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ADDQoL 

 
 
 
 
Niniejszy kwestionariusz dotyczy jakości Pana(-i) życia – innymi słowy, jak 
dobre lub złe wydaje się Panu(-i) własne życie. 
 
 
 
Przy każdym pytaniu proszę zaznaczyć krzyżykiem “X” kratkę, która 
najlepiej odpowiada Pana(-i) odpowiedzi. 
 
Interesuje nas, jakie odczucia na temat swojego życia ma Pan(i) obecnie. 
 

I) Ogólnie, jakość mojego życia obecnie jest: 

        
 znakomita bardzo 

dobra 
dobra ani dobra, 

ani zła 
zła bardzo 

zła 
wyjątkowo 

zła 
 
 
 
Chcielibyśmy się teraz dowiedzieć w jaki sposób cukrzyca, jej leczenie 
(włączając przyjmowanie leków, wizyty u lekarza i wszelkie kwestie 
związane z dietą) oraz jakiekolwiek możliwe komplikacje z nią związane, 
które można u Pana(i) stwierdzić, wpływają na Pana(i) jakość życia. 
 

II) Gdybym nie miał(a) cukrzycy, jakość mojego życia byłaby: 

      
 zdecydowanie 

dużo lepsza 
dużo lepsza trochę lepsza taka sama gorsza 
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Proszę odnieść się do bardziej szczegółowych pytań na kolejnych stronach. Przy 
każdym opisanym elemencie życia znajdzie Pan(i) dwie części: 
 
W części (a): proszę zaznaczyć krzyżykiem (“X”) jedną kratkę, aby pokazać, w jaki sposób 

cukrzyca wpływa na ten element Pana(-i) życia; 
W części (b): proszę zaznaczyć krzyżykiem (“X”) jedną kratkę, aby pokazać, jak ważny dla 

jakości Pana(-i) życia jest ten element. 
 
 
 
 
 

1 (a) Gdybym nie miał(a) cukrzycy, czerpał(a)bym przyjemność z zajęć wykonywanych w 
czasie wolnym:  

      
 zdecydowanie 

dużo bardziej 
dużo bardziej trochę bardziej tak samo mniej 

 (b) Moje formy spędzania czasu wolnego są dla mnie:  

     
 bardzo ważne ważne ważne, ale w 

niewielkim stopniu 
nieważne 

 
 

2 Czy obecnie Pan(i) pracuje, szuka pracy lub chciał(a)by podjąć pracę?  
 Tak  Jeśli tak, proszę wypełnić (a) oraz (b).  

 Nie  Jeśli nie, proszę przejść do Pytania 3a. 

 (a) Gdybym nie miał(a) cukrzycy, moje życie zawodowe i możliwości związane z pracą 
byłyby: 

      
 zdecydowanie 

dużo lepsze 
dużo lepsze trochę lepsze takie same gorsze 

 (b) Moje życie zawodowe jest dla mnie: 

     
 bardzo ważne ważne ważne, ale w 

niewielkim stopniu 
nieważne 
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