
 

 
NOT FOR USE: This is a shortened sample only. 

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com 
RetTSQs © Prof Clare Bradley 29.11.01. Tamil for India 11.11.20 (from Std UK English rev. 11.4.19)      பக்கம் 1/3 
Health Psychology Research, UK. www.healthpsychologyresearch.com 

 

RetTSQs 
 
 

 

பின்வ�ம் ேகள்விகள் உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் 
பிரச்சிைனக�க்கான –பல சமயங்களில் நீாிழி� ேநாயால் 
ஏற்ப�ம் கண் பிரச்சிைனகள் – சிகிச்ைச�டன் உங்கள் அ�பவம் 
�றித்தைவ. 
 

உங்கள் கண் சிகிச்ைசயில் பின்வ�வன அடங்�ம்: 
• ம�ந்�கள் (எ.கா. மாத்திைரகள், கண் ெசாட்� ம�ந்�கள்). 
• கண் ம�த்�வப் பாிேசாதைனகள் மற்�ம் ேலசர் சிகிச்ைச 

அல்ல� அ�ைவ சிகிச்ைசக்காக ம�த்�வாிடம் ெசல்வ� 
மற்�ம் ம�த்�வமைனக்�ச் ெசல்வ�.  

 
இந்தக் ேகள்வித்தாளில், தய�ெசய்�: 
• உங்கள் நீாிழி� ேநாய்க்கான சிகிச்ைச �றித்� அல்லாமல் 

உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் பிரச்சிைனக�க்கான 
சிகிச்ைச �றித்� சிந்தி�ங்கள். 

• கடந்த சில வாரங்களில்/மாதங்களில் உங்க�க்கான கண் 
சிகிச்ைச பற்றி சிந்தி�ங்கள். 

• 6 �தல் 0 வைர அல்ல� சில சமயங்களில் 7 �தல் 0 வைர   
உள்ள எண்களில் ஒ� எண்�க்� அ�கில் இ�க்�ம் 
ெபட்�யில் ஒ� "X" �றி இட்� ஒவ்ெவா� ேகள்விக்�ம் 
பதிலளி�ங்கள் . 
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  1. 
 

உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் பிரச்சிைனக�க்கான 
சிகிச்ைச �றித்� நீங்கள் எவ்வள� தி�ப்தி�டன் 
இ�க்கிறீர்கள்? 

   
 • மிக�ம் தி�ப்தி ........................  6  
    •  ................................................  5  
    •  ................................................  4  
    •  ................................................  3  
    •  ................................................  2  
    •  ................................................  1  
    • மிக�ம் அதி�ப்தி .....................  0  
 
 
 
  2. 
 

உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் பிரச்சிைனக�க்கான 
சிகிச்ைச எவ்வள� நன்றாக ேவைல ெசய்வதாக நீங்கள் 
நிைனக்கிறீர்கள்? 

   
 • மிக�ம் நன்றாக .......................  6  
    •  ................................................  5  
    •  ................................................  4  
    •  ................................................  3  
    •  ................................................  2  
    •  ................................................  1  
    • மிக�ம் ேமாசமாக ....................  0  
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  3. 
 

உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் பிரச்சிைனக�க்கான 
சிகிச்ைசயின் ஏேத�ம் பக்கவிைள�கள் அல்ல� 
பின்விைள�களால் நீங்கள் எவ்வள� ெதால்ைலப்ப�கிறீர்கள்? 

    • எவற்ைற�ம் அ�பவிக்கவில்ைல .......................  7  
   
 • ெதால்ைலப்படேவ இல்ைல ................................  6  
   

 •  ............................................................................  5  
    •  ............................................................................  4  
    •  ............................................................................  3  
    •  ............................................................................  2  
    •  ............................................................................  1  
   
 • மிக�ம் ெதால்ைலப்ப�கிேறன் ............................  0  

 

  4. 
 

உங்கள் நீாிழி� ேநாய் சார்ந்த கண் பிரச்சிைனக�க்கான 
சிகிச்ைசயால் ஏற்ப�ம் ஏேத�ம் அெசௗகாியத்தால் அல்ல� 
வ�யால் நீங்கள் எவ்வள� ெதால்ைலப்ப�கிறீர்கள்? 

   
 • அெசௗகாியம் எைத�ம் அ�பவிக்கவில்ைல ............  7  
    • ெதால்ைலப்படேவ இல்ைல ......................................  6  
   
 •  ..................................................................................  5  
    •  ..................................................................................  4  
    •  ..................................................................................  3  
    •  ..................................................................................  2  
    •  ..................................................................................  1  
    • மிக�ம் ெதால்ைலப்ப�கிேறன் ..................................  0  
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