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Опитувальник задоволеності лікування діабету (зміни): для 
батьків або опікунів (DTSQс-для батьків) 

 
 
 
 
 

Протягом минулих декількох тижнів або місяців Ваша 
дитина брала участь у дослідженні щодо лікування 
діабету. Цілком можливо, що лікування змінилось, коли 
почалось дослідження. 

 
Це включає:  

 
 ліки 

 
 регулярну перевірку рівня цукру в крові 

 
 будь-які вимоги до харчування 

 
Ми б хотіли дізнатись, що Ви думаєте про поточне 
лікування Вашої дитини. У наступних запитаннях Вас 
просять порівняти поточне лікування з лікуванням до 
початку дослідження. 
 

На шкалі під кожним запитанням, будь ласка, обведіть у 
кружечок цифру від 3 (наприклад, набагато більш 
задоволений(-а)) до -3 (наприклад, зараз набагато менш 
задоволений(-а)). Якщо Ви не помітили різниці, будь 
ласка, обведіть «0». 

 
 
 
 
 
 

Продовження на наступній сторінці… 
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Продовження опитувальника DTSQ для батьків… 
 
1. Наскільки Ви задоволені поточним лікуванням Вашої дитини? 
 зараз набагато 

більше 
задоволений(-а) 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  зараз набагато 
менше 
задоволений(-а) 

 

2. За Вашими відчуттями, наскільки добре контролювався діабет у Вашої дитини 
останнім часом завдяки поточному лікуванню? 

 зараз набагато 
краще 
контролюється 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  зараз набагато 
гірше 
контролюється 

 

3. За Вашими відчуттями, як часто у Вашої дитини рівень цукру в крові був занадто 
високим останнім часом? 

 зараз набагато 
більше часу 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  зараз набагато 
менше часу 

 

4. За Вашими відчуттями, як часто у Вашої дитини рівень цукру в крові був занадто 
низьким останнім часом? 

 зараз набагато 
більше часу 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  зараз набагато 
менше часу 

 


