
    

 

 

  

 (التهاب المفاصل) متعدد المقاييس تقييم الصحةاستبيان 
  لمعرفتها هذا االستبيان على معلومات عن نشاط مرضك ال يمكن معرفتها من خالل االختبارات المعملية أو األشعات، والمصدر الرئيسىيحتوى 

  عليك اآلن.هو أنت. فضالً حاول اإلجابة عن كل سؤال حتى إن كنت تشعر أنه ال ينطبق 
 ويجب مالحظة أنه ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، وكل ما نبغيه هو ما تشعر به فيما يتعلق بالمرض، وشكراً.

 
  

)١ ()    .ا   وأدا را  ضا   فأن م ا     أ  ا ا  (  
ع اى ا. 

  

  ون أى 
   

  
ا 

 
 ة

 
أ 

     * اس وا   اا (ض أ)؟
      اا  ك  طن     () أو  آم () أء ا؟* 
      اراء ، ر ا ،ر ارا؟* 
      اف     دى ون م م؟* 

      د ؟ ١٥* اف ة 
ا  زن ءال أول وإم * (  )  ؟رأ  ى (رف) أ       

      ؟ا رج ال  أرض * 
      د ا (ارج) دور أو أ؟* 
      ا ل ا ( ا أو   ال او ا)؟* 
        ؟* 

  
ل ا  ؟* ا     

ة اا   ؟* ا      
      ا/ا؟* ا طت 

      * ا  رك  أو ا؟
      * ا  رك  أو اب؟

      * ا  ا  اح وء  ا ادة؟
      * ا   ات أن  ؟

      * ا    ؟
      /ارق؟ ا ل ا ات     رك* 
      اار   ا  زو/زو؟* 

 
 

           )٢)   ىا ا در    (  ع ال ا.( 
  رل ا ةدا  . م   ىا ة ا   وا   ا  

  
  

  
  

   داة ل ار ا  ا ا   ان. /آ    ى  اب )  ٣(          
                     نا.  

  
 

  
  

 أو ا  رق     ار (  داة ) ا  ة  رك  اد  ) ٤(
         ع اى ا.  

 
 

  
     
    )٥  (ع ال ا حا  ا     ت .   نعم   :ال  

 أن   ت ..... اأو ا ........ د ا   أذ  .د رة  ر  ءوا ا  درا  
 

   

 سيئ للغاية
 

 جيد جداً
 

 مقياس المريض العام

 ال يوجد ألم
 

 ألم شديد

 مقياس األلم

 ١٠٠   ٩٠   ٨٠   ٧٠   ٦٠   ٥٠   ٤٠   ٣٠   ٢٠   ١٠ صفر  

       ٩٥           ٨٥          ٧٥         ٦٥           ٥٥           ٤٥          ٣٥          ٢٥          ١٥           ٥ 

 كبير جداً ال شيئ

 إلرهاقمقياس ا

 مقیاس التیبس

Fn. Dis. 

QoL 

       ٩٥           ٨٥          ٧٥         ٦٥           ٥٥           ٤٥          ٣٥          ٢٥          ١٥           ٥ 

 ١٠٠   ٩٠   ٨٠   ٧٠   ٦٠   ٥٠   ٤٠   ٣٠   ٢٠   ١٠ صفر  
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)٦   ا  ف) ا ا   ا ا  (ا  و ( الا ار ا ط .ا ا  
 

   

  
  
  
  
  
  
  

  

      
)٧)    (.ا ل ا اض اا  ى ت إذا (  

 س ر اب    أاض اء (ء )  ف   ارع  در اارة

  زن (أا  دة٥ز (   ف    لطب اإ  ا
ا ا 

  ا  عار   

  زن (أا  ن٥م (   ىاض أع  أا     ا  ولع اار   
ان ا  (ل)   ( ل) بما      أد   

ا  ادأو ام ر رن  ام / ا     أو ناا     أد    
ا    ماد اأو   ام آ تا     ا  اضأ  مأ   

 ء اا  ن را
 (  ال)

   (رة) را  
ا 

ا  أى   أو ار  
أو ا راا 

     م  ك 
اض اأ  

 

 تت أو ا  ةا   ن   ا آ    با    ا واض اأ   
/ ض ا  ط ى

  اى
 ا  ت أو آ      / ىد اا  

ا  
  ا ا   

   ض ا  ات اوط  / س دان اوازن   ار ن   ر  اد
   ضيق فى التنفس / نهجان    ان اازن   ار  / أو ا   مف أو ت  ا  د

ا  ارض أ  ة     ار ك   أاض  أى
 اا  

   أ   ار  

ان ا   ل رك   ا       (ت ا را) ا   
   أ   ا أو دو      ا / اؤ    ن ااز إ اد   ط ذن

   :    DAS score ا  /  ط   أاض  ا      اء
  

 رة    ( أم    ً) ا ا  رك ا و ه.   داة ل ا ا أ   واى ه ا٨(
.(ط أو إ  إ  

  

   ضا    

  ن  ة ا   أ   

  ادو ا آ    اة  اضأ ا أن 

  ذا اض  أا ن   دو  ام ار

 و  (دوا) واءا آ  ة ات  م  

 مأ اض اا  ى را أ  و و     

  ا أ    

  ةا م  ،ط و ،م أ مأ   

  ان اس و مأ أ   

ا   م مأ أ     

 

 
 مفصل الكتف

 مفصل الكوع

 مفصل الفخذ

 
 مفاصل الید

 مفصل الركبة

 مفصل الكاحل

مفاصل منتصف 
 القدم

 مفصل الرسغ

 مفصل القدم

  

 العـنــــق

 منتصف الظھـر

 أسـفــل الظـھــر

 

 

لتدلنا على أى (×) فضالً ضع عالمة 
من مفاصل جسمك تشعر أنه يؤلمك 
اليوم. وإذا أردت فإنه يمكنك وضع 

(×) بدالً من عالمة  ٣أو  ٢أو  ١رقم 
لتدلنا على شدة األلم الذى تشعر به فى 

 يكون:أى من مفاصل جسمك بحيث 
 ألم بسيط -١
 ألم متوسط -٢
 ألم شديد -٣

TJC 

 سارالی الیمین
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 ١٠            ٩             ٨            ٧           ٦            ٥            ٤            ٣            ٢            ١صفر           
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