
 

Bảng câu hỏi Khảo sát độ hài lòng trong Điều trị bệnh Đái tháo đường (thay 
đổi): DTSQc 

 
Trong vài tuần/tháng vừa qua bạn tham gia vào một nghiên cứu về phương pháp điều trị bệnh Đái 
tháo đường. Phương pháp điều trị của bạn có thể đã được thay đổi khi nghiên cứu bắt  đầu. Hôm 
nay, chúng tôi muốn tìm hiểu về trải nghiệm của bạn đối với phương pháp điều trị hiện tại (bao gồm 
cả việc dùng thuốc và ăn kiêng) đã thay đổi như thế nào so với trải nghiệm của bạn đối với phương 
pháp điều trị trước khi nghiên cứu được tiến hành. Vui lòng trả lời mỗi câu hỏi bằng cách khoanh 
tròn một chữ số trên từng thang điểm để chỉ ra mức độ thay đổi mà bạn đã trải nghiệm. Nếu bạn 
không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào, vui lòng khoanh tròn "0". 
 
 

1. Bạn hài lòng đến mức độ nào đối với phương pháp điều trị hiện tại của mình? 
 hài lòng hơn  

trước nhiều 
3 2 1 0 -1 -2 -3  kém hài lòng hơn 

trước nhiều 
 
2. Mức độ thường xuyên gần đây bạn cảm thấy lượng đường trong máu của mình cao quá mức 

cho phép như thế nào? 
 hiện tại thường 

xảy ra hơn trước 
nhiều 

3 2 1 0 -1 -2 -3  hiện tại ít xảy ra hơn 
trước nhiều 

 
3. Mức độ thường xuyên gần đây bạn cảm thấy lượng đường trong máu của mình thấp quá mức 

cho phép như thế nào? 
 hiện tại thường 

xảy ra hơn trước 
nhiều 

3 2 1 0 -1 -2 -3  hiện tại ít xảy ra hơn 
trước nhiều 

 

This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley 
DTSQc © Prof Clare Bradley 11.9.96. Vietnamese for Vietnam 24.10.14 (from Std UK English rev. 4.3.98; generic intro. rev. 28.2.02) 

Health Psychology Research Unit, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX, UK. 


