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আপনার sাsয্ 
- o - 

সাধারণ aবsা 
 
 

িকডিন েরাগ o জীবেনর গণুমান (KDQOL™-36) 
 
 

ei জিরপিট আপনার sাsয্ সmেকর্ আপনার aিভমত জানেত চায়৷ আপিন েকমন েবাধ কেরন 
eবং আপিন কতটা ভােলাভােব আপনার sাভািবক কাজকমর্ করেত সkম েসi িবষেয় লk 
রাখেত ei তথয্ সাহাযয্ করেব৷ 

 
 

 
 
 

ei p গেুলার utর েদয়ার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ! 
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ডায়ালাiিসসরত েরাগীেদর জীবেনর 
গণুমান সmেকর্ গেবষণা 
 
 
ei গেবষণার uেdশয্ কী? 
ডাkার o তােদর েরাগীেদর সহেযািগতায় ei গেবষণা পিরচালনা করা হেc৷ eর uেdশয্ হেc িকডিন েরােগ আkাn 
েরাগীেদর জীবেনর গণুমান মূলয্ায়ন করা৷ 
 
 
আমােক কী করেত বলা হেব? 
ei গেবষণার জনয্, আমরা চাi আপনার sাsয্, আপিন েকমন েবাধ কেরন eবং আপনার পটভূিম সmেকর্ আপিন আজ 
eকিট জিরপ সmn করনু৷ 
 
 
তেথয্র েগাপনীয়তা? 
আমরা আপনার নাম জানেত চাi না৷ গেবষণার ফলাফল pকাশ করার সময় আপনার utরগেুলা aনয্ aংশgহণকারীেদর 
utেরর সােথ সংযkু করা হেব৷ আপনার পিরচয় pকাশ করেত পাের eমন েয েকােনা তথয্ কেঠারভােব েগাপনীয় িহেসেব 
িবেবচনা করা হেব৷ েসiসােথ, সংগহৃীত সকল তথয্ শধুমুাt গেবষণার uেdেশয্ বয্বহার করা হেব, eবং আপনার 
পূবর্ানমুিত ছাড়া aনয্ েকােনা uেdেশয্ pকাশ করা হেব না৷ 
 
 
aংশgহেণর মাধয্েম কীভােব আিম uপকৃত হেবা? 
আপনার সরবরাহকৃত তথয্ আমােদরেক জানােব েয আপনার পিরচযর্া সmেকর্ আপিন েকমন েবাধ করেছন eবং েরাগীেদর 
sােsয্র uপর িচিক  সা েসবার pভাব সmেকর্ আেরা ভােলাভােব বঝুেত সাহাযয্ করেব৷ ei তথয্ pদt েসবা মূলয্ায়েন 
সাহাযয্ করেব৷ 
 
 
আমােক কী aংশgহণ করেতi হেব? 
আপনােক জিরপিট পূরণ করেতi হেব eমন নয় eবং আপিন েয েকােনা pে র utর িদেত asীকার করেত পােরন৷ 
aংশgহণ করা সmেকর্ আপনার িসdাn আপনার িচিক  সা েসবা gহেণর সেুযাগেক pভািবত করেব না৷ 
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আপনার sাsয্ 
 
 
ei জিরেপ আপনার sাsয্ o আপনার জীবন সmেকর্ aেনকগেুলা িবিভn ধরেনর p  anভুর্k রেয়েছ৷ আপিন 
ei িবষয়গেুলার pিতিট সmেকর্ েকমন েবাধ কেরন আমরা তা জানেত আgহী৷ 
 
 
1. সাধারণভােব, আপিন কী বলেবন েয আপনার sাsয্ঃ [েয ঘরিট আপনার utরেক সবেচেয় ভােলাভােব 

বণর্না কের েসi ঘের eকিট  িচh িদন৷] 

চম  কার খবু ভােলা ভােলা েমাটামিুট ভােলা নয় 
     
 1  2  3  4  5 

 
 

িনেচর p গেুলা হেc eকিট সাধারণ িদেন আপিন েয কাজকমর্গেুলা হয়েতা করেত পােরন েসগেুলা 
সmিকর্ ত৷ আপনার sাsয্ কী eখন ei কাজকমর্গেুলা করার েkেt আপনার kমতা কিমেয় েদয়? যিদ 
কমায়, তাহেল কতটা? [pিতিট সািরর eকিট ঘের  িচh িদন৷] 

 হঁয্া, aেনক 
কিমেয় েদয় 

হঁয্া, িকছুটা 
কিমেয় েদয় 

না, eেকবােরi
কমায় না 

 
   

2. মাঝাির ধরেনর কাজকমর্, েযমন েটিবল নাড়ােনা, ঘর ঝাড়ু 
েদয়া, বয্াডিমnন েখলা, বা সাঁতার কাটা .....................  1 ...........  2 ............  3 

    

3. কেয়ক তলা িসিড় েবেয়ঁ  oঠা ...................................  1 ...........  2 ............  3 
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গত চার সpােহ, আপনার শারীিরক sােsয্র কারেণ আপিন কী আপনার কাজ বা aনয্ানয্ িনয়িমত 
pাতয্িহক কাজকমর্ করেত িনেচ uিlিখত েকােনা সমসয্ায় পেড়েছন? 

 হঁয্া না 
   
   
4. আপনার pতয্াশার েচেয় কম পিরমােণ করেত েপেরেছন .........................   1 ...........  2 
   
5. েকােনা ধরেনর কাজ বা aনয্ানয্ কাজকেমর্র kমতা কেম িগেয়িছল ...........   1 ...........  2 
 
 
 

গত চার সpােহ, আপনার েকােনা মানিসক aবsার কারেণ (েযমন িবষn বা uিdg েবাধ করা) আপিন 
কী আপনার কাজ বা aনয্ানয্ িনয়িমত pাতয্িহক কাজকমর্ করেত িনেচ uিlিখত েকােনা সমসয্ায় 
পেড়েছন? 

 হঁয্া না 
   
   
6. আপনার pতয্াশার েচেয় কম পিরমােণ করেত েপেরেছন .........................   1...........  2 
   
7. sাভািবক সতকর্ তার সােথ কাজ বা aনয্ানয্ কাজকমর্ কেরনিন ................   1...........  2 
 
 
 
8. গত চার সpােহ, বয্থা আপনার sাভািবক কাজেক (বািড়র বাiেরর কাজ o বািড়র কাজ সহ) কতটা 

বয্াহত কেরেছ? 

eেকবােরi কেরিন সামানয্ েমাটামিুট aেনকখািন aতয্n 
     
 1  2  3  4  5 
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ei p গেুলা হেc গত চার সpােহ আপিন েকমন aনভুব কেরেছন eবং আপনার িদনগেুলা েকমন েকেটেছ 
েসi সmিকর্ ত৷ pিতিট pে র জনয্, aনgুহ কের eকিট utর িদন েযিট আপনার aনভূুিতর সবেচেয় 
কাছাকািছ হয়৷ 

গত চার সpােহ কতটা সময়... 

 
সব 
সময় 

aিধকাংশ
সময় 

েবশ 
খািনকটা 
সময় 

িকছুটা 
সময় 

সামানয্ 
সময় 

কখনi 
নয় 

       
       
9. আপিন কী শাn o শািnময় 

aনভুব কেরেছন? ..................   1 .......  2 .......  3 .......  4 .......  5 .......  6 
       
10. আপনার কী aেনক কমর্শিk 

িছল?.................................   1 .......  2 .......  3 .......  4 .......  5 .......  6 
       
11. আপিন কী হেতাদয্ম o িবমষর্ 

aনভুব কেরেছন? ..................   1 .......  2 .......  3 .......  4 .......  5 .......  6 
 
 
12. গত চার সpােহ, আপনার শারীিরক sাsয্ বা মানিসক aবsা আপনার সামািজক কমর্কা েক (েযমন 

বn বা আtীয়েদর সােথ েদখা করাু , iতয্ািদ) কতটা সময় pভািবত কেরেছ? 

সব সময় aিধকাংশ সময় িকছুটা সময় সামানয্ সময় কখেনাi নয় 
     
 1  2  3  4  5 
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আপনার িকডিন েরাগ 

 
 

িনেচর pিতিট িববিৃত আপনার জনয্ কতটা সতয্ বা িমথয্া? 

 সmণর্ভােবূ  সতয্ মূলতঃ সতয্ জািন না মূলতঃ িমথয্া সmণর্ভােবূ  িমথয্া

      
      
13. আমার িকডিন েরাগ আমার 

জীবনেক aতয্n বয্াহত 
কের ..........................   1 ............  2 ...........  3 ............  4 ............  5 

      
14. আমার aেনকটা সময় 

আমার িকডিন েরােগর 
েদখােশানার িপছেন খরচ 
হেয় যায় ......................   1 ............  2 ...........  3 ............  4 ............  5 

      
15. আমার িকডিন েরােগর 

েদখােশানা করেত িগেয় আিম 
হতাশ েবাধ কির .............   1 ............  2 ...........  3 ............  4 ............  5 

      
16. িনেজেক আমার পিরবােরর 

oপর eকটা েবাঝার মত 
মেন হয়.......................   1 ............  2 ...........  3 ............  4 ............  5 
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গত চার সpােহ, িনেচর pিতিট dারা আপিন কতটা aসিুবধায় পেড়েছন? 

 eেকবােরi 
aসিুবধায় 
পিড়িন 

িকছুটা 
aসিুবধায় 
পেড়িছ 

মাঝাির 
aসিুবধায় 
পেড়িছ 

aেনক 
aসিুবধায় 
পেড়িছ 

aতয্n 
aসিুবধায় 
পেড়িছ 

      
17. আপনার েপশীেত বয্থা? ...   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

18. বেুক বয্থা? ................   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

19. িখচুিনঁ ? .....................   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

20. tেক চুলকািন? .............   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

21. শু  tক?...................   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

22. াসক ?....................   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

23. িনেsজ হেয় যাoয়া বা 
মাথা েঘারােনা? ............   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

24. kধার aভাবু ?.............   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

25. শিk িনঃেশষ হoয়া বা 
aবসnতা? .................   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

26. হােত বা পােয়র পাতায় 
aসাড় ভাব?...............   1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

27. বিম ভাব বা েপট খারাপ?  1 ............  2 ............  3 .............  4 ............  5 

28a. (শধুমুাt েহেমাডায়ালাiিসেসর েরাগীেদর জনয্) 
ডায়ালাiিসস েমিশেনর সােথ 
আপনার েদেহর সংেযাগsেল 
সমসয্া? .....................    1 ............  2 ............  3 .............  4............  5 

28b. (শধুমুাt েপিরেটািনয়াল ডায়ালাiিসেসর েরাগীেদর জনয্) 
আপনার েদেহ কয্ােথটার 
pেবেশর sােন সমসয্া?....   1.............  2 ............  3 .............  4 ............  5 
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আপনার দনিnন জীবেন িকডিন েরােগর pভাব 

 
 

িকছু িকছু েলাক তােদর দনিnন জীবেনর uপর িকডিন েরােগর pভােবর কারেণ aসিুবধা েবাধ কেরন, 
আবার aনয্রা aসিুবধা েবাধ কেরন না৷ িনেচর pিতিট েkেt িকডিন েরাগ আপনােক কতটা aসিুবধায় 
েফেল? 

 eেকবােরi 
aসিুবধায় 
েফেল না 

িকছুটা 
aসিুবধায় 
েফেল 

েমাটামিুট 
aসিুবধায় 
েফেল 

aেনক 
aসিুবধায় 
েফেল 

aতয্n 
aসিুবধায় 
েফেল 

      
29. তরল gহেণ বাধািনেষধ?..   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

30. খাবাের বাধািনেষধ? .......   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

31. বািড়র েভতেরর কাজ 
করার েkেt আপনার 
সkমতা? ...................   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

32. মণ করার েkেt আপনার 
সkমতা? ...................   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

33. ডাkার o aনয্ানয্ 
িচিক  সা কম েদর uপর 
আপনার িনভর্ রশীল থাকা?   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

34. িকডিন েরােগর কারেণ সৃ  
চাপ বা uেdগ?............   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

35. আপনার েযৗনজীবন? ......   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 

36. আপনার েচহারা?...........   1 ...........  2 ............  3.............  4............  5 
 
 

ei p গেুলার utর েদয়ার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ! 


