
Kérdőív a közös döntéshozatalról (SDM-Q-Doc) 

[Példa] Miért fordult Önhöz betege ma? (pl. milyen panaszok, milyen diagnózis) 

 

 

[Példa] Milyen döntést hoztak? (pl. milyen kezelés) 

 

 
 
Az alábbi állítások a fent leírt vizitre vonatkoznak. Kérjük, minden egyes állításnál jelölje meg, 

hogy mennyire ért egyet az állítással. 

 

1. Egyértelműen megmondtam a betegemnek, hogy döntést kell hozni. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

 
      

2. Pontosan tudni akartam, hogy a betegem hogyan szeretne részt venni a döntéshozatalban. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

 
      

3. Elmondtam a betegemnek, hogy a panaszaira különböző kezelési lehetőségek vannak. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

       

4. Pontosan elmagyaráztam a betegemnek a kezelési lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

       

5. Segítettem a betegemnek, hogy minden információt megértsen. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

         

6. Megkérdeztem a betegemtől, hogy melyik kezelési lehetőséget részesíti előnyben. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

       

7. A betegem és én alaposan mérlegeltük a különböző kezelési lehetőségeket. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

       

8. A betegem és én közösen választottunk ki egy kezelési lehetőséget. 

 
egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 

       

9. A betegem és én megegyeztünk a további teendőkről. 

 egyáltalán nem 

értek egyet 

nagyrészt nem 

értek egyet 

inkább nem értek 

egyet 

inkább 

egyetértek 

nagyrészt 

egyetértek 

teljesen 

egyetértek 
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