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Въпросник за удовлетворението от лечението на диабет 
(Промяна): Подрастващи  

(DTSQc Подрастващи)  
 
 
 
 
 
 

 
През последните няколко седмици/месеци ти участваш в 
изпитване на лечение за диабет. Възможно е лечението 
ти да е било променено, когато е започнало 
изпитването. 

 

Лечението включва:  
 

 лекарство 
 

 проверки на кръвната захар 
 

 всякакви изисквания за храненето 
 

Бихме искали да ни кажеш какво мислиш за сегашното 
си лечение. С въпросите по-долу те молим да го 
сравниш с лечението, което си използвал(а) преди 
началото на изпитването. 
Върху скалата под всеки въпрос, моля огради с кръгче 
едно число от 3 (напр. много повече удовлетворен/а 
сега) до -3 (напр. много по-малко удовлетворен/а сега). 
Ако не си забелязал(а) промяна, моля огради „0“. 

 

 
 
 
 

Продължава на следващата страница… 
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DTSQ Подрастващи продължение… 

1. Доколко си удовлетворен(а) от настоящото си лечение? 
 много повече 

удовлетворен(а) 
сега 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  много по-малко 
удовлетворен(а) 
сега 

 
2. Доколко добре контролиран чувстваш, че е диабетът ти напоследък? 
 много по-добре 

контролиран сега 
 3 2 1 0 -1 -2 -3  много по-зле 

контролиран сега 
 
3. Колко често си чувствал(а) напоследък, че кръвната ти захар е твърде висока? 
 много повече от 

времето сега 
 3 2 1 0 -1 -2 -3  много по-малко от 

времето сега 
 
4. Колко често си чувствал(а) напоследък, че кръвната ти захар е твърде ниска? 
 много повече от 

времето сега 
 3 2 1 0 -1 -2 -3  много по-малко от 

времето сега 
 
 


