ਚਮੜੀ ਿਵਿਗਆਨ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਵੱਤਾ ਸੂਚਕ

ਡੀਐਲਕਯੂਆਈ

ਹਸਪਤਾਲ ਸੰ ਿਖਆ:

ਿਮਤੀ:

ਨ:

ਿਨਦਾਨ:

ਅੰ ਕ:

ਪਤਾ:
ਇਸ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਕਹਨ
ਿਕਹਨ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ
ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾਓ।
ਲੱਗਾਓ।
1.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ Ôਤੇ ਿਕੰ ਨੀ ਖਾਰਸ਼,
ਖਾਰਸ਼, ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜ ਚੋਭ ਹੋਈ?

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

2.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਕਾਰਣ ਿਕੰ ਨੇ6 ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਾ ਜ ਆਤਮਆਤਮ-ਸਚੇਤ ਰਹੇ?

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

3.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਿਵੱਚ ਿਕਹਨ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ?

ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

4.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ <ਤੇ ਿਕਹਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ?

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

5.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਜ ਖਾਲੀ ਸਮ= ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਨ ਪਭਾਿਵਤ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਕੀਤਾ?

ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

6.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਖੇਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਿਕਹਨ ਔਖਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ?

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

7.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ ਪੜ6ਨ ਤ ਰੋਿਕਆ?

ਹ
ਨਹ












ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 




 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 



 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 



 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 


ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 

ਜੇਕਰ "ਨਹ", ਤ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜ ਪੜ6ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਿਕਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ?

ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

8.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਨੇੜਲੇ ਿਮੱਤਰ ਜ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ

ਿਕਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ?

ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

9.

ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਿਕਹਨੀਆਂ ਯੌਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ

10. ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਣਆ, ਿਮਸਾਲ ਵਜ,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਬਣਾਕੇ ਜ ਸਮ ਲੈ ਕ?
ੇ

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਬਹੁਤ
ਥੋੜ6ੀ ਿਜਹੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ







 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 



 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 



 ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ਨ ਦਾ <ਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਨਵਾਦ।
© ਏ ਵਾਈ ਿਫਨਲੇ , ਜੀ ਕੇ ਖਾਨ, ਅਪੈਲ 1992, ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤ ਿਬਨ ਨਕਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

