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FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNE GÖRE AİLE DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Ailenin Adı: 

Adres: 

Ev tipi: 

Evde yaşayan kişiler 

Adı            Doğum tarihi           Cinsiyeti         Aile reisiyle ilişkisi        İşi         Eğitimi 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sağlığı Algılama- Sağlık yönetim örüntüleri 

Öykü 

a. Son birkaç yıldan buyana ailenizin genel sağlığı nasıldır? 

b. Sağlıklı olabilmek için yaptığınız en önemli uygulamalar nelerdir? Bunlar sağlığınızda 

nasıl bir farklılık yaratıyor?(kültürel uygulamaları kapsayacak şekilde). 

c. İlaçların, temizlik ürünlerinin ve böcek ilaçlarının saklanma surumu 

d. Doktor,hemşire vb. sağlık personeline ihtiyaç durumlarında kolay ulaşılabiliyor mu? 

Hastalık durumlarında hangi sağlık kurumlarını kullanıyorlar? 

Sağlık güvencesi var mı? (emekli,sigorta,serbest vb.) 

e. Ailenin sağlığı için en önemli olan şey nedir? 

 

Gözlem 

Aile üyelerinin ve ev ortamının genel görünümü 

Oda sayısı, yeterli/yetersiz 

 

2. Beslenme-Metabolik Durum 

Öykü 

      a.Mutfak ve yemek zamanlarıyla ilgili  

      b. En sık tüketilen gıdalar nelerdir? 

      c. Geriye dönük olarak son iki günde öğünlerde tüketilen gıdalar nelerdir? 

       

Gözlem 

Buzdolabının içeriği nasıl?(uygunsa) 

Yemeklerin hazırlanışı, yemek hazırlamada kullanılan malzemeler nelerdir? 

Besinlerin hazırlanışı ve saklanışında sağlık riski var mı? 

 

3. Boşaltım Biçimi 

Öykü 

a. Tuvaletin bulunduğu yer?(içerde,dışarıda) 

b. Su gereksinimlerini nasıl karşılıyorlar? (şebeke/tanker,mahalle çeşmesi vb.)  

c. Tuvalet kanalizasyona bağlı mı? 

d. Evde hayvan besleniyorsa boşaltımı nasıl sağlanıyor?(evde/ev dışında) 

e. Fare, karasinek ve diğer haşere problemi var mı? 

Gözlem 

Tuvaletlerin temizlik ve uygunluk açısından gözlemi(uygun olursa)Sinek, karasinek,fare ve 

vb. risk taşıyor mu? 
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4. Aktivite-Egzersiz Biçimi 

Öykü 

a. Ailenin boş zaman değerlendirmeleri? Aktif/Pasif? 

b. Alışveriş(ulaşım) ve yemekleri kim yapıyor? 

 

Gözlem 

Genel olarak ev düzeninden sorumlu olan birey? 

 

5.Uyku-Dinlenme Biçimi 

Öykü 

a. Yeterli uyku alanı var mı? Sessiz bir ortam sağlanabiliyor mu? 

b. Aile üyeleri dinlenmek için zaman bulabiliyor mu? 

c. Hangi aile üyeleri birlikte uyuyor? 

 

6. Bilişsel –Algılama Biçimi 

Öykü 

a. Ailede ana ve küçük kararları kim veriyor? 

Gözlem 

a. Evde konuşulan dil 

b. Kullanılan sözcük düzeyi 

c. Fikirleri ve soruları anlama durumu? 

 

7. Kendini Algılama-Kavrama Biçimi 

Öykü 

a. Ailenin genel ruh hali (mutlu, anksiyeteli, depresyon vb.)? 

b. Ailenin genel durumuna etki eden faktörler nelerdir? 

Gözlem 

a. Genel ruh halini ifade ediş durumu: sinirli (5 ), rahat (1), 1’den 5’e kadar 

derecelendiriniz. 

b. Aile üyelerinin atılganlık durumu: atılgan (5), pasif (1),  1’den 5’e kadar 

derecelendiriniz. 

 

8. Roller-İlişkiler Biçimi 

Öykü 

a. Aile yapısı nedir?(aile genogramını çiziniz) 

b. Ailenin çözümlemede yaşadığı herhangi bir problemi var mı? 

c. Ailede çocuk bakımı nasıl? Çocuğa verilen değer nedir? 

Aile değerlendirme 

a. Aile üyeleri arasında ilişkiler nasıl? Kardeşler arasında ilişkiler nasıl? Aile üyelerinin 

birbirlerini destekleme durumları nasıl? 

b. Ailenin gelir durumu nasıl? 

Gelir gidere eşit 

Gelir giderden çok 

Gelir giderden az 

      c.Paranın nasıl harcanacağını kim planlıyor? 

d.Komşuluk ilişkileri nasıl? 

e.Aile üyeleri arasında etkileşim nasıl? Akrabaları ile iletişim nasıl? 

f.Ailede liderlik rolleri? 
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9. Cinsellik-Üreme   

    ( Uygun bir ortam varsa sorulacaktır) 

Öykü 

a. Eşler arasında seksüel ilişki nasıl? Memnun/memnun değil? Problem varsa neler? 

Değişiklikler var mı? 

b. Aile Planlaması kullanma durumu? Problem var mı? 

 

10.Baş etme-Stresle Baş Etme Biçimi 

Öykü 

a. Son birkaç yıldır aile içinde büyük bir değişiklik var mı? 

b. Genellikle ailenin durumu nasıl? gergin, rahat? 

c. Ailenin bir problemi olduğunda nasıl baş ediyor? 

 

11. Değer-İnançlar 

Öykü 

a. Ailenin yaşamdan istediği beklediği şeyler nelerdir? 

b. Gelecekte önemli olan amaçlar nelerdir? 

c. Ailenin dini inançları? İnançları zorlukları baş etmede yardımcı oluyor mu? 

 

 

Ailenin Ele Alınması Gereken Sağlık Problemleri Nelerdir? Öncelik Sırasını Belirleyin:  
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