Ερωτηματολογιο σχετικα με την ποιοτητα ζωης σε
διαφραγματικη παραλυση
Diaphragmatic paralysis Questionair (DPQ)

Αγαπητέ ασθενή,

Βρίσκεστε λόγω μιας διαταραχής του διαφραγματικής
λειτουργίας σε ιατρική περίθαλψη σε εμάς. Για την ανάλυση
της κατάστασης σας σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις σταυρώνοντας την απάντηση σας. Η
απάντηση στο ερωτηματολογιο ειναι εθελοντικη. Ολα τα
δεδομενα υπαγονται στο ιατρικο απορρητο και θα
χρησιμοποιηθουν απολυτως εμπιστευτικα. Για πιθανες
αποριες ο θεραπων ιατρος σας ειναι στη διαθεση σας.

Ασθενης

Τα επακολουθα εχουν να κανουν με την γενικη κατασταση σας. Προκειται για δηλωσεις
σε διαφορες καθημερινες καταστασεις.
Πως νοιωθατε την τελευταια εβδομαδα. Παρακαλουμε σταυρωστε για ΚΑΘΕ κατασταση
την απαντηση που σας αντικατοπριζει προσωπικα καλυτερα.

1. Νοιωθω συχνα κατα την διαρκεια
της ημερας κουρασμενος
2. Το δεσιμο των κορδονιων μου
ειναι δυσκολο
3. Κατα τη διαρκεια σωματικης
καταπονησης εχω δυσπνοια
4. Η κολυμβηση ειναι ευκολη
5. Εχω δυσπνοια οταν ανεβαινω
σκαλες
6. Καθημερινες ασχολιες (π.χ.
δουλειιες στο σπιτι) ειναι ευκολες
για μενα
7. Μπορω να πηγαινω για ψωνια
8. Η παθηση μου με επηρεαζει
αρνητικα στην επαγγελματικη μου
δραστηριοτητα
9. Σωματικη καταπονηση (π.χ.
αθληση) ειναι ευκολη για μενα
10. Η παθηση μου με επηρεαζει
αρνητικα στην σεξουαλικη μου
δραστηριοτητα
11. Μπορω να κανω ολα τα χομπυ
που με ενδιαφερουν
12. Η παθηση μου με επηρεαζει
αρνητικα στην οικογενειακη μου
ζωη
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13. Μπορω να βγαινω εξω
14. Εχω φοβο για επεισοδια
δυσπνοιας
15. Χαιρομαι για τη ζωη μου.
16. Να ξαπλωνω οριζοντια μου ειναι
ευκολο
17. Σκεφτομαι θετικα για το μελλον
18. Εχω δυσπνοια οταν καθομαι
19. Εχω δυσπνοια οταν κανω
μπανιο
20. Εχω δυσπνοια οταν πρεπει να
σηκωσω ενα αντικειμενο απο
χαμηλο υψος (π.χ. αδειασμα
πλυντηριου πιατων)
21. Εχω δυσπνοια μετα το φαγητο
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