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   שאלונים - וביופידבק .E.Mאדר 
  2010 מאי בוגריםמפידבק לביו

  
  

  ביופידבקב  לצורך טיפולומיקוד שאלון הכרות 
  משולב בגישה קוגניטיבית  התנהגותית

  
  

       _________________  : שם ומשפחה

  ____________________________:מקום לידה     ____________________________: תאריך לידה

  ___________________________________________________   :תעודת זהות

 ___________________________________________________________________________________: טלפון בבית_________________________________________________    : טלפון  נייד 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:אי מייל

  _________________________________________________________________:כתובת

 _______________________________________נייד_________________________________________ : ע: טלפונים_____________________________________________________________ : השם של אבא

  _________מאנייד א__ _______: אימאע  :טלפונים__________________ :השם של אימא

  
  :פרטים על נושא הטיפול

?  לפנייההסיבה העיקריתמהי 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
 ___________________________________________________? __רוצה להשיג בטיפולמה היית 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

    
 _____________________________________ __________________________?החלהאיך הבעיה 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
 ?מה עזר ומה לא? כיצד ניסית להתמודד עם הקושי עד כה

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
  

?  את המצב ומה מחמיר אותוליםמצבים או אירועים מקיאילו 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
?   של הבעיההסימנים הגופנייםמהם 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
?  של הבעיההסימנים המחשבתייםמהם 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
? הסימנים הרגשיים וההתנהגותייםמהם 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
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  :פרטי רקע
: )פרטים רלוונטיים לדעתך על משפחת המקור שלך: (המשפחה

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
 )תחביבים , מגמה תחומי עניין:   בלימודים:  בעבר וכעתלימודים ועיסוקים

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
:   חשובות בחייךנקודות מפנהי /ציינ

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
  

? או אשפוז ממושךמשבר נפשי , טראומההאם עברת ?  פציעה, תאונההאם עברת 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
? י מהי/אם כן ציין?  כלשהימפוביהת /ה סובל/האם את

_______________________________________________________________________________  
  

? תרופותתרופותתרופותתרופותת /נוטלה /אתהאם : מצב רפואי

_______________________________________________________________________________  
  

    :ים אישיים ומשאלה לעתיד רצוימשאב
  

? זמנך הפנויכיצד נעים לך ביותר להעביר את 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
 ? להמשך הדרךשאיפותיך מהם

_______________________________________________________________________________  
  

?  בעצמךת/ה אוהב/ אתתכונותאילו 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
?  מסייעות לך להתמודד עם מצבי חיים שלך תכונות אישיותאילו 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

  
דמויות מהמשפחה מהעבודה מהלימודים חברים או (? מסייעים לך בחייםש הגורמים בסביבתךמהם 

 ?)מקומות ותחביבים
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
  

: ותפרטים חשובים והער
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
  

האם תחושה של מיקוד והבהרה או תחושה (?  מהי תחושתך לאחר מילוי השאלון:משוב לשאלון
?  )של מוצפות

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  


