BẢNG CÂU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRONG
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH VQ- 11
Tên ……………………………………..Tuổi …………….
Ngày………………………………………………….
Những câu sau đây mô tả các suy nghĩ về các biến chứng của một bệnh hô hấp Với mỗi câu
hãy chọn mức độ nào phù hợp nhất với bạn. Không có câu trả lời nào đúng, nó chỉ là là ý kiến
cá nhân
Không
bao giờ
1


Một
chút
2


Trung
bình
3


Nhiều
4


Rất
nhiều
5


1

Tối đau khổ vì thở mệt

2

Tôi lo lắng về tình trạng hô hấp của tôi











3

Tôi cảm thấy những người xung quanh không
hiểu tôi











4

Tình trạng hô hấp của tối làm cho tôi không
đi lại được như tôi mong muốn











5

Ban ngày tôi cảm thấy buồn ngủ











6

Tối cảm thấy mình không thể thực hiện được
những dự định của mình











7

Tối rất mau mệt trong những công việc
thường ngày











8

Về mặt thể lực tôi không hài lòng về những
gì mình có thể làm được











9

Căn bệnh hô hấp đã ảnh hưởng lên cuộc sống
xã hội của tôi











10

Tôi cảm thấy buồn











11

Tình trạng hô hấp của tôi làm giới hạn cuộc
sống năng động của tối











Xin bạn hãy kiểm tra lại là đã trả lởi tát cả các câu hỏi chưa . Cám ơn bạn

TÍNH THANG ĐIỂM
Điểm


Điểm về chức năng: :

Tổng số 3 câu trả lời





Điểm về tâm lý::

Tổng số 4 câu trả lời





Điểm về quan hệ xã hội: Tổng số 4 câu trả lời



Tổng số điểm

1/ PHÁT HIỆN một chất lượng cuộc sống kém liên quan đến sức khỏe ( CLCS)
Lý giải tổng số điểm VQ 11 cho một bệnh nhân bị Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT)
11

22
CLCS tốt

55

CLCS kém

CLCS rất kém
Tối đa

Tối thiểu

Các lý giải:
- Không hiểu về BPTNMT
- BPTNMT không được quản lý tốt (bình thường và/hay đợt cấp)
- Nguy cơ có bệnh khác ( trầm cảm và/ hay lo âu)
- Không trao đổi tốt với nhân viên chăm sóc sức khỏe
Các hậu quả có thể xảy ra:
- Nguy cơ vào đợt cấp
- Tuân thủ điều trị kém
- Xuất hiện những thái độ có thể nguy hiểm cho sức khỏe
2/ ĐIỀU TRỊ:
VQ- 11 theo từng chức năng
Chức năng ≥ 8

Tâm lý ≥ 10

Quan hệ xã hội ≥≥ 10

- Phục hồi chức năng hô hấp

- Giúp đỡ vể mặt tâm lý

-Giúp đỡ về mặt xã hội

-Tái tập luyện với gắng sức

- Giáo dục điều trị

-Giúp đỡ về mặt tâm lý

- Phục hồi chức năng hô hấp
-

-Giáo dục điều trị

3. ĐÁNH GIÁ sự thay đổi của VQ -11 sau một khoảng thời gian đã định sẵn ( tối đa : 6
tháng)
11
22
55
16
27
42
……………..x………… ………
……
T 0 ……. ………

x……………………………
T 0 + 3 tháng ……

x……………..

………………….. T 0 + 6 tháng

Ngưỡng thay đổi về lâm sàng theo cá nhân: 4 – 8 điểm
Ngưỡng này đang trong thời gian chuẩn hóa. Nếu chúng ta chọn khoảng cách lớn hơn (4 – 8)
con số 5 có vẻ như là ngưỡng thay đổi có ý nghĩa sau điều trị

Những thay đổi từng cá nhân của một nhóm bệnh nhân
Bệnh nhâncó tình trạng xấu đi

(patients détériorés)
Ngưỡng (Seuil)

Bệnh nhân tình trạng ổn định (Patients stables)
Ngưỡng: (Seuil)
Bệnh nhân tình trạng cải thiện tốt (Patients améliorés)

MẶT TRƯỚC của VQ –11
giúp trao đổi với bệnh nhân
Khi câu trả lời ≥ 4 : nên trao đổi kỹ hơn về vấn đề này với bệnh nhân
1

3

2

3

4


5

Tôi cảm thấy những người
xung quanh không hiểu tôi

MẶT SAU của VQ-11
Nhắm đến việc cho bệnh nhân biết về giáo dục điều trị
Khuyến khich viết một lời khuyên cho cá nhân mình (bệnh nhân ) hay nhân viên chăm
sóc bệnh
BẢNG CÂU HỎI, SÁCH và THÔNG TIN

: đề nghị vào địa chỉ:

www.lab-epslon .fr/productions/questionnaires-74.html

