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Chestionar de decizie participativă (SDM-Q-Doc) 
  

 model De ce v-a vizitat pacientul/pacienta dumneavoastră (ex. ce acuze, ce diagnostic)? 

  

 

  

 [model] Ce decizie a fost luată (ex. ce tratament)? 

  

 

  

 Următoarele declarații se referă la consultația descrisă mai sus. Vă rugăm să bifați de fiecare dată, 
afirmația cea mai potrivită. 

       

1. Am informat explicit pacientul meu/ pacienta mea că trebuie luată o decizie. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

 

       

2. Am vrut să aflu exact de la pacientul meu/pacienta mea cum dorea el/ea să participe la decizie. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

 

 

       

3. I-am comunicat pacientului meu/pacientei mele, că pentru acuzele lui/ei există opțiuni diferite de 
tratament. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

 

       

4. I-am explicat în detaliu pacientului meu/pacientei mele avantajele și dezavantajele opțiunilor de 
tratament. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

 

       

5. L-am ajutat pe pacientul meu/pacienta mea să înțeleaga toate informațiile. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

       

6. L-am întrebat pe pacientul meu/pacienta mea ce opțiune de tratament ar prefera. 

 Complet incorect In mare parte 
incorect 

Mai degraba 
incorect 

Mai degraba 
corect 

In mare parte 
corect 

Corect in totalitate 

       

7. Pacientul meu/pacienta mea și cu mine am cântărit riguros diferitele opțiuni de tratament. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

       

8. Pacientul meu/pacienta mea și cu mine am ales împreună o opțiune de tratament. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

       

9. Pacientul meu/pacienta mea și cu mine am căzut de acord asupra modului in care vom proceda de 
acum inainte. 

 Total neadevărat In mare măsură 
neadevărat 

Mai degrabă 
neadevărat 

Mai degrabă 
adevărat 

In mare măsură 
adevărat 

Total adevărat 

       
 


