Cukorbetegek terápiás elégedettségét mérő kérdőív (változás):
Szülő/Gyám számára (DTSQc Szülő)

Az elmúlt néhány héten/hónapban az Ön gyereke
a cukorbetegség kezelésének vizsgálatában vett részt.
Előfordulhat, hogy a vizsgálat kezdetén megváltoztatták
a gyereke kezelését.
Ide tartozik:
a gyógyszer
a vércukorszint rendszeres ellenőrzése
az étkezés rendje
Szeretnénk, ha elmondaná nekünk, mit érez a gyereke
jelenlegi kezelésével kapcsolatban. A következő kérdésekkel
arra szeretnénk kérni, hogy hasonlítsa össze a jelenlegi
kezelést a vizsgálat kezdete előtti kezeléssel.
Kérjük, hogy a kérdések alatt lévő skálán karikázzon be egy
számot 3 (pl. most sokkal elégedettebb vagyok) és -3 között
(pl. most sokkal kevésbé vagyok elégedett). Ha nem vett
észre semmilyen változást, karikázza be a 0-át.

A következő oldalon folytatódik...
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DTSQ Szülő folytatása...
1.

Mennyire elégedett gyereke jelenlegi kezelésével?
most sokkal
elégedettebb vagyok

2.

1

0

-1

-2

-3

most sokkal kevésbé
vagyok elégedett

3

2

1

0

-1

-2

-3

most sokkal kevésbé
sikerül jól

Milyen gyakran érezte, hogy a gyereke vércukra túl magas az utóbbi időben?
most sokkal
gyakrabban

4.

2

Hogy érzi, mennyire sikerül jól ellenőrzés alatt tartani gyereke cukorbetegségét az utóbbi
időben?
most sokkal jobban
sikerül

3.

3

3

2

1

0

-1

-2

-3

most sokkal kevésbé
gyakran

Milyen gyakran érezte, hogy a gyereke vércukra túl alacsony az utóbbi időben?
most sokkal
gyakrabban

3

2

1

0

-1

-2

-3

most sokkal kevésbé
gyakran
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