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ADDQoL 

 
 
 
આ પ્ર�ાવ�લ તમારા �વનની �ણુવ�ા િવશ ે�છેૂ છે - બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો તમને 

તમા�ંુ �વન ક�ટ�ુ ંસા�ંુ ક� ખરાબ લાગે છે. 
 
 
 
�ૃપા કર�ન ેએ ખાનામા ં‘‘X’’ �કૂો � દર�ક બાબત માટ� તમારા પ્રિતભાવને શ્રેષ્ઠ ર�તે 

દશાર્વતો હોય. 
 
અમને એ �ણવાની ઈચ્છા છે ક� તમને હાલમા ંતમારા �વન િવશ ેક��ુ ંલાગી ર�ુ ંછે. 
 

I) સામાન્ય ર�તે, મારા હાલના �વનની �ણુવ�ા છેઃ 

        
 ઉ�મ ઘણી સાર� સાર� સાર� પણ 

નહ� ક� ખરાબ 

પણ નહ� 

ખરાબ ઘણી 

ખરાબ 

અિતશય 

ખરાબ 

 
 
 
હવે અમ ેએ િવશ ે�ણવા ઇચ્છ�એ છ�એ ક� તમારા ડાયા�બટ�સ, તેની સારવાર (�મા ંદવા, 

ડૉક્ટરની �લુાકાત, અન ેખોરાક સમાિવષ્ટ હોય) અન ેતમને કદાચ થઈ હોય એવી કોઈ 

પણ જ�ટલતાઓને કારણે તમારા �વનની �ણુવ�ા પર ક�વી અસર પડ� છે. 
 

II) જો મને ડાયા�બટ�સ ન હોત, તો મારા �વનની �ણુવ�ા હોતઃ  

      
 ઘણી વધાર� સાર� વધાર� સાર� થોડ�ક સાર� સમાન ઘણી વધાર� 

ખરાબ 
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�ૃપા કર�ને નીચેના ંપાનાઓં પર વધાર� ચો�સ િનવેદનોનો પ્રિતભાવ આપો. વણર્ન કરવામા ંઆવેલ 

�વનના દર�ક પાસા માટ�, તમે બે ભાગ જોશોઃ 
 

ભાગ (a) માટ�: ડાયા�બટ�સ તમારા �વનના આ પાસાને ક�વી ર�તે અસર કર� છે તે બતાવવા માટ� એક 

ખાનામા ં“X”�ુ ંિનશાન �કૂો; 

ભાગ (b) માટ�: તમારા �વનની �ણુવ�ા માટ� તમારા �વન�ુ ંઆ પા�ુ ંક�ટ�ુ ંઅગત્ય�ુ ંછે તે 

બતાવવા માટ� એક ખાનામા ં“X”�ુ ંિનશાન �કૂો. 

 
 
1 (a) જો મને ડાયા�બટ�સ ન હોત, તો �ું માર� નવરાશની પ્ર�િૃ�ઓનો આનદં લઈ શ�ંુ◌ઃ 

      
 ઘણો બધો વધાર�  ઘણો વધાર� થોડોક વધાર� સમાન ઓછો 

(b) માર� નવરાશની પ્ર�િૃ�ઓ છેઃ 

     
 �બૂ મહત્ત્વ�ણૂર્ મહત્ત્વ�ણૂર્ થોડ�ઘણી મહત્ત્વ�ણૂર્ �બલ�ુલ મહત્ત્વ�ણૂર્ નહ� 

 
2 �ુ ંતમે હાલમા ંકામ કર� રહ્યા છો, કામ શોધી રહ્યા છો અથવા કામ કરવા માગંો છો? 

 હા  જો હા, તો (a) અને (b) �ણૂર્ કરો. 

 ના   જો ના, તો સીધા 3a પર �ઓ. 

(a) જો મને ડાયા�બટ�સ ન હોત, તો મા�ંુ કામકા� �વન હોતઃ 

      
 ઘ�ુ ંજ વધાર� સા�ંુ ઘ�ુ ંવધાર� સા�ંુ થો�ુકં સા�ંુ સમાન ઘ�ુ ંવધાર� ખરાબ 

(b) મારા માટ�, કામકા� �વન હો�ુ ંએ છેઃ 

     
 �બૂ મહત્ત્વ�ણૂર્ મહત્ત્વ�ણૂર્ થો�ુઘં�ુ ંમહત્ત્વ�ણૂર્ �બલ�ુલ મહત્ત્વ�ણૂર્ નહ� 

 
3 (a) જો મને ડાયા�બટ�સ ન હોત, તો સ્થાિનક અથવા લાબંા �તરના ંપ્રવાસો હોતઃ 

      
 ઘણા ંવધાર� સહ�લા  વધાર� સહ�લા થોડાક વધાર� સહ�લા સમાન વ� ુ�શુ્ક�લ 

(b) મારા માટ�, સ્થાિનક અથવા લાબંા �તરના ંપ્રવાસો હોય છેઃ 

     
 �બૂ મહત્ત્વ�ણૂર્ મહત્ત્વ�ણૂર્ થોડાઘણા ંમહત્ત્વ�ણૂર્ �બલ�ુલ મહત્ત્વ�ણૂર્ નહ� 
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