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MacTSQ 

 
 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν την εμπειρία σας με τη 
θεραπεία της πάθησης της ωχράς. Η πάθηση της ωχράς 
περιλαμβάνει την εκφύλιση της ωχράς και μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια της κεντρικής όρασης. 
Η οφθαλμολογική σας θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει: 

• φάρμακα (π.χ. δισκία, οφθαλμικές σταγόνες) 

• επισκέψεις σε οφθαλμολογική κλινική/οφθαλμολογικό 
ιατρείο για παρακολούθηση 

• επισκέψεις σε οφθαλμολογική κλινική/οφθαλμολογικό 
ιατρείο για θεραπεία 
 

 Σε αυτό το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να: 

• σκεφτείτε την πρόσφατη θεραπεία σας για την πάθηση 
της ωχράς  

• σκεφτείτε τη θεραπεία για την πάθηση της ωχράς σας και 
όχι για άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα που μπορεί να 
έχετε, π.χ. μυωπία ή πρεσβυωπία ή καταρράκτες 

• απαντήστε σε κάθε ερώτηση σημειώνοντας ένα "X" στο 
κουτάκι δίπλα σε έναν από τους αριθμούς, από το 6 ως το 
0 ή μερικές φορές από το 7 ως το 0. 
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1. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τη θεραπεία για την πάθηση 
της ωχράς σας; 

 6 πολύ ικανοποιημένος/η .............  6  
   

 5  .....................................................  5  
   

 4  .....................................................  4  
   

 3  .....................................................  3  
   

 2  .....................................................  2  
   

 1  .....................................................  1  
   

 0 πολύ δυσαρεστημένος/η ...........  0  

 
 

2. Πόσο σας ενοχλούν τυχόν παρενέργειες ή άλλα επακόλουθα 
που έχετε αντιμετωπίσει με τη θεραπεία για την πάθηση της 
ωχράς σας; 

 7 δεν έχω αντιμετωπίσει καμία παρενέργεια .....  7  
   

 6 δεν με ενοχλούν καθόλου .................................  6  
   

 5  .............................................................................  5  
   

 4  .............................................................................  4  
   

 3  .............................................................................  3  
   

 2  .............................................................................  2  
   

 1  .............................................................................  1  
   

 0 με ενοχλούν πολύ ..............................................  0  
 

 


