniżej zaznacz typ miesipczki
s= nietypowo słaba n= normalna ob=nietypowo obfita p=plamienie O=brak

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Rok miesiąc

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przyjmuję następujące leki, płyny lub zastrzyki
O tej godzinie (liczba tabletek w nawiasach) I robię następujące rzeczy
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orzykłady

8 30 Bactrim (1 ) ) ) BactrimprzyjmujętyIkowponiedziałk~środyipiątkŁ
Uważać na reakcję alergiczną.

j.j. :~.QQ Truyada (1 ) Prezista (2) Noryir (1 ) Prezista przyjmowaćzjedzeniem.

styczeń

luty

marzec

kwiecień


