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Hipoglisemi Belirti Derecelendirme Anketi: HypoSRQ 
 

Bu anket diyabet tedavisi alan kişiler içindir. Sıklıkla kan şekeri düşüklüğü olarak 
bilinen hipoglisemi (düşük kan şekeri düzeyi) ile ilişkili olabilen belirtileri 
sorgulamaktadır. Bu belirtilerin bazılarını geçen birkaç hafta içinde yaşamış 
olabilirsiniz (başka bir deyişle yaklaşık son 4 hafta civarında).  
 
 
Her soru iki bölümden oluşmaktadır: 

(a) bölümü için  sebebi ne olursa olsun, geçen birkaç hafta içinde bu 
 belirtiyi yaşadığınızı belirtmek için kutucuğa   “X” işareti   

koyunuz. 
(b) bölümü için belirtinin sizi ne kadar rahatsız ettiğini belirtmek için 

kutucuğa   “X” işareti koyunuz.  (b) bölümünü SADECE 
(a) bölümüne “evet” olarak cevap verdiyseniz cevaplayınız.    

 
 

1 (a) Geçen birkaç hafta içinde çarpıntılarınız (hızlı ya da güçlü kalp atışları) oldu mu? 

 Hayır  Eğer cevabınız hayır ise lütfen bir sonraki soruya geçiniz. 

 Evet  Eğer cevabınız evet ise (b) bölümünü cevaplayınız. 

 (b) Eğer cevabınız evet ise bunlar sizi ne kadar rahatsız etti? 

  
 hiç az orta çok 

 
 

2 (a) Geçen birkaç hafta içinde sersemlik, kendinden geçme ya da baygınlık hissiniz oldu 
mu? 

 Hayır  Eğer cevabınız hayır ise lütfen bir sonraki soruya geçiniz. 

 Evet  Eğer cevabınız evet ise (b) bölümünü cevaplayınız. 

 (b) Eğer cevabınız evet ise bu sizi ne kadar rahatsız etti? 

  
 hiç az orta çok 

 
 

3 (a) Geçen birkaç hafta içinde bayılma/bilinç kaybınız oldu mu? 

 Hayır  Eğer cevabınız hayır ise lütfen bir sonraki soruya geçiniz. 

 Evet  Eğer cevabınız evet ise (b) bölümünü cevaplayınız. 

 (b) Eğer cevabınız evet ise bu sizi ne kadar rahatsız etti? 

  
 hiç az orta çok 
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