Escala PozQoL
Opcional = "Este inquérito é destinado a pessoas infetadas com o VIH."
Obrigatório = “Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua saúde, relacionamentos, a sua satisfação com a vida e bem-estar. Por
favor, indique até que ponto as seguintes declarações se aplicam a si numa escala de 1 (nada) a 5 (extremamente).”
Numeração opcional na tabela de resposta =

1 – nada

2 – ligeiramente

3 – moderadamente

4 – muito

5 – extremamente

Nada

Ligeiramente

Moderadamente

Muito

Extremamente

1. Estou a desfrutar da vida











2. Preocupo-me com a minha saúde











3. Não tenho um sentimento de pertença com as pessoas em meu redor











4. Sinto que o VIH não me deixa fazer tanto quanto gostaria











5. Sinto-me bem como pessoa











6. Ter o VIH limita as minhas oportunidades de vida











7. Preocupo-me com o impacto do VIH na minha saúde











8. Sinto que controlo a minha vida











9. Tenho medo de que as pessoas me rejeitem quando souberem que
tenho VIH











10. Gerir o VIH desgasta-me











11. Sinto que o VIH limita as minhas relações pessoais











12. Temo os efeitos do VIH sobre a minha saúde à medida que envelheço











13. Estou otimista em relação ao meu futuro
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KEY: Blue = Psychological, Red = Social, Green = Health, Yellow = Functional
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