
දියලැඩියා ඖධ භාවිතය පිළිබ කෙටි ප්රා්නාලලිය  

(Brief Medication Questionnaire on Diabetes – BMQ) 

මමම ප්රo්නාලලිය, ඔබ දැනට දියවැඩියාව වශා ගන්නා ඖධ ගැන පමණක් අවනු බයි. 

ඔබ දියවැඩියාව වශා ගනිමින් සිටින වෑම ඖධයක්ම මමහි කරුණාකර වශන් කරන්න. 

1. ඔබ අද දින ඔමේ දියලැඩියා ඖෂධ ඔබ වමඟ වායනයට රැමගනවිත් තිමේද? 

                          1.  නැත                                2. ඔව් 

2. ඔබ දැනට දියවැඩියාව වශා ක ොඳමණ  ඖධ ලර්ග ගණනක් භාවිතා කරන්මන්ද? 

         ඖධ ගණන …………. 

3. ඔබ දැනට දියවැඩියාව වශා ගන්නා ඖධ  මමොනලාද? 

ඖෂධ නාමය කහෝ ඖෂධ ගැන විස්තරයක් (උදා :ඖධ මාත්රාශල, දින ට ගන්නා ලාර ගණන ) 

ඖධ A: ………………………………………………..  

ඖධ B: ………………………………………………..  

ඖධ C: ………………………………………………..  

ඖධ D:………………………………………………..  

4. ඔබ පසුගිය මාස 6 තුළ දියවැඩියාල වශා භාවිතා   කිසියම් ඖධයක් නතර කෂාද? 

ඔව්/නැත   

             එකවේ නතර  ෂා නම් ;                                                                   

a. නතර කෂ ඖධය  b. නතර කෂ මශේතුල  

1. …………………………………              …………………………… 

2. …………………………………              …………………………… 



ඳශත වශන් ප්ර ්න පසුගිය සතිකේ ඔමේ දියලැඩියා ඖධ භාවිතය පිළිබලයි. 

කරුණාකර එක් එක් ප්ර…්නය වශා, ඔමේ අත්දැකීම් මශොම ආකාරfයන් විව්තර කරන 

අංෙය/අංක කුණු කරන්න. ඔබ ඉහත ැයිවත්ුගත    එක් එක් ඖධය වශා (A, B, 

C,D) මලන මලනම ප්ර්්නලට පිළිතුරු වඳයන්න.  

ඖධ A:…………………………………… 

5 මමම ඖධය මකොඳමණ ලතාලක් භාවිතා කිරීමට වලදHයලරයා උඳමදව ්බාදී 

තිමේද? 

1. වෑම දිනකම  2. අලH විටදී ඳමණක්              3. මනොදනිමි 

6. මමම ඖධය ඔබට උඳකාරලන ආකාරය/ආකාර ලන්කන්; (පිළිතුරු කිහිඳයක් කුණු 

  ශැ )                                     

1. මමේ සීනි මට්ටම ලැඩි කිරීමමන් 

2. මමේ සීනි මට්ටම අඩු කිරීමමන් 

           3. බර අඩු කිරීමමන් 

4. ශෘද මරෝග ලැෂැක්වීකමන්  

5. ආශාර රුචිය අඩු කිරීමමන්  

6. මලනත් (වශන් කරන්න )……………………………………………… 

7. මනොදනිමි  

7. ඳශත වශන් ප්රැ්න පසු ගිය සතිය තු ඔබකේ දියලැඩියා ඖධ භාවිතය පිළිබලයි;  

 a. ඔබ ඳසුගිය වතිය තු මමම ඖධය යම් ප්රනමාණයක් මශෝ භාවිතා ෙළාද?   

 1. නැත                                   2. ඔව්  

 b. ඔබ ඳසු ගිය වතිය තු දින කීයක් මමම ඖධය භාවිතා ෙළාද? 

           මම මමම ඖධය දින: 0    1    2    3    4    5    6   7   ක් භාවිතා කමෂමි. 

 c. ඳසුගිය වතිය තු ඔබ වාමානHමයන් මමම ඖධය දිනෙට කෙොපමණ වරක් භාවිතා කෂාද? 

           මම මමම ඖධය දිනකට: 0    1    2    3    ලරක් භාවිතා කමෂමි. 



   d. ඳසු ගිය වතිය තු ඔබ  වාමානHමයන් එක් වරෙදී මමම ඖධය මකොඳමණ 

ප්ර මාණයක් භාවිතා කෂාද?  

       මම මමම ඖධය එක් වරෙදී මඳති/කරල්: 0    1    2    3 ක් භාවිතා කමෂමි 

   e. ඳසු ගිය වතිය තු ඔබට මමම ඖධය ගැනීමට මකොඳමණ ලරක් කනොහැකි වුණාද?                

මා ශට මමම ඖධය ගැනීමට: 0    1    2    3    4    5    6    7   ලරක් මනොශැකි වුනි. 

8. ඔබට මකොතරම් මශොඳින් මමම ඖධය ක්රි යා කරන්මන් ද? 

1. කිසිමවේත්ම ක්රිමයා මනොකරයි  

2. මධ්යවව්ථ  ලමයන් ක්රියයා කරයි 

3. ඉතා මශොඳින් ක්රි යා කරයි 

4. මනොදනිමි  

 

9. ඔබට මමම ඖධය නිවා අඳශසුතාලයන් ඇතිකව්ද?                               

1. කිසිවීටක නැත  

2. තරමක් අඳශසුතා ඇතිfවි 

3. මබොමශෝ අඳශසුතා ඇතිfවි 

4. මනොදනිමි  

10. මමම ඖධය භාවිතා කරන විට ඔබට ඳශත අඳශසුතා මකොඳමණ ප්ර මාණයකට ඇතිකව්ද ?    

 කිසිවීටක      

නැත 

    මද 

ලමයන්     

මබොමශෝ 

   වීට 

 a. සියලු මාත්රාභ  මතක තබා ගැනීම අඳශසුය 0 1 2 

b. මමම ඖධය වශා වියදම දැරීමට  අඳශසුය 0 1 2 

c. ඖධ අලවන්වූ ඳසු නැලතත් නියමිත කායට බා ගැනීම 

අඳශසුය 

0 1 2 

d. මමම ඖධය නිවා මා ශට තලමත් අනලHය අතුරු ආබාධ 
ඇතිfවි 

0 1 2 

e. මම මමම ඖධfය් දිගු කාලීන බඳෑම් ගැන ලද මලමි 0 1 2 

f. මමම ඖධය පිළිබ මා ශට මලනත් ගැටලු මශෝ ප්ර්්න ඇත 0 1 2 

 


