Mind2Care
Każda kobieta inczaczej przeżywa ciążę, poród i
posiadanie dziecka. Niektóre kobiety czują się
wyjątkowo i są szczęśliwe. Inne mają wiele wątpliwości i
martwią się ciążą. Ankieta Mind2Care ma na celu
wykazać, jak sama tego doświadczasz oraz czy
potrzebujesz dodatkowej opieki czy pomocy.

Wypełnienie ankiety
Formularz można wypełnić przez internet. By go
otworzyć, należy najpierw zarejestrować się przez
IVIDO. Rejestracja jest jednorazowa.

Mind2Care
“Ankieta w kierunku
osobistej porady
podczas ciąży”

IVIDO jest organizacją dbającą o zbezpieczenie Twoich
danych.

1. Rejestracja przez Ivido
Twoja położna lub lekarz poproszą Cię o wypełnienie
ankiety. Zaproszenie do udziału w ankiecie Mind2Care
otrzymasz drogą mailową. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami w otrzymanej wiadomości.
Rejestracja w IVIDO zabiera trochę czasu. Naszym
priorytetem jest zabezpieczenie Twoich danych, dlatego
wybraliśmy ten sposób rejestracji.

2. Zaakceptuj zaproszenie
Na stronie głównej IVIDO znajdziesz zaproszenie od swojej
położnej lub lekarza. Kliknij w zaproszenie, a pojawi się ankieta
Mind2Care do wypełnienia.

W swoim mailu znajdziesz także filmik z instrukcjami.

Pytania
Wypełnij formularz w domu. Można tego dokonać za pomocą
komputera, tableta lub smartfona.

Masz pytania na temat ankiety Mind2Care lub tego
folderu? Wejdź na stronę www.mind2care.nl lub
skontaktuj się z położną lub lekarzem.
Masz pytania dotyczące rejestracji lub odpowiedzi
na pytania przez internet? Skontaktuj się z
helpdesk.

Kilka słów o Mind2Care

Osobista porada
Po wypełnieniu ankiety otrzymasz osobistą poradę.
Będzie w niej napisane, czy dostępna jest
dodatkowa pomoc w Twoim przypadku. Nie jesteś
zobowiązana skorzystać z porady.
Położna lub lekarz omówi z Tobą poradę. Jeśli
będziesz chciała, pomogą Ci oni w uzyskaniu
dodatkowej pomocy jak najbliżej Twojego miejsca
zamieszkania.

Prywatność
Położna lub lekarz będą widzieli, jaka porada
została Ci przekazana, ale nie będą widzieli, jakich
odpowiedzi udzieliłaś na poszczególne pytania. Te
dane widoczne są tylko dla Ciebie.

Ankieta Mind2Care jest wynikiem wieloletnich
badań przeprowadzanych przez holenderskich
badaczy i specjalistów w dziedzinie opieki
okołoporodowej. Administratorem ankiety jest
fundacja Stichting Mind2Care we współpracy z
Krajowym Centrum Wiedzy o Psychiatrii i Ciąży Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en
Zwangerschap (LKPZ).
Jedynie akredytowani świaczeniodawcy opieki
zdrowotnej posiadający umowę z fundacją
Mind2Care mogą używać tej ankiety. Usługa ta jest
dla Ciebie bezpłatna.

