	
  
Çocuk Böbrek Vakfı Beklenti Anketi
Kişisel Bilgiler
İsmi:

Soyadı:

Yaş:

İl/İlçe:

Telefon no:

E-mail:

Böbrek Hastalığı Tanısı:

Çocuk Böbrek Vakfı’nı nereden duydunuz? (Size uyan şıkkı işaretleyiniz)
Daha önce çocuk böbrek vakfını hiç duymadım
Okulumda tarama yapıldı/ çocuğumun okulunda tarama yapıldı
İnternet sitenizi ziyaret ettim
Sosyal medya (Facebook/ Twitter) sayesinde haberim oldu
Doktorumuz sizden bahsetti

Çocuk Böbrek Vakfı’nın size ne gibi yardımlarda bulunmasını istersiniz? (Birden fazla şık
işaretleyebilirsiniz, lütfen en önemli olduğunu düşündüğünüz şıkları işaretleyin)
Okullarda veya kamuoyunda böbrek hastalıklarını bilgilendirici çalışmalar yapmak
Böbrek hastalarının kullandıkları ilaçların etkileri ve yan etkilerini konuşabilecekleri online bir platform oluşturulması
Böbrek hastası çocukları kamp, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklere götürmek
Böbrek hastası çocuğuma/kendime doktor veya sağlık kurumu önermek
Çocuk diyaliz merkezi kurulması
Çocuklara okullarda tuvalet ve hijyen eğitimi verilmesi
Böbrek hastası çocuklara eğitim ve/veya kariyer koçluğu yapılması
Öğrenme güçlüğü çeken böbrek hastalarına eğitmenler tutulması
Vesaire ilaç/tedaviye ulaşmak çok zor, il sağlık müdürlüğü ile iletişimde Çocuk Böbrek Vakfı daha etkili olsun
Maddi durumu iyi olmayan böbrek hastalarına maddi yardımda bulunulması
Böbrek hastası çocukların ailelerine eğitimler düzenlenmesi
Böbrek hastası çocuklara vakıf binamızda müzik, resim, elişi ve spor dersleri verilmesi

Bu formu dolduran kişinin böbrek hastasına yakınlığı (Size uyan şıkkı işaretleyiniz)
Ben böbrek hastasıyım ve bu formu kendim için doldurdum
Ailemdeki bir çocuk böbrek hastası ve bu formu onun adına doldurdum
Böbrek hastası tanıdığım yok, fikrimi belirtmek için bu formu doldurdum
Hastane personeliyim ve böbrek hastalarıyla yakından çalışıyorum
Ailemizde böbrek hastalığı riski var, Çocuk Böbrek Vakfından beklentilerimi belirtmek istedim

Bu formu bir böbrek hastası olarak veya bir böbrek hastası adına doldurduysanız aşağıdaki
şıklardan en uygununu seçiniz.
Böbrek poliklinik hastasıyım
Böbrek nakilliyim
Diyaliz görüyorum
İlaçla tedavi görüyorum

Toplumun veya yakın çevrenizin böbrek hastalıkları ile ilgili tutumu sizce nasıl?
Yeteri kadar bilgili değiller
Bilgililer ve ihtiyacımız olan bütün desteği sağlıyorlar
Bilgililer fakat gerekli hassasiyeti göstermiyorlar
Umursamıyorlar

Böbrek hastalıkları ile ilgili bilginizi nasıl görüyorsunuz?
Yeteri kadar bilgiliyim, araştırmamı yapıyorum
Kendimi yetersiz görüyorum fakat hiç araştırma yapmıyorum
Kendimi geliştirmek istiyorum fakat ihtiyacım olan bilgiye ulaşamıyorum
Konuyla ilgili çok bilgi kirliliği var, yaptığım araştırmalara güvenemiyorum

Çocuk Böbrek Vakfı size ne zaman ulaşsın?
Çocuk Böbrek vakfı benimle irtibata geçmesin sadece fikrimi söylemek istedim
Çocuk Böbrek vakfı yaptıkları yeni etkinlikleri bana bildirebilir
Çocuk Böbrek vakfının sitesini ve/veya sosyal medya hesaplarını takip ediyorum bilgilendirilmeme gerek yok
Çocuk Böbrek vakfında gönüllü olarak çalışmak isterim, bana ulaşabilirsiniz

	
  
Arka	
  sayfada	
  sorular	
  devam	
  etmektedir	
  

	
  
Ailenizde yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya böbrek taşı geçmişi var mı?
Evet
Hayır
Bilmiyorum

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı veya böbrek taşı geçmişine sahip
olmanın böbrek hastalığına yol açabileceğini biliyor muydunuz?
Evet
Hayır
Biliyordum fakat gerekli önlemleri almadım

Öneri ve düşüncelerinizi bu kutuya yazabilirsiniz.
	
  

Vaktiniz	
  ve	
  ilginiz	
  için	
  çok	
  teşekkür	
  ederiz	
  J	
  

Eğer	
  bu	
  forma	
  internet	
  ortamında	
  ulaştıysanız,	
  fotoğrafını	
  çekip	
  veya	
  
tarayıcıdan	
  geçirip	
  bilgi@cbv.org.tr	
  adresine	
  mail	
  atabilirsiniz.	
  	
  
	
  

