információt találni olyan betegségek tüneteiről, amelyek érintik Önt?
információt találni olyan betegségek kezeléséről, amelyek érintik Önt?
megtudni, hogy mi a teendő, ha valaki sürgős orvosi ellátásra szorul?
megtudni, hol kaphat szakmai segítséget, ha beteg?
megérteni, amit az orvos mond Önnek?
megérteni a gyógyszerhez kapott betegtájékoztatót?
megérteni, hogy mi a teendő, ha valaki sürgős orvosi ellátásra szorul
megérteni az orvosa, vagy gyógyszerésze által adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy
hogyan kell szedni a felírt gyógyszert?
megítélni, hogy hogyan vonatkoznak Önre az orvostól kapott információk?
megítélni a különféle kezelési lehetőségek előnyeit és hátrányait?
megítélni, hogy mikor lehet szüksége második szakvéleményre egy másik orvostól?
megítélni, hogy a médiából szerzett, betegségekkel kapcsolatos információk
megbízhatóak-e?
felhasználni az orvosától kapott információkat arra, hogy döntéseket hozzon a
betegségével kapcsolatban?
követni a gyógyszerrel kapcsolatos utasításokat?
mentőt hívni vészhelyzet esetén?
követni az orvosa illetve gyógyszerésze utasításait?
információt találni az olyan egészségtelen szokások kezeléséről, mint a dohányzás,
kevés testmozgás, vagy túl sok alkohol fogyasztása?
információt találni olyan mentális egészségügyi problémák kezeléséről, mint a stressz
vagy a depresszió?
információt találni a szükséges védőoltásokkal és szűrővizsgálatokkal kapcsolatban?
információt találni arról, hogy hogyan lehet megelőzni vagy kezelni az olyan állapotokat,
mint a dohányzás, kevés testmozgás és túl sok alkohol fogyasztása?
megérteni az egészségvédő figyelmeztetéseket olyan szokásokról, mint a dohányzás,
kevés testmozgás és túl sok alkohol fogyasztása?
megérteni, hogy miért van szükség védőoltásokra?
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megérteni, hogy miért van szükség szűrővizsgálatokra?
megítélni, hogy mennyire megbízhatóak az egészségügyi figyelmeztetések a dohányzás,
kevés testmozgás illetve túl sok alkoholfogyasztás miatt?
megítélni, mikor szükséges elmennie orvosi vizsgálatra?
megítélni, mely védőoltásokra lehet szüksége?
megítélni, melyik szűrővizsgálatokra lenne szüksége?
megítélni, hogy az információ a médiában az egészségügyi kockázatokról megbízható-e?
eldönteni, hogy szükség van-e influenza elleni védőoltásra?
eldönteni, hogy hogy védekezhet a betegségek ellen a családjától illetve barátaitól kapott
tanácsok alapján?
eldönteni, hogy védekezhet a betegségek ellen a médiából szerzett információk alapján?
információt találni olyan egészséges tevékenységekről, mint a testmozgás, egészséges
ételek és táplálkozás?
többet megtudni olyan tevékenységekről, amelyek jót tesznek az Ön szellemi
egészségének?
információt találni arról, hogy hogyan tehetné környezetét egészségbarátabbá?
értesülni olyan politikai változásokról, melyek befolyásolják az egészségét?
értesülni az egészség előmozdításáról szóló intézkedésekről a munkahelyen?
megérteni a családtól vagy barátoktól kapott tanácsokat az egészséggel kapcsolatban?
megérteni az élelmiszerek csomagolásán található információkat?
megérteni a médiából kapott információt arról, hogy hogyan lehetünk egészségesebbek?
megérteni az arra vonatkozó információt, hogy hogyan tartsa egészségesen elméjét?
megítélni, hogy mennyire befolyásolja a lakóhelye egészségét és közérzetét?
megítélni, hogy mennyire járulnak hozzá az Ön lakáskörülményei ahhoz, hogy
egészséges maradjon?
megítélni, hogy mely mindennapi tevékenységek vannak hatással egészségére?
egészsége javítására vonatkozó döntéseket hozni?
belépni egy sportklubba vagy edzőterembe, ha szeretne?
befolyásolni azon életkörülményeit, amelyek hatással vannak egészségére és jólétére?
saját közösségében részt venni, olyan tevékenységekben, amelyek javítják egészségét
és jólétét?
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