
Κεφαλή και Τράχηλος 
PATIENT CONCERN INVENTORY [PCI] 

Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τα θέματα που σας απασχολούν και θα θέλατε να συζητήσετε συγκεκριμένα στο σημερινό σας ραντεβού στην 
κλινική. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα θέματα προς συζήτηση, απλά  τσεκάροντας τα κουτάκια. 

 

 

Φυσική και λειτουργική ευεξίαΦυσική και λειτουργική ευεξία::   Ψυχολογική, συναισθηματική και Ψυχολογική, συναισθηματική και 
πνευματική ευεξία :πνευματική ευεξία : 

 Δραστηριότητα  Τσούξιμο στο στόμα   Εμφάνιση 
 Όρεξη  Κατάποση  Θυμός 
 Λειτουργία του εντέρου   Οίδημα  Ανησυχία 
 Αναπνοή  Γεύση  Αντιμετώπιση 
 Μάσηση/Σίτηση  Έμετος  Κατάθλιψη 
 Βήχας  Βάρος  Φόβος επανεμφάνισης του καρκίνου 
 Στοματική υγεία/Δόντια    Φόβος εμφάνισης παρενεργειών 
 Ξηροστομία Σχετιζόμενη με τη θεραπείαΣχετιζόμενη με τη θεραπεία::  Οικειότητα 
 Επίπεδα ενέργειας  Θεραπεία του καρκίνου  Ανάμνηση 
 Κόπωση  Μετανόηση για την θεραπεία  Διάθεση 
 Ακοή  Ενδοσκοπική διαδερμική γαστροστομία  Αυτοεκτίμηση 
 Δυσπεψία    Σεξουαλικότητα 
 Κινητικότητα Κοινωνική φροντίδα και Κοινωνική φροντίδα και καλώς έχεινκαλώς έχειν::   Πνευματικές/Θρησκευτικές πτυχές 
 Διάνοιξη στόματος  Άτομο υπεύθυνο για την φροντίδα  Προσωπικότητα και Ιδιοσυγκρασία 
 Βλεννογόνος  Προστατευόμενα μέλη/Παιδιά   
 Τάση για έμετο   Οικονομικά οφέλη  ΆλλαΆλλα  (παρακαλώ αναφέρε(παρακαλώ αναφέρετε):τε):  
 Άλγος στην περιοχή κεφαλής και 

τραχήλου  
 Φροντίδα στο σπίτι/Επισκέπτρια νοσοκόμα  …………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………… 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 

 Άλγος σε άλλη περιοχή  Κοινωνικές συνήθειες 
(κάπνισμα/κατανάλωση αλκοόλ) 

 
 Γαστρική πανλινδρόμηση 

 Σιελόρροια  Ψυχαγωγία  
 Ώμος  Σχέσεις  
 Ύπνος  Ομιλία/Φωνή/Γίνεσαι αντιληπτός  
 Οσμή  Υποστήριξη από την οικογένεια μου  



Στην κλινική σήμερα ποιο από τα ακόλουθα μέλη του προσωπικού θα θέλατε να δείτε ή να παραπεμφθείτε για εξέταση; 

 

 Φυσική και λειτουργική ευεξία:Φυσική και λειτουργική ευεξία:   Κοινωνική φροντίδα και κοινωνική ευεξία:Κοινωνική φροντίδα και κοινωνική ευεξία:  
 Οδοντιατρικός Υγιεινολόγος   Κοινωνικός λειτουργός 
 Οδοντίατρος  Οικογενειακός – Γενικός Ιατρός 
 Ομάδα Αποκατάστασης Στοματικής Υγείας  Χρηματοοικονομικός σύμβουλος 
 Διαιτολόγος/Διατροφολόγος   
 Φυσιοθεραπευτής  Ψυχολογική, συναισθηματική και πνευματική ευεξία:Ψυχολογική, συναισθηματική και πνευματική ευεξία:  
 Λογοθεραπευτής  Εφημέριος 
 Εργασιοθεραπευτής  Κλινικός ψυχολόγος 
 Νοσηλευτικό Προσωπικό  Θεραπευτής συναισθηματικής στήριξης 
 Ακουολόγος    
   

Σχετιζόμενο με την θεραπεία:Σχετιζόμενο με την θεραπεία:  
   

Άλλα (παρακαλώ αναφέρετε):Άλλα (παρακαλώ αναφέρετε): 
 Χειρουργός  ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 Κλινικός Ογκολόγος/ Ακτινοθεραπευτής  
 Ειδικευμένο Κλινικό Νοσηλευτικό Προσωπικό  

 

 

 

 

                                                             Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές,  
                     Έχουμε βρει ότι το παραπάνω ερωτηματολόγιο έχει βοηθήσει τους ασθενείς να εκφράζουν  

                      κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής πιο ελεύθερα θέματα που τους απασχολούν. 


