
Român  pentru România 

INDEX DERMATOLOGIC DE CALITATE A VIE II 
 
 DLQI 
Spital nr.: 
Nume:  
Adres :  

Data: 
 
Diagnostic: 

 
Scor: 

 
Scopul acestui chestionar este de a m sura cât de mult v-a afectat via a ÎN ULTIMA S PT MÂN  boala dv. de piele. V  
rug m bifa i  o c su  pentru fiecare întrebare. 
 
1. În ultima s pt mân  câte mânc rimi, sensibilitate, 

durere sau în ep turi a i sim it pe piele? 
 Foarte mult  

Mult  
Pu in  
Deloc  
 

2. În ultima s pt mân  cât de jenat( ) sau 
ru inos(ru inoas ) a i fost datorit  bolii dv. de piele ? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  
 

3. În ultima s pt mân  cât de mult a afectat boala dv. de 
piele cu mersul la cump r turi sau îngrijirea casei i a 
gr dinii? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

4. În ultima s pt mân  cât de mult a influen at boala dv. 
de piele hainele cu care v-a i îmbr cat? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

5. În ultima s pt mân  cât de mult a afectat boala dv. de 
piele orice activit i sociale sau de relaxare? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

6. În ultima s pt mân  cât de mult v-a împiedicat boala 
dv. de piele s  practica i un sport? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

7. În ultima s pt mân  boala dv. de piele  v-a împiedicat 
la serviciu sau la studii ? 
 
Dac  „Nu” , în ultima s pt mân  cât de mult boala dv. 
de piele a fost o problem  la serviciu sau la studii? 

 Da  
Nu   Nerelevant  
 

Mult  
Pu in  
Deloc  
 

8. În ultima s pt mân , cât de mult boala dv. de piele v-a 
creat dificult i cu partenerul(a) sau cu oricare dintre 
prietenii apropia i sau rudele dv.? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

9. În ultima s pt mân , cât de mult v-a creat dificult i 
sexuale boala dv. de piele ? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

10. În ultima s pt mân , cât de multe probleme v-a creat 
tratamentul pentru boala dv. de piele,  de exemplu 
f când dezordine în cas  sau  luându-v  prea mult 
timp? 

 Foarte mult  
Mult  
Pu in  
Deloc  Nerelevant  
 

 

V  rog s  verifica i dac  a i r spuns la TOATE întreb rile. V  mul umesc. 
AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, A nu se reproduce f r  permisiunea autorilor. 


