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 RTSQc:  عالج سے اطمینان کا سوالنامہگردوں کی بیماری کے
 

حقیق کے ت -عالج کے تحقیق میں حصّہ لے رہے ہیں کے پچھلے کچھ ہفتوں / مہینوں سے  آپ گردوں
لق تجربے آج ہم آپ سے آپ کے عالج کے مط –ہو  ئیآشرو ع میں ہو سکتا ہے آپ کے عالج میں تبدیلی 

ھانے اور ، کدوا ئیں (جس میں کسی قسم کی گردوں کی صفائی ،  کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے
شروع  قیتحق اپنے موجودہ عالج کا موازنہ ، یبرائے مہربان پینے میں پابندیاں شامل ہو سکتی ہیں )

وابات میں گئے پیمانے / ج دیے براۓ مہربانی ہر سوال کا جواب .ںیہونے سے پہلے  والےعالج سے  کر
فر پر دائرہ  نہیں کی تو ص محسوس اگر آپ نے کوئی تبدیلی  -ہ لگاکر دیںسے کسی ایک پر دائر

  .لگائیں
 

ہیں؟  مطمئن آپ اپنے  حالیہ  عالج  سے  کتنے  -1 
 اب پہلے سے بہت کم

  مطمئن
 ادہاب پہلے سے بہت زی 3 2 1 0 1- 2- 3-

  مطمئن
 

و میں ہے؟آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپکی گردوں کی بیماری اب کس حد تک قاب  -2 
بو اب پہلے سے بہت کم قا

 میں 
تر اب پہلے سے بہت بہ 3 2 1 0 1- 2- 3-

 قابو میں 
 

ہیں؟ مطمئنآپ اپنے موجودہ عالج سے پیدا ہونے والے کسی مضر اثرات سے کتنے   -3 
 اب پہلے سے بہت کم

  مطمئن
 ادہاب پہلے سے بہت زی 3 2 1 0 1- 2- 3-

  مطمئن
 

ہیں؟ مطمئن تقاضوں سے کس حد تکج کے آپ اپنے حالیہ عال  -4 
 اب پہلے سے بہت کم

  مطمئن
 ادہاب پہلے سے بہت زی 3 2 1 0 1- 2- 3-

  مطمئن
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