
Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Activități cotidiene – Întreținerea locuinței 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

 

 

                          

            20                       5 

             

 

 

 

     

           20                    5 

           

 

 

    

D5.1 Să vă îndepliniți responsabilitățile 
privind treburile casei? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D5.2 Să desfășurați corect cele mai 
importante treburi ale casei? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D5.3 Să terminați toată treaba din casă pe 
care trebuie să o faceți? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D5.4 Să terminați la timp ceea ce v-ați 
propus? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

Activități cotidiene - Școală / Serviciu         
Dacă lucrați (salariat, voluntar, activitatea independentă) sau mergeți la școală, completați întrebările D 5.5 – D 5.8 de mai jos. 
 Altfel, treceți direct la D 6.1 Din cauza stării dumneavoastră de sănătate, în ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 

D5.5 În activitatea profesională / școlară 
zilnică? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D5.6 Să vă îndepliniți corect cele mai 
importante sarcini de la serviciu / 
școală? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D5.7  Să terminați la timp ceea ce v-ați 
propus 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 



Scoruri numerice atribuite fiecărui item 1 2 3 4 5 Rezervat pentru medic 

În ultimele 30 de zile, cât de dificil v-a fost: 
 
Inserție socială 

Scorul 
neprelucrat 
al itemului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

Scorul 
neprelucrat 
al domeniului 

   

          

 

 

 

 

 

           40                     5 

 

 

 

 

 

 

            

Scorul general al dizabilității (Total):             180          5 

         

D6.1  Cât de dificil v-a fost să participați la 
activitățile sociale (de exemplu, 
serbări, activități religioase sau altfel 
de activități) așa cum o fac ceilalți? 

Niciuna Ușoară Moderată Severă Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.2 Cât de dificil v-a fost să depășiți 
barierele sau obstacolele din jurul 
dumneavoastră? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.3  Cât de dificil v-a fost să trăiți cu 
demnitate din cauza atitudinii și 
acțiunilor celorlalți? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.4 Cât de mult timp petreceți pentru a 
vă îngriji de starea duneavostră de 
sănătate sau de consecințele ei? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.5 Cât de afectat ați fost din punct de 
vedere emoțional de starea dvs de 
sănătate? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.6 Cât de mult a reprezentat sănătatea 
dvs o pierdere de resurse financiare 
pentru dumneavoastră și pentru 
familia dumneavostră? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.7 Cât de dificil i-a fost familiei 
dumneavoastră din cauza 
problemelor dumneavoastră de 
sănătate? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 

D6.8 Cât de dificil v-a fost să faceți singur 
diferite lucruri pentru relaxare sau 
plăcere? 

    Extremă sau 
nu am putut 
face 

 


