
Через акромегалію…

19. Я відчуваю себе хворою людиною 21. У мене слабкий сексуальний потяг

•	 Повністю погоджуюсь •	 Завжди

•	 Деякою мірою погоджуюсь •	 Більшість часу

•	 Не погоджуюсь, не заперечую •	 Інколи

•	 Деякою мірою заперечую •	 Рідко

•	 Повністю заперечую •	 Ніколи

20. Фізичні зміни, викликані моєю 
хворобою, керують моїм життям 22. Я почуваюся слабким/слабкою

•	 Повністю погоджуюсь •	 Завжди

•	 Деякою мірою погоджуюсь •	 Більшість часу

•	 Не погоджуюсь, не заперечую •	 Інколи

•	 Деякою мірою заперечую •	 Рідко

•	 Повністю заперечую •	 Ніколи
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ІНСТРУКЦІЯ для відповіді 
на питання анкети ACROQol 1

На цих сторінках ви знайдете речення, що описують 
деякі проблеми, які акромегалія викликає у пацієнтів, 
які страждають на цю хворобу.

Після кожного речення наводяться варіанти відповідей. Деякі 
з них стосуються частоти, а інші стосуються того, наскільки 
пацієнт з ними згоден чи ні. 

Пацієнту потрібно уважно прочитати кожне речення. Потім 
позначити варіант відповіді, який найкраще описує те, що, 
на його думку, з ним відбувається. 

Пам’ятайте, що правильних чи неправильних відповідей НЕМАЄ. 
Важливо лише те, що зараз відбувається з пацієнтом через його  
захворювання — акромегалію. 

Дуже важливо відповісти на всі запитання. 
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Через акромегалію… Через акромегалію…

1. Я відчуваю слабкість у ногах
4.  Я виглядаю потворно 

на фотографіях

•	 Завжди •	 Повністю погоджуюсь

•	 Більшість часу •	 Деякою мірою погоджуюсь

•	 Інколи •	 Не погоджуюсь, не заперечую

•	 Рідко •	 Деякою мірою заперечую

•	 Ніколи •	 Повністю заперечую

2.  Я відчуваю себе потворним/
потворною

5.  Я уникаю часто виходити з 
друзями через мою зовнішність

•	 Повністю погоджуюсь •	 Завжди

•	 Деякою мірою погоджуюсь •	 Більшість часу

•	 Не погоджуюсь, не заперечую •	 Інколи

•	 Деякою мірою заперечую •	 Рідко

•	 Повністю заперечую •	 Ніколи

3. Я відчуваю депресію
6.  Я намагаюся уникати спілкування 

з людьми

•	 Завжди •	 Завжди

•	 Більшість часу •	 Більшість часу

•	 Інколи •	 Інколи

•	 Рідко •	 Рідко

•	 Ніколи •	 Ніколи

7. Я виглядаю по-іншому у дзеркалі
10.  Люди дивляться на мене 

через мою зовнішність

•	 Повністю погоджуюсь •	 Повністю погоджуюсь

•	 Деякою мірою погоджуюсь •	 Деякою мірою погоджуюсь

•	 Не погоджуюсь, не заперечую •	 Не погоджуюсь, не заперечую

•	 Деякою мірою заперечую •	 Деякою мірою заперечую

•	 Повністю заперечую •	 Повністю заперечую

8.  Я відчуваю, що люди мене цураються 
через мою хворобу

11.  Деякі частини мого тіла (ніс, 
ноги, руки…) дуже великі

•	 Повністю погоджуюсь •	 Повністю погоджуюсь

•	 Деякою мірою погоджуюсь •	 Деякою мірою погоджуюсь

•	 Не погоджуюсь, не заперечую •	 Не погоджуюсь, не заперечую

•	 Деякою мірою заперечую •	 Деякою мірою заперечую

•	 Повністю заперечую •	 Повністю заперечую

9.  У мене є проблеми зі звичайною діяльністю 
(наприклад, робота, навчання, виконання 
домашніх завдань, сімейні заняття або дозвілля)

12.  У мене є проблеми з роботою 
руками, наприклад, шиттям, 
використанням інструментів

•	 Завжди •	 Завжди

•	 Більшість часу •	 Більшість часу

•	 Інколи •	 Інколи

•	 Рідко •	 Рідко

•	 Ніколи •	 Ніколи

Через акромегалію…

13.  Хвороба впливає на якість виконання 
роботи або моїх звичних справ 16. Я хроплю вночі

•	 Завжди •	 Завжди

•	 Більшість часу •	 Більшість часу

•	 Інколи •	 Інколи

•	 Рідко •	 Рідко

•	 Ніколи •	 Ніколи

14. Я відчуваю біль у суглобах
17.  Мені важко формулювати слова 

через розмір мого язика

•	 Завжди •	 Завжди

•	 Більшість часу •	 Більшість часу

•	 Інколи •	 Інколи

•	 Рідко •	 Рідко

•	 Ніколи •	 Ніколи

15. Я відчуваю втому
18.  У мене є проблеми у сексуальних 

відносинах

•	 Завжди •	 Завжди

•	 Більшість часу •	 Більшість часу

•	 Інколи •	 Інколи

•	 Рідко •	 Рідко

•	 Ніколи •	 Ніколи


