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Kwestjonarju dwar il-Kwalità tal-Ħajja minħabba l-Fertilità (2008)

Għal kull mistoqsija, immarka (ittikkja l-kaxxa) għat-tweġiba li hija l-aktar viċin li tirrifletti kif taħsibha u tħossok. Irrelata t-tweġibiet
tiegħek dwar kif taħsibha u tħossok attwalment. Xi mistoqsijiet jistgħu jikkonċernaw il-ħajja privata tiegħek, imma huma meħtieġa
sabiex jiġu mkejla b’mod xieraq l-aspetti kollha tal-ħajja tiegħek.
Jekk jogħġbok wieġeb għall-punti markati b’asterisk (*) biss kemm il-darba għandek sieħeb/sieħba.
Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
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Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
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Q1

L-attenzjoni u l konċentrazzjoni tiegħek huma mxekkla bi ħsibijiet
dwar l-infertilità?











Q2

Taħseb li l-problema ta’ fertilità qeda tostakolak milli timxi ’l
quddiem fl-iskopijiet l-oħra ta hajtek?











Q3

Tħossok mifluġ jew mħeddel minħabba problemi fuq il-fertilità?











Q4

Tħossok kapaċi tlaħħaq mal problemi tal-fertilità tiegħek?
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A

Kif tkejjel lil saħħtek?
Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment

B

Inti sodisfatt bil-kwalità tal-ħajja tiegħek?

Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
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Q5

Inti sodisfatt bl-appoġġ li tirċievi minn ħbieb rigward il-problemi
ta’ fertilità?











*Q6

Inti sodisfatt bir-relazzjoni sesswali tiegħek anke jekk għandek
problemi dwar il-fertilità?
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Qatt

Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
Q7

Il-problemi dwar il-fertilità jikkaġunaw għira jew riżentiment?











Q8

Tesperjenza niket u/jew sensazzjonijiet ta’ telf dwar li ma jistax
ikollok tfal (jew aktar tfal)?











Q9

Tħossok tvarja bejn tama u disprament minħabba problemi dwar
il-fertilità?











Q10

Inti soċjalment iżolat minħabba problemi dwar il-fertilità?











*Q11

Inti u s sieħeb/sieħba affezzjonati lejn xulxin anke jekk għandek
problemi dwar il-fertilità?











Q12

Il-problemi dwar il-fertilità tiegħek jinterferixxu max xogħol ta’
kuljum jew l-obbliġi tiegħek?











Q13

Tħossok skomdu tattendi sitwazzjonijiet soċjali bħal vaganzi u
ċelebrazzjonijiet minħabba l problemi tal-fertilità tiegħek?











Q14

Tħoss li l-familja tiegħek tifhem dak li għaddej minnu?
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Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
*Q15

Il-problemi tal-fertilità saħħu l-impenn tiegħek lejn is-sieħeb/
sieħba tiegħek?











Q16

Tħossok iddispjaċut u dipress dwar il problemi tal fertilità
tiegħek?











Q17

Il-problemi tal-fertilità tiegħek iġġagħlu tħossok inferjuri għal
persuni bi tfal?











Q18

Inti mdejjaq b’għeja minħabba l-problemi dwar il-fertilità?











*Q19

Il-problemi tal-fertilità kellhom impatt ħażin fuq ir relazzjoni massieħeb/sieħba tiegħek?











*Q20

Tħossha diffiċli titkellem mas-sieħeb/sieħba tiegħek dwar kif
tħossok fuq in-nuqqas ta’ fertilità?











*Q21

Inti kuntent bir-relazzjoni tiegħek anke jekk għandek problemi
dwar il-fertilità?











Q22

Tħoss il-pressjoni soċjali fuqek biex ikollok (jew ikollok aktar)
tfal?











Q23

Il-problemi dwar il-fertilità tiegħek jagħmluk aktar irrabjat?











Q24

Tħoss uġigħ u dwejjaq fiżiku minħabba l-problemi tiegħek dwar
il-fertilità?
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Modulu ta’ Trattament Fakultattiv

Bdejt tieħu xi trattament dwar il-fertilità (dan jinkludi xi konsulta medika jew intervent)? Jekk Iva, jekk jogħġbok wieġeb il-mistoqsijiet li
ġejjin. Għal kull mistoqsija, immarka (ittikkja l-kaxxa) għat-tweġiba li hija l-aktar viċin li tirrifletti kif taħsibha u tħossok. Irrelata t-tweġibiet
tiegħek mal-ħsibijiet u kif tħossok attwalment. Xi mistoqsijiet jistgħu jirrelataw mal-ħajja privata tiegħek, imma huma meħtieġa sabiex
jiġu mkejla b’mod xieraq l-aspetti kollha ta’ ħajtek.
Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
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T1

It-trattament dwar il-fertilità jaffettwa l-imġieba tiegħek?











T2

Is-servizzi mediċi dwar il-fertilità li tixtieq huma disponibbli
għalik?
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Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
T3

Kemm hu kkumplikat biex tiffaċċja l-proċedura u/jew l-għoti ta’
mediċin(a/i) għat-trattament dwar l-infertilità tiegħek?











T4

Inti mdejjaq bl-effett tat trattament fuq l-attivitajiet ta’ kuljum
tiegħek jew dawk marbuta max-xogħol?











T5

Tħoss li l-persunel tal-fertilità jifhmu dak li għaddej minnu?











T6

Inti mdejjaq dwar l-effetti kollaterali fiżiċi tal-mediċini u
t-trattament dwar il-fertilità?
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Għal kull mistoqsija mmarka t-tweġiba li hi l-eqreb lejn il-ħsibijiet
u l-mod kif tħossok attwalment
T7

Inti sodisfatt bil-kwalità ta’ servizzi disponibbli għalik biex tkun
tista’ tindirizza l-ħtiġijiet emozzjonali tiegħek?











T8

Kif tkejjel il-kirurġija u/jew it-trattament(i) medi(ku/ċi) li rċevejt?











T9

Kif tkejjel il-kwalità ta’ tagħrif li rċevejt dwar il-mediċina, kirurġija
u/jew it-trattament mediku?











T10

Inti sodisfatt bl-interazzjonijiet tiegħek mal-persunel mediku fuq
il-fertilità?
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