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TÜRKÇE PAYLAŞILAN KARAR VERME ÖLÇEĞI - DOKTOR 
VERSIYONU (SDM-Q-Doc) 

  

 [Örnek] Lütfen hangi sağlık şikâyeti /sorunu/ hastalığını muayene ettiğinizi yazınız: 

  

 

  

 [Örnek] Lütfen hangi kararı verdiğinizi yazınız: 

  

 

  

 Yukarıda bahsedilen muayenede karar verme süreçleri ile ilgili dokuz ifade aşağıda listelenmiştir. 
Lütfen her bir ifadeye ne kadar katıldığınızı ya da katılmadığınızı işaretleyiniz. 

       

1. Hastama durumuyla ilgili bir karar verilmesi gerektiğini açıkça söyledim. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

2. Hastamın karar verme sürecine nasıl dahil olmak istediğini bilmek istedim. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen katılıyorum Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

3. Hastama tıbbi durumunu tedavi etmek için farklı seçenekler olduğunu söyledim. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

4. Hastama tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarını net bir şekilde açıkladım. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

5. Hastama verilen tüm bilgiyi anlamasında yardımcı oldum. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

6. Hastama hangi tedavi seçeneğini seçmek istediğini sordum. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

7. Hastam ve ben farklı tedavi seçeneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 
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8. Hastam ve ben tedavi seçimi birlikte yaptık. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

       

9. Hastam ve ben sürecin nasıl gideceğine ilişkin anlaşma sağladık. 

 Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum 
Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 
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