
Shkalla DIALOG 

1. Sa i/e kënaqur jeni me shëndetin tuaj 
mendor? 

 
 

A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 
 

 
 

2. Sa i/e kënaqur jeni me shëndetin tuaj 
fizik?  

 
 

A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J   

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 
 
 

 

3. Sa i/e kënaqur jeni me situatën tuaj të 
punës?   

 
 

A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 
 
 

 

4. Sa i/e kënaqur jeni me akomodimin tuaj? 
 
 

A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 
 
 

 

5. Sa i/e kënaqur jeni me aktivitetet e kohës 
së lirë?  

 
 

A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
6. Sa i/e kënaqur jeni me marrëdhëniet që 

keni me partnerin/familjen tuaj?  
 
 

 
 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 

  

 
 

7. Sa i/e kënaqur jeni me shoqërinë/miqësitë 
tuaja?  

 
 

 
 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 

  
 

 
8. Sa i/e kënaqur jeni me sigurinë tuaj 

personale?  
 
 

 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 

  

 
9. Sa i/e kënaqur jeni me medikamentet? 

 
 

 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 

  

 
10. Sa i/e kënaqur jeni me ndihmën praktike 

që pranoni?   
 

 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 

  

 
11. Sa i/e kënaqur jeni me takimet tuaja me 

profesionistët e shëndetit mendor?  
 

 
A ju duhet ndihmë shtesë në këtë fushë?  P/J 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalisht i/e 
pakënaqur 

Shumë i/e 
pakënaqur 

 Mjaft i/e 
pakënaqur 

Në mes  Mjaft i/e 
kënaqur 

Shumë i/e 
kënaqur 

Totalisht i/e 
kënaqur 

 


