
 
 

 

Ankieta dotycząca doświadczeń pacjentów w zakresie fotograficznej 

konsultacji dermatologicznej 

Zachęcamy cię do podzielenia się z nami wrażeniami związanymi z procesem 

fotograficznej konsultacji dermatologicznej.  

Zależy nam na jak najlepszej jakości oferowanej przez nas usługi konsultacji 

fotograficznej, dlatego będziemy wdzięczni za twoją pomoc w tym zakresie. Udział w 

tej ankiecie jest całkowicie poufny. 

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i odesłanie go w załączonej BEZPŁATNEJ 

KOPERCIE ZWROTNEJ. 

Przy każdym pytaniu proszę wyraźnie zakreślić jedną kratkę ☒. Nie martw się, jeśli 

się pomylisz. Po prostu zamaż pole  i postaw krzyżyk ☒ w odpowiedniej kratce.  

Wypełnij ankietę na podstawie swoich ostatnich doświadczeń związanych z 

procesem fotograficznej konsultacji dermatologicznej. Twoje doświadczenia i opinie 

na temat tej usługi są nam niezbędne do ustalenia jej jakości, a także wszelkich 

koniecznych zmian, które pomogą nam poprawić wrażenia pacjentów.  

Masz trudności w nauce lub potrzebujesz kwestionariusza w wersji łatwej do 

czytania, drukowanej dużą czcionką lub alfabetem Braille’a? 

Jeśli masz trudności w nauce i potrzebujesz pomocy w wypełnieniu ankiety lub 

potrzebna jest ci wersja kwestionariusza w formacie łatwym do czytania, drukowana 

dużą czcionką lub alfabetem Braille’a, skontaktuj się z zespołem projektu 

fotograficznych konsultacji dermatologicznych pod adresem: 

phototriageNI@hscni.net  

 

Usługi tłumaczeniowe 

Możesz skorzystać z usług tłumacza lub poprosić o tłumaczenie tego dokumentu na 

swój język, kontaktując się z wydziałem ds. tłumaczeń pod numerem telefonu 028 

9536 3777. Usługi te są bezpłatne.  

Informacje o procesie fotograficznej konsultacji dermatologicznej 

Proces fotograficznej konsultacji dermatologicznej umożliwia wykonanie zdjęcia 

zmiany skórnej/znamienia w poradni lekarza rodzinnego (GP), a następnie 

przesłanie go do oceny specjaliście w szpitalu. Następnie specjalista ustali 

odpowiedni plan leczenia dla pacjenta, opierając się na informacjach klinicznych i 

zdjęciach otrzymanych od lekarza rodzinnego (GP). 
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1. Podaj nazwę poradni lekarza rodzinnego (GP), w 

której odbyła się wizyta 

 

2. Podaj rok urodzenia, wpisz np.    

 

3. Jaką płeć ustalono w aktach przy twoich narodzinach? 

męską   ☐ 

żeńską  ☐ 

wolę nie podawać ☐ 
 

4. Czy twoja tożsamość płciowa jest zgodna z płcią 

ustaloną przy narodzinach? 

Tak ☐ Nie ☐  wolę nie podawać  ☐ 

5. Czy po raz pierwszy korzystałeś(-aś) z usługi 

fotograficznej konsultacji dermatologicznej? 

Tak ☐ Nie  ☐ 

6. Czy przed ostatnią wizytą wiedziałeś(-aś), że usługa ta 

jest dostępna w poradni twojego lekarza rodzinnego 

(GP)?  

Tak ☐ Nie  ☐ 

7. Czy podczas wizyty w poradni lekarza rodzinnego (GP) 

lekarz wyjaśnił ci proces konsultacji i umożliwił 

zadanie ewentualnych pytań?   

Tak ☐ Nie  ☐ 

Uwagi (wpisz ewentualne uwagi dodatkowe) 

 

 

8. Czy otrzymałeś(-aś) jakiekolwiek informacje na temat 

procesu fotograficznej konsultacji dermatologicznej?  

Tak ☐ Nie  ☐ 

Jeśli tak – jakie otrzymałeś(-aś) informacje? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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9. Czy informacje te były dla ciebie przydatne? 

Tak ☐ Nie ☐ 

Jeśli „Nie” – będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które 
pomogą nam poprawić jakość tego dokumentu.  
 
 

 

 

10. Czy twój lekarz rodzinny (GP) wyjaśnił ci proces 

„wyrażenia zgody” na wykonanie zdjęć twojej zmiany 

skórnej/znamienia?  

Tak ☐ Nie ☐ 

11. Czy czułeś(-aś) się komfortowo podczas 

wykonywania zdjęć w poradni?  

Tak ☐ Nie ☐ 

12. Jakie były twoje ogólne wrażenia z usługi? (zakreśl 

odpowiednią cyfrę) 

Złe     Bardzo dobre  
  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

13. Czy konieczna była wizyta w szpitalu u konsultanta?  

Tak ☐ Nie ☐ 

14. Jaki był wynik twojej wizyty w szpitalu? 

Informacje dotyczące postępowania ze zmianą 

skórną/znamieniem      ☐ 

Leki na zmianę skórną/znamię    ☐ 

Biopsja zmiany skórnej/znamienia   ☐ 

Chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej/znamienia ☐ 

15. Jakie były twoje wrażenia z wizyty w szpitalu? 
(zakreśl odpowiednią cyfrę) 

Złe     Bardzo dobre  

   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   

16. Czy masz poczucie, że decyzje były podejmowane 

wspólnie przez ciebie i osobę, z którą spotkałeś(-aś) 

się w szpitalu?  

Tak ☐ Nie ☐ 

 

 



 
 

17. Czy otrzymałeś(-aś) informacje na temat wyników 

twojej wizyty w szpitalu? 

Tak ☐ Nie ☐ 

18. W jaki sposób otrzymałeś(-aś) te informacje? 

[Zaznacz wszystkie odpowiednie] 

Pismo ze szpitala     ☐ 

Pismo od lekarza rodzinnego (GP) ☐ 

Rozmowa telefoniczna   ☐ 

W inny sposób     ☐ 

19. Czy od czasu wizyty w szpitalu byłeś(-aś) i swojego 

lekarza rodzinnego (GP)? 

Tak ☐ Nie ☐ 

20. Czy twój GP wiedział o twojej ostatniej wizycie w 

szpitalu i czy rozmawiałeś(-aś) z nim o tym? 

Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem ☐ 

Wszelkie inne uwagi 

21. Czy chciał(a)byś skorzystać ponownie z tej usługi? 

Tak ☐ Nie ☐ 

22. Czy jest coś, co można by poprawić? 

 

 

 

 

23. Czy chciał(a)byś przekazać nam jakiekolwiek uwagi 

na temat dowolnego elementu usługi? 

Tak ☐ Nie ☐ 

 

 

 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie 

ankiety.  

 

 

 


