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بسهولة  Health Assessment Questionnaire استبيان تقييم الصحة لمرضى الروماتويد ال أستطيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعد فى تقييم مدى تأثير المرض على حياتك اليومية               تبيان ي ذا االس فضًال اختار اإلجابة. ه
ه يوم آل دار ال ى م ة خالل األسبوع الماضى وعل صفة عام ياتك ب ر ح ر عن تأث ى تعب .والت

راعاة أن الدرجة التى تعطيها لنفسك    .عن تأثير المرض عليك تعبر بصفة أساسية  ويجب م
 .إذا آان لك أية إضافات أو تعليقات أخرى ففضًال اآتبها على ظهر هذه الصفحة

بصعوبة ال أستطيع
 شديدة

مع بعض 
الصعوبة

بسهولة

اللبس واالهتمام بالمظهر
 :هل تستطيع

 ارتداء مالبسك، ربط حذائك، تزرير الزراير؟

غسل شعرك بالشامبو؟

 القـــيـام
 :هل تستطيع
 جانبية؟ مساند عادى بدون آرسى على جلوسك الوقوف بعد

االستلقاء على السرير للنوم والقيام من على السرير فى 
 الصباح؟

 تناول الطعام
 :هل تستطيع

 تقطيع اللحم، الخضراوات، الفاآهة بالسكين؟
 رفع فنجان أو آوب ممتلئ إلى فمك لتشرب؟

ة؟جديد)لبن(فتح علبة حليب

 الســير
 :هل تستطيع

 السير على أرض مستوية خارج المنزل؟
 درجات من السلم؟5صعود 

 . عالمة أمام أى من األجهزة المساعدة والتى تحتاجها عادة ألداء أى من األنشطة السابقة

 النظافة الشخصية
:هل تستطيع

 غسل وتنشيف جسمك بأآمله؟
االستحمام فى البانيو؟

؟)مرحاض أفرنجى(الجلوس والقيام من على التواليت

 التنـاول

 شئ بوزن آيلوجرامين مثل آيس سكر من
 مستوى أعلى من رأسك؟

تناول وإنزال
:هل تستطيع

 االنحناء اللتقاط مالبس من على األرض؟
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مع بعض 
الصعوبة

بصعوبة 
 شديدة

1

2

3
4

5
6
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لزراير، ذراع لشد مثل خطاف ماسك ل(دة فى ارتداء المالبس عصـا
 )، عصا بذراع طويلة للمساعدة فى لبس األحذية"ياى/حاب

 صيصًا حتى يتمكن من الكتابة أو أية أدوات أخرى مصنعة
 ع خصيصا للجلوس

 مشـاية
عكـاز

 ):أذآرها(  آرسى متحرك

 . آخر لعملها بسبب مرضه عالمة أمام أى من هذه األنشطة والتى عادة ما تحتاج لمساعدة شخص

 اللبس واالهتمام بالمظهر
  القيام

عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمسـاك
 :هل تستطيع

) علبة(فتح برطمان
 فتح باب السيارة؟

 مربى فتحت من قبل؟
 المياه؟) صنبور(فتح وغلق حنفية

 ـرىأنشطة أخ
:هل تستطيع

 فى المحالت؟) التجول(التسوق
 الرآوب والنزول من السيارة؟

القيام باألعمال/الصالة من الوضع واقفًا والرآون والسجود
 المنزلية مثل التنظيف؟

فضًال ضع عالمة أمام أى من األجهزة المساعدة التى تحتاجها عادة ألداء أى من األنشطة السابقة؟
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فضًال ضع

 ).مرحاض أفرنجى(ى للتواليت مقعد عال
 .مقعد لالستحمام فى البانيو

 .التى فتحت من قبل) العلب(فاتح للبرطمانات

 .قضيب ساند لالستحمام فى البانيو
 .ذراع ذات يد طويلة لإلمساك باألشياء

 .ذراع ذات يد طويلة للمساعدة فى االستحمام

 .ادة ما تحتاج لمساعدة شخص آخر لعملها بسبب مرضهفضًال ضع عالمة أمام أى من هذه األنشطة والتى ع
 اإلمساك وفتح األشياء

 القيام باألعمال المنزلية أو المهام الصغيرة
 النظافة الشخصية

 التناول

عندما تصف درجة األلم الذى تشعر به خالل األسبوع الماضى، بصفة عامة ما هى الدرجة التى تعطيها لنفسك والتى
أجهزة مساع .فضًال ضع عالمة لتشير إلى الدرجة التى تعبر عن شدة األلم. لم الذى تشعر به نتيجة لمرضك؟تعبر عن شدة األ

س"السوسته
قلم مصنع خ
آرسى مصن ال يوجد ألم  0   ألم شديد جدًا    100
أشياء أخرى

تشير إلى ما هى الدرجة التى تعطيها لنفسك؟ فضًال ضع عالمة ل. عندما تقيم مدى تأثير التهاب المفاصل على حياتك
فضًال ضع .الدرجة المناسبة

 تناول الط
السير

 جيد جدًا  0 سيئ للغاية    100


