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Part 1. Supplementary Tables 
 
 

Table A1 . Effect of VAS on post-operation well being (Verified Hospitalizations Only) 

  

No Controls 
  

Controls for Illness 
Composition 

 
Controls for Illness 

Composition 
Demographic 

Characteristics1 

(N=118) (N=118)  (N=118) 

Self Care 
0.162 

 
0.0672 

 
-0.114 

(0.55) (0.22) 
 

(-0.36) 
Usual Activities 

0.457 
 

0.387 
 

0.181 

(1.60) (1.34) 
 

(0.56) 
Walking ability 

0.747*** 
 

0.723** 
 

0.594* 

(2.67) (2.55) 
 

(1.89) 
Pain 

0.652** 
 

0.586** 
 

0.390 

(2.31) (2.13) 
 

(1.38) 
Anxiety 

0.294 
 

0.327 
 

0.229 

(0.98) (1.02) 
 

(0.64) 
Overall Health 

0.367 
 

0.289 
 

0.104 

(1.42) (1.18) 
 

(0.40) 
 
***, p<.01, **p<.05, *p<.1 
Standard Errors clustered at the village level in parentheses 
1 Demographic controls include age, gender, income, literacy. 
 

 



 
Table A2. Effect of VAS on Hospital Quality and Post-Operation Outcomes (Verified Hospitalizations Only) 

 
Non-VAS VAS 

Odds Ratios 

No Controls 

Controls for 
Illness 

Composition 

Controls for 
Illness 

Composition and 
Demographic 

Characteristics 

Quality of Outcomes 

  
 

 

Occurrence of Infections 9.80% 1.40% 
.133%* 

(.015, 1.120) 
.137* 

(.015, 1.28) 
0.062 

(.002, 1.72) 
Been re-hospitalized since the 
first hospitalization 

37.70% 20.00% 
.413**  

(.199, .857) 
.388*** 

(.179, .837) 
0.347** 

(.155,  .780) 
 N=131 
Odds ratios were estimated using logistic regression 
Confidence intervals in parentheses 

  
 

 
 



 
 

Table A3. Post-operation well being for Non-VAS covered conditions 

  

No Controls 
  

Controls for Illness 
Composition 

 
Controls for Illness 

Composition 
Demographic 

Characteristics1 

(N=87) (N=87)  (N=87) 

Self Care -0.0476  -0.0510  -0.517 

(-0.08) (-0.07)  (-1.15) 

Usual Activities 0.503  0.375  -0.0424 

(0.78) (0.50)  (-0.09) 

Walking ability 1.093  1.069  0.748 

(1.57) (1.32)  (1.41) 

Pain 1.007*  0.806  0.569 

(1.91) (1.25)  (1.27) 

Anxiety 1.143*  1.203*  0.836* 

(1.86) (1.71)  (1.74) 

Overall Health 0.692  0.624  0.321 

(1.06) (0.82)  (0.70) 

 
***, p<.01, **p<.05, *p<.1 
Standard Errors clustered at the village level in parentheses 
1 Demographic controls include age, gender, income, literacy. 
 

 
 



 
 
 

Table A4. Post-Operation Outcomes for uncovered conditions 

 
Non-VAS VAS 

Odds Ratios 

No Controls 

Controls for 
Illness 

Composition 

Controls for 
Illness 

Composition and 
Demographic 

Characteristics 

Quality of Outcomes 

  
 

 

Occurrence of Infections 
4.7% 2.2% 

.456 
(.039, 5.33) 

.432 
(.040, 4.71) 

0.221 
(.006, 7.42) 

Been re-hospitalized since the 
first hospitalization 29.5% 13.0% 

.358  
(.108, 1.19) 

.267* 
(.056, 1.27) 

0.283 
(.056,  1.43) 

 N=90 
Odds ratios were estimated using logistic regression 
Confidence intervals in parentheses 

  
 

 



Table A5. Post-Operation Outcomes for uncovered conditions 

 
Non-VAS VAS 

Odds Ratios 

No Controls 

Controls for 
Illness 

Composition 

Controls for 
Illness 

Composition and 
Demographic 

Characteristics 

Quality of Outcomes 

  
 

 

Satisfied with hospitalization 59.8% 67.3% 1.384 
(0.780, 2.457) 

1.421 
(0.784, 2.574) 

1.386 
(0.749, 2.566) 

Hospital was clean 91.3% 94.4% 1.603 
(0.549, 4.685) 

1.360 
(0.432, 4.278) 

1.280 
(0.360, 4.552) 

Discharge instructions given 82.2% 87.3% 1.480 
(0.677, 3.237) 

1.416 
(0.585, 3.427) 

1.142 
(0.426, 3.060) 

Patient has contact information 
of doctor 

34.8% 45.8% 1.584 
(0.870, 2.883) 

1.529 
(0.824, 2.837) 

1.612 
(0.836, 3.110) 

Doctor advised follow-up visit 75.3% 80.2% 1.330 
(0.649, 2.725) 

1.308 
(0.604, 2.829) 

1.343 
(0.605, 2.983) 

 N=199 
Odds ratios were estimated using logistic regression 
Confidence intervals in parentheses 

  
 



Table A6. Pre-operation well being 

  

No Controls 
  

Controls for Illness 
Composition 

 
Controls for Illness 

Composition 
Demographic 

Characteristics1 

(N=173) (N=173)  (N=173) 

Self Care -0.243  -0.143  -0.0853 

(0.204) (0.214)  (0.220) 

Usual Activities -0.361*  -0.251  -0.164 

(0.203) (0.209)  (0.218) 

Walking ability -0.535***  -0.447**  -0.397* 

(0.199) (0.199)  (0.205) 

Pain -0.578***  -0.456**  -0.450** 

(0.187) (0.188)  (0.190) 

Anxiety -0.235  -0.181  -0.204 

(0.194) (0.203)  (0.209) 

Overall Health -0.396**  -0.257  -0.200 

(0.182) (0.188)  (0.191) 

 
***, p<.01, **p<.05, *p<.1 
Standard Errors clustered at the village level in parentheses 
1 Demographic controls include age, gender, income, literacy. 
 

 



Part 2: Calculations for mortality reduction estimates  
 

Table A8 presents inputs used to calculate mortality reductions as a results of increased 
treatment seeking induced by VAS. 

 
Table A8. Inputs For Mortality Reduction Calculation 
Inputs  Estimate Source 
Share That Seek Treatment 

  Seek Treatment VAS 69.73% Authors 
Seek Treatment non-VAS 65.31% Authors 
% Effect of VAS 4.42% Authors 

 
 

 Effect of Seeking Treatment 
 

 RR of MI with Aspirin, beta-blocker, ACEI,and statin 0.273 Gaziano et al. (2006)  

   
Probability of MI conditional on Chest Pain 0.053 

Prabhakaran et al. 
(2005)  

R of Mortality if have MI (30 Day) 0.33 Gaziano et al. (2006)  
  
We used the following formula to estimate the percentage point mortality reduction.  
 

∆𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑃(𝑀𝐼) ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑀𝐼) ∗ (%(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡) ∗ 𝑅𝑅(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡) ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡(𝑉𝐴𝑆) + ((1
− %(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡)) ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡(𝑉𝐴𝑆) − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡(𝑉𝐴𝑆) 

 
Where ∆𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 is the percentage point reduction in mortality as a result of the 4.42 
percentage point increase in treat seeking, P(MI) is the probability of having an MI 
conditional on chest pain, Risk(MI) is the risk of 30-day mortality conditional on having an 
MI, %(Treat) is the share of the population that seeks treatment that actually receives 
treatment, RR(Treat)  is the relative risk of MI for treatment relative to no treatment, and 
Effect(VAS) is the % effect of VAS on treatment seeking. We then use the following to 
estimate the % reduction.  
%∆𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 = ∆𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦/( 𝑃(𝑀𝐼) ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑀𝐼) ∗ 𝑆𝑒𝑒𝑘𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑉𝐴𝑆 ∗ 𝑅𝑅(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡) ∗ %(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡))

+ ( 𝑃(𝑀𝐼) ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑀𝐼) ∗ 𝑆𝑒𝑒𝑘𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑉𝐴𝑆 ∗ (1 − %(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡)) + (𝑃(𝑀𝐼)

∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑀𝐼) ∗ (1 − 𝑆𝑒𝑒𝑘𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑉𝐴𝑆)) 

 
Where the denominator represent the % of the population in non-VAS eligible villages 
estimated to die from an MI. Below we show that if 50% of the population who sought 
treatment were to receive treatment, we would estimate a 2.1% reduction in mortality from 
MI. However, if 100% of people that sought treatment received treatment, we estimate a 
6.1% reduction in mortality from MI> 
 
Table A9. Estimated Mortality Reduction Under Different Assumptions of 
Treatment Received Conditional on Seeking Treatment 

% That receive treatment conditional 
on seeking treatment 

Mortality Reduction 

50% 2.1% 

75% 3.4% 

100% 6.1% 

 



Part 3. Questions to Assess Post-Hospitalization Well Being 
 

Q. 

No 

ಕ್ರ.ಸಂ. 
Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

301.  

Suppose you twisted your ankle while working at home or in the field. You could 

walk a few steps with the twisted ankle but had to take a break after a few steps 

because of pain. You were unable to walk briskly or run because of the pain in 

your ankle. Please use the stones to rate your ability to walk in this situation. 

Remember 5 stones means the best possible situation or you can walk perfectly 

well and 1 stone means the worst possible situation or you are unable to walk at 

all.  

ಮನ ಯಲ್ಲ ಿಆಥವಾ ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲ ಿನಡ ಯುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ನಿಮಮ ಪಾದದ ಕೋಲು ಉಳುಕದ . ನಿೋವು 
ಉಳುಕದ ಪಾದದ ೂಂದಿಗ  ಕ ಲವು ಹ ಜ್ ೆ ನಡ ಯಬಲಿ್ಲರಿ ಆದರ   ನ ೂೋವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ ಲವು 
ಹ ಜ್ ೆಗಳ ನಂತ್ರ ನಿೋವು ವಿಶಾರಂತಿ ಪ್ಡ ಯಬ ೋಕ್ು. ನಿಮಮ ಪಾದದ ಕೋಲ್ಲನಲ್ಲಿನ ನ ೂೋವಿನ 

ಕಾರಣದಿಂದ ನಿೋವು ವ ೋಗವಾಗಿ ನಡ ಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಲು ನಿಮಗ  ಆಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡ ಯಲು ನಿಮಮ ಸಾಮಥ್ಯವನುನ ರ ೋಟ್ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ುುಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ಥ. 

ನ ನಪಿಟ್ುುಕ ೂಳ್ಳಿ 5 ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ಸಾಧ್್ತ  ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ  ಅಥವಾ ನಿೋವು 
ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ಚ ನಾನಗಿ ನಡ ಯಬಲಿ್ಲರಿ ಮತ್ುತ 1 ಕ್ಲು ಿಎಂದರ  ಸಾಧ್್ತ  ಇರುವ ಕ ಟ್ು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ 

ನಿಮಗ  ನಡ ಯಲು ಆಗುವುದಿಲಿ. 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

838-840 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

302.  

Now suppose your ankle healed after a few days and you are able to walk and run 

normally. Please add or remove stones to rate your ability to walk.  

ಈಗ ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ ಪಾದದ ಕೋಲು ವಾಸ್ಥ ಆಗಿದ  ಮತ್ುತ ನಿಮಗ  ಸಾಮಾನ್ರಂತ  
ನಡ ಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಲು ಆಗುತ್ತದ .  ನಿಮಮ  ನಡ ಯುವ  ಸಾಮಥ್ಯ ಕ ೆಅಂಕ್  ನಿೋಡಲು  
ದಯವಿಟ್ುು ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸ್ಥ ಅಥವಾ ತ ಗ ದುಹಾಕ. 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

841-843 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

303.  

Interviewer, please verify that the number of stones in the bowl for Q343 was 

greater than the number of stones in the bowl for Q342. 

 ಸಂದರ್ಯಕ್, Q343ನ ಬಟ್ುಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲುಿಗಳ ಸಂಖ್ ್ಯು Q342ಯಲ್ಲ ಿ ಬಟ್ುಲ್ಲನಲ್ಲಿದದ ಕ್ಲುಿಗಳ 

ಸಂಖ್ ್ಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿದಾದವಾ ಎಂದು  ದಯವಿಟ್ುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥ. 
 

844-846 

 Yes No 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 1 2 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 1 2 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 1 2   

 

 



(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: If answer to 344 is “No”, Please explain instructions again. Also, explain 

that as ability to walk was better in Q343 compared to Q342, they should have added more stones to the bowl in Q343.) 

(ತ್ನಿಖ್  ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು:  344ನಲ್ಲ ಿಇಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸ್ಥದದರ  ದಯವಿಟ್ುು ಸೂಚನ ಗಳನುನ ಮತ ತ ವಿವರಿಸ. ಜ್ ೂತ ಯಲ್ಲ ಿQ342ಗ   
Q343ಹ ೂೋಲ್ಲಸ್ಥದಾಗ ನಡಗ ಯ ಸಾಮಥ್ಯವನುನ ವಿವರಸ್ಥ, Q343ನಲಿ್ಲ ಹ ಚುಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಬ ೋಕ್ು) 

 

Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

304.  

Now let’s start by thinking about your health in the few days prior to the 

hospitalization when you were unwell (when the major procedure occurred). How 

would you rate your ability to do self-care activities independently such as bathing 

and dressing yourself? Remember, 5 stones means you had no problems bathing or 

dressing yourself independently. 1 stone means you could not bath or dress 

yourself independently and needed a caretaker to dress or bath you.  

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  ನಿೋವು 
ಆನರ ೂೋಗ್ರಾದ  ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುವುದರ ೂಂದಿಗ  ನಾವಿೋಗ ಪಾರರಂಭಿಸ ೂೋಣ. 

ಸವತ್ಃ ನಿೋವ ೋ ಸಾನನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ ಬಟ್ ುಗಳನುನ ಧ್ರಿಸುವುದು ಇಂತ್ಹ ಸವಯಂ ಕಾಳಜಿಯ 

ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಮ ಸಾಮಥ್ಯಕ ೆ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ಅಂಕ್ವನುನ 
ನಿೋಡುವಿರಿ.. ನ ನಪಿನಲಿ್ಲಡ, 5 ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ಸವತ್ಃ ನಿೋವು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾನನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ 

ಬಟ್ ುಗಳನುನ ಧ್ರಿಸಲು ನಿಮಗ  ಯಾವುದ ೋ ತ ೂಂದರ  ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಥಯ, 1 ಕ್ಲು ಿಎಂದರ  ಸವತ್ಃ 
ನಿೋವು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾನನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬಟ್ ು ಧ್ರಿಸಲು ಆಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುತ ನಿಮಮನುನ 
ನ ೂೋಡಕ ೂಳುಿವವರು ಬಟ್ ು ಹಾಕ್ಬ ೋಕಾದ ಅಥವಾ ನಿಮಗ  ಸಾನನ ಮಾಡಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್್ವಿತ್ುತ.  
FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

847-849 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

305.  

Now thinking about your health today, do you think your ability to do self-care 

activities independently such as bathing and dressing has improved or worsened or 

remained the same? If it has improved add more stones to bowl, similarly if it has 

worsened remove stones from the bowl. If it has remained the same just tell me 

that you do not want to add or remove stones from the bowl. 

ಈಗ ಈದಿನ ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ಸವತ್ಃ ನಿೋವ ೋ ಸಾನನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ 
ಬಟ್ ುಗಳನುನ ಧ್ರಿಸುವುದು ಇಂತ್ಹ ಸವಯಂ ಕಾಳಜಿಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲು 
ನಿಮಮ ಸಾಮಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ 

ಉಳ್ಳದಿದ  ಎಂದು ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ 
ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಹಾಕ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲ ಿಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ 
ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today 

ಈ ದಿನ 

 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

850-852 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: Now clear the bowl of all stones. Inform the respondent that you will now 

be repeating this exercise for other health domains such as ability to work, depression, pain, and overall health) 

(ತ್ನಖ್ ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು: ಈಗ ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರವ ಎಲಾಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸವಚಿಗ ೂಳ್ಳಸ್ಥ. ಪ್ರತ್ವಾದಿಗ  ಈಗ ಈ ಅಭ್ಾ್ಸವನನ ಮತ ತ ಮಾಡುವಂತ  
ತಿಳ್ಳಸ್ಥ, ಇತ್ರ  ಆರ ೂೋಗ್ದ ಡ ೂಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ತ್ರಹದ ಕ ಲಸದ ಸಾಮಥ್ಯ, ಖಿನನತ , ನ ೂೋವು ಮತ್ತ ಒಟ್ಾುರ  ಆರ ೂೋಗ್) 
 
 

  



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

 

Thinking about your health in the few days prior to the hospitalization when you 

were unwell (where major procedure occurred), how would you rate your ability to 

do usual activities that you do in a typical day such as going to work, playing with 

children, doing household activities such as cooking and cleaning ? Remember, 5 

stones means you had no problems doing usual activities. 1 stone means you could 

not do any of your usual activities. [Record number of stones in bowl) 

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  ಒಂದು 
ಸಾಂಕ ೋತಿಕ್ವಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹ ೂೋಗುವುದು, ಮಕ್ೆಳ  ಂದಿಗ  ಆಟ್ವಾಡುವುದು, ಅಡುಗ  
ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ ಸವಚಿಗ ೂಳ್ಳಸುವುದು ಇಂತ್ಹ ಮನ ಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದು ಇಂತ್ಹ 

ಸಾಮಾನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಮಾಡಲು ನಿಮಮ ಸಾಮಥ್ಯವನುನ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ರ ೋಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ? 

ನ ನಪಿನಲಿ್ಲಡ, 5 ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ಸಾಮಾನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗ  ಯಾವುದ ೋ 
ತ ೂಂದರ  ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂದ ಅಥಯ, 1 ಕ್ಲುಿ ಎಂದರ  ಸಾಮಾನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗ  
ಆಗುತ್ತಲ ೋ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಥಯ ಬರುತ್ತದ . . 
FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

853-855 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

Now thinking about your health today do you think your ability to do usual 

activities has improved or worsened or remained the same? If it has improved add 

more stones to bowl, similarly if it has worsened remove stones from the bowl. If it 

has remained the same just tell me that you do not want to add or remove stones 

from the bowl  

ಈಗ ಈ ದಿನ ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ಸಾಮಾನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಮಾಡಲು 
ನಿಮಮ ಸಾಮಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ 

ಉಳ್ಳದಿದ  ಎಂದು ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ 
ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಹಾಕ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲ ಿಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ 
ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today 

ಈ ದಿನ 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

856-858 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: Now clear the bowl of all stones) 

(ತ್ನಿಖ್  ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು: ಈಗ ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸವಚಿ ಗ ೂಳ್ಳಸ್ಥ) 

 



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

 

Thinking about your health in the few days prior to the hospitalization when you 

were unwell (where major procedure occurred), how would you rate your ability to 

walk about? Remember, 5 stones means you had no problems walking about. 1 

stone means you were unable to walk about. 

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
ನಡ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೋಗಲು ನಿಮಮ ಅನಾರ ೂೋಗ್ದ  ಸಾಮಥ್ಯವನುನ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ರ ೋಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ? 

ನ ನಪಿಡ, 5 ಎಂದರ  ನಿಮಗ  ನಡ ದುಕ ೂಂಡುಹ ೂೋಗಲು ನಿಮಗ  ಯಾವುದ ೋ ತ ೂಂದರ  ಇರಲ್ಲಲಿ, 1 

ಕ್ಲುಿ ಎಂದರ  ನಡ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೋಗಲು ನಿಮಗ  ಸಾಧ್್ವಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಥಯಬರುತ್ತದ .  
೪ ವಾರಗಳ ಪ್ೂವಯ 

FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್  ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

859-861 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

Now thinking about your health today do you think your ability walk about has 

improved or worsened or remained the same? If it has improved add more stones to 

bowl, similarly if it has worsened remove stones from the bowl. If it has remained 

the same just tell me that you do not want to add or remove stones from the bowl  

ಈಗ ಈ ದಿನ ನಿಮಮ ಅನಾರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ನಡ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೋಗಲು ನಿಮಮ 
ಸಾಮಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಉಳ್ಳದಿದ  
ಎಂದು ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ 
ಹಾಕ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲ ಿಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು 
ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು 
ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today 

ಈ ದಿನ 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

862-864 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: Now clear the bowl of all stones) 

(ತ್ನಿಖ್ ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು: ಈಗ ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರವ ಎಲಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸವಚಿಗ ೂಳ್ಳಸ್ಥ) 

 

Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

 
Thinking about your health in the few days prior to the hospitalization when you 

were unwell (where major procedure occurred), how would you rate your pain or 
 

 



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

discomfort? Remember, 5 stones means you had no pain or discomfort. 1 stone 

means you had extreme pain or discomfort. 

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ , ನಿಮಮ  
ಅನಾರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸ ನಿಮಮ ನ ೂೋವು ಅಥವಾ ಅಸವಸಿತ ಯನುನ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ಅಂಕ್ವನುನ 
ನಿೋಡುವಿರಿ? ನ ನಪಿಡ, 5 ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ನಿಮಗ  ನ ೂೋವು ಅಥವಾ ಅಸವಸಿತ  ಇರಲ್ಲಲ,ಿ 1 ಕ್ಲುಿ 
ಎಂದರ  ನಿಮಗ  ತ್ುಂಬಾ ನ ೂೋವು ಅಥವಾ ಅಸವಸಿತ  ಇತ್ುತ  ಎಂದು ಅಥಯಬರುತ್ತದ . 
FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

865-867 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

Now thinking about your health today do you think your pain or discomfort has 

improved or worsened or remained the same? If it has improved add more stones to 

bowl, similarly if it has worsened remove stones from the bowl. If it has remained 

the same just tell me that you do not want to add or remove stones from the bowl  

ಈಗ ಈ ದಿನ ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ನಿಮಮ ನ ೂೋವು ಅಥವಾ ಅಸವಸಿತ ಯು 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಉಳ್ಳದಿದ  ಎಂದು ನಿೋವು 
ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಹಾಕ, ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲ ಿಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು 
ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು 
ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today 

ಈ ದಿನ 

 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

868-870 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: Now clear the bowl of all stones) 

(ತ್ನಿಖ್ ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು: ಈಗ ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರವ ಎಲಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸವಚಿಗ ೂಳ್ಳಸ್ಥ) 

 

Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

 

Thinking about your health in the few days prior to the hospitalization when you 

were unwell (where major procedure occurred), how would you rate your level of 

anxiety or depression? Remember, 5 stones means you not anxious or depressed. 1 

stone means you were extremely anxious or depressed. 

 

 



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  ನಿಮಮ 
ಗಾಬರಿಯಾಗುವಿಕ  ಅಥವಾ ಖಿನನತ ಯ ಮಟ್ುವನುನ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ರ ೋಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ? ನ ನಪಿಡ, 5 

ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ನಿಮಗ  ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಖಿನನನಾಗುವ ಗುಣವನುನ ಹ ೂಂದಿರಲ್ಲಲಿ, 1 

ಕ್ಲುಿ ಎಂದರ  ನಿಮಗ  ತ್ುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಖಿನನನಾಗುವ ಗುಣವನುನ ಇತ್ುತ  ಎಂದು 
ಅಥಯಬರುತ್ತದ . 
FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

871-873 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

Now thinking about your health today do you think your level of anxiety or 

depression has improved or worsened or remained the same? If it has improved 

add more stones to bowl, similarly if it has worsened remove stones from the bowl. 

If it has remained the same just tell me that you do not want to add or remove 

stones from the bowl 

ಈಗ ಈ ದಿನ ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ನಿಮಮ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಖಿನನತ ಯ 

ಮಟ್ುವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಉಳ್ಳದಿದ  ಎಂದು 
ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಹಾಕ, 

ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲಿ ಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ 

ಅದು ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು 
ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today ಈ ದಿನ 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

874-876 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

 

(INSTRUCTIONS TO INVESTIGATOR: Now clear the bowl of all stones) 

(ತ್ನಿಖ್ ದಾರರಿಗ  ಸೂಚನ ಗಳು: ಈಗ ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರವ ಎಲಿ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸವಚಿಗ ೂಳ್ಳಸ್ಥ) 

 

Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

 

Thinking about your health in the few days prior to the hospitalization when you 

were unwell (where major procedure occurred), how would you rate your overall 

health? Remember, 5 stones means you were perfectly healthy. 1 stone means you 

were extremely sick. 

ನಿೋವು ಆಸಪತ ರಗ  ದಾಖಲಾಗುವ(ಮುಖ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನ ನಡ ದ ಸಿಳ) ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ್ಚನ ಬಗ ೆ 

 

 



Q. No 

ಕ್ರ.ಸಂ. Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Column 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂಗ್ 

ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ನಿಮಮ ಒಟ್ಾುರ  ಆರ ೂೋಗ್ಕ ೆ ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ಅಂಕ್ವನುನ ನಿೋಡುವಿರಿ. ನ ನಪಿಡ, 5 

ಕ್ಲುಿಗಳು ಎಂದರ  ನಿೋವು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ಆರ ೂೋಗ್ದಿಂದಿದರಿ ಎಂದು ಅಥಯ, 1 ಕ್ಲು ಿಎಂದರ  ನಿೋವು 
ಅತಿೋಹ ಚುಿ ರ ೂೋಗಗರಸಿರಾಗಿದಿದರಿ ಎಂದು ಅಥಯಬರುತ್ತದ   
FEW DAYS BEFORE 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚ  
RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

877-879 

Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

  



Q. 

No 

ಕ್ರ.
ಸಂ. 

Questions 

ಪ್ರಶ ್ ನೋತ್ತರಗಳು 
Instruction 

ಸೂಚನ ಗಳು 

Colum

n 

coding 

ಕಾಲಂ 

ಕ ೂೋಡಂ
ಗ್ 

306.  

Now thinking about your health today do you think your overall health has 

improved or worsened or remained the same? If it has improved add more stones to 

bowl, similarly if it has worsened remove stones from the bowl. If it has remained 

the same just tell me that you do not want to add or remove stones from the bowl  

ಈಗ ಈ ದಿನ ನಿಮಮ ಆರ ೂೋಗ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚ್ಚಸುತಾತ, ನಿಮಮ ಒಟ್ಾುರ  ಆರ ೂೋಗ್ವು 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಳಪ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಉಳ್ಳದಿದ  ಎಂದು ನಿೋವು 
ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಾ? ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದದಲಿ್ಲ ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಹ ಚುಿ ಕ್ಲುಗಿಳನುನ ಹಾಕ, ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು ಕ್ಳಪ  ಆಗಿದದಲ್ಲ ಿಬಟ್ುಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಿರಿ.ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅದು 
ಹಾಗ ಯೋ ಇದದರ , ನಿೋವು ಬಟ್ುಲ್ಲಗ  ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ಸ ೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ಲುಿಗಳನುನ ತ ಗ ಯಲು 
ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಷ ುೋ,  
Today 

ಈ ದಿನ 

RECORD NUMBER OF STONES IN BOWL IN THE GRID BELOW 

ಕ ಳಗಿನ ಗಿರಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಬೌಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ  ಕ್ಲುಿಗಳ  ಸಂಖ್ ್ಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ. 

 

 

Person 1 ವ್ಕತ ೧ 5 4 3 2 1 

 

880-

882 
Person 2 ವ್ಕತ ೨ 5 4 3 2 1 

Person 3 ವ್ಕತ ೩ 5 4 3 2 1 

307.  

This section (Q. 342 to Q.357) was answered by  

ಈ ಸ ಕ್ಷನ್ಸ  (Q. 342 ರಿಂದ Q.357) ---ರವರಿಂದ 

ಉತ್ತರಿಸಲಪಟಿುದ  

Person 

1 

ವ್ಕತ ೧ 

Person 

2 

ವ್ಕತ ೨ 

Person 

3 

ವ್ಕತ ೩ 
 

 

Patient ರ ೂೋಗಿ  
1 1 1 

 

 883-

885 

Care taker ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವ 2 2 2  

 

 


