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ADDQoL 

 
 
 
ही ��ावली तुमच्या जीवनाच्या गुणव�ेिवषयी िवचारत आह े–  दसुर् या शब्दात तुम्हाला तुमचे 
जीवन �कती चांगले अथवा वाईट वाटते आह.े 
 
 
 
कृपया चौकोनात "X" ची खूण करा जो �त्येक बाबीक�रता तुमचा �ितसाद सवार्त उ�म दशर्िवतो. 
 
आम्हाला जाणून घ्यायला आवडले क� तुम्हाला तुमच्या जीवनािवषयी आता कसे वाटते. 
 

I) सर्वसाधारणपणे, माझी सध्याची जीवनाची गुणवत्ता अशी आहे: 

        
 उत्कृ� फार चागंली चांगली चांगलीही 

नाही 
वाईटही 
नाही 

वाईट फार वाईट अितशय 
वाईट 

 
 
 
आता आम्हाला जाणून घ्यायचे आह ेतुमचा मधुमेह, त्याचे �वस्थापन (औषधे, डॉक्टरांना भेटी व 
पथ्य यांसिहत), आिण तुम्हाला असू शकेल अशी एखादी गंुतागंुत यांमुळे तुमच्या जीवनाच्या 
गुणव�ेवर कसा प�रणाम होत आह.े 
 

II) जर मला मधुमेह नसता , तर माझ्या जीवनाची गुणवत्ता असती: 

      
 खूप जास्त चांगली बर् यापैक� चांगली थोडीशी चांगली अशीच खूपच वाईट 
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कृपया पुढील पानांवरील अधिक नेमक्या विधानांना प्रतिसाद द्या. वर्णन केलेल्या जीवनाच्या प्रत्येक 
पैलूसाठी तुम्हाला दोन भाग आढळतील: 
 

भाग (अ) साठी: तुमच्या जीवनाच्या �ा पैलूवर मधुमेह कसा प�रणाम करतो ह ेदाखवण्यासाठी एका चौकोनात 
"X" ची खूण करा; 

भाग (ब) साठी: तुमच्या जीवनाचा हा पैलू तुमच्या जीवनाच्या गुणव�ेसाठी �कती मह�वाचा आह ेह े
दाखवण्यासाठी एका चौकोनात "X" ची खूण करा. 

 
 
 
 

1 (अ) जर मला मधुमेह नसता , तर मी माझ्या फावल्या वेळच्या कार्यक्रमांचा आस्वाद घेतला असता: 

      
 खूप जास्त बर् यापैक� जास्त थोडासा जास्त इतकाच कमी 

(ब) माझे फावल्या वेळचे उपक्रम आहेतः 

     
 खूप महत्वाचे मह�वाचे काहीसे महत्वाचे अिजबात मह�वाचे नाहीत 

 
 
2 तुम्ही सध्या काम करत आहात का, काम शोधत आहात किंवा तुम्हाला काम करायला आवडेल का? 

 होय  जर होय, तर (अ) आिण (ब) पूणर् करा. 

 नाही  जर नाही, तर सरळ 3अ कड ेजा. 

(अ) जर मला मधुमेह नसता , तर माझे कामकाजी जीवन असतेः 

      
 खूप जास्त चांगले बर् यापैक� चांगले थोडसेे चांगले असेच खूपच वाईट 

(ब) माझ्यासाठी, कामकाजी जीवन असणे आह:े 

     
 खूप महत्वाचे मह�वाचे काहीसे महत्वाचे अिजबात मह�वाचे नाही 

 
 

3 (अ) जर मला मधुमेह नसता तर स्थानिक किंवा लांब अंतराचे प्रवास असते: 

      
 खूप जास्त सोपे  बर् यापैक� जास्त 

सोपे 
थोडसेे जास्त सोपे असेच जास्त कठीण 

(ब) माझ्यासाठी, स्थानिक किंवा लाबं अंतराचे प्रवास आहेत: 

     
 खूप महत्वाचे मह�वाचे काहीसे महत्वाचे अिजबात मह�वाचे नाहीत 
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