
    

  ار ا  ة   اع ا ى   )٢(
 ااب م؟

)٣(  ع اى ا    ا  رك در  
 اظ  ا؟

 

 )   ،  أاض  و  ،  داة ل ار ا  ة    ان؟٤(

 

)٥(  ع اى ا    ة  ا را  
 رك رق أو ا؟

)٦(  ع اى ا    ة  ا را  
  ر  ا أو ا؟

 

)٧(  ع اى ا    ة  ا را  
 ة ا اى  ؟

)٨(  ع اى ا    ة  ا را  
 ال ا (رك ب أو ا)؟

 
ئ یس

 للغایة

ئ یس
 للغایة

أشعر ال 
بأى 

 أعراض

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

  عليك اآلن.حاول اإلجابة عن كل سؤال حتى إن كنت تشعر أنه ال ينطبق  هو أنت. فضالً
 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 
      * ول وإمال أء زن  ا   (  ) ى (رف) أ  رأ؟

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

      * ا ل ا ( ا أو   ال او ا)؟
      *   ؟

  
     * ا  ل ا؟

      * ا   اة ا؟
      ا/ا؟* ا طت 

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

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

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

      * اار   ا  زو/زو؟
 
 

             
  

  

  
  

     
 

 
      
      

 

   

Fn. Dis. 

QoL 

Sleep 
 
 
 

   Unref. sleep  

PGA 
 
 
 

Fatigue 
 
 

Thinking 

Pain 
 
 
 

Mood 

        ٩٥       ٨٥      ٧٥      ٦٥       ٥٥      ٤٥       ٣٥      ٢٥      ١٥        ٥ 
ال أشعر 

بأى 
 أعراض

 ١٠٠      ٩٠       ٨٠      ٧٠      ٦٠       ٥٠      ٤٠       ٣٠       ٢٠      ١٠صفر     

ئ یس
 للغایة

        ٩٥       ٨٥      ٧٥      ٦٥       ٥٥      ٤٥       ٣٥      ٢٥      ١٥        ٥ 
ال أشعر 

بأى 
 أعراض

 ١٠٠      ٩٠       ٨٠      ٧٠      ٦٠       ٥٠      ٤٠       ٣٠       ٢٠      ١٠صفر     

ئ یس
 للغایة

        ٩٥       ٨٥      ٧٥      ٦٥       ٥٥      ٤٥       ٣٥      ٢٥      ١٥        ٥ 
ال أشعر 

بأى 
 أعراض

 ١٠٠      ٩٠       ٨٠      ٧٠      ٦٠       ٥٠      ٤٠       ٣٠       ٢٠      ١٠صفر     

ئ یس
 للغایة

        ٩٥       ٨٥      ٧٥      ٦٥       ٥٥      ٤٥       ٣٥      ٢٥      ١٥        ٥ 
ال أشعر 

بأى 
 أعراض

 ١٠٠      ٩٠       ٨٠      ٧٠      ٦٠       ٥٠      ٤٠       ٣٠       ٢٠      ١٠صفر     

ئ یس
 للغایة

        ٩٥       ٨٥      ٧٥      ٦٥       ٥٥      ٤٥       ٣٥      ٢٥      ١٥        ٥ 
ال أشعر 

بأى 
 أعراض

 ١٠٠      ٩٠       ٨٠      ٧٠      ٦٠       ٥٠      ٤٠       ٣٠       ٢٠      ١٠صفر     

ئ یس
 للغایة

ال أشعر 
بأى 

 أعراض

 ١٠        ٩        ٨        ٧        ٦         ٥        ٤        ٣        ٢         ١صفر        

        ٧,٥                 ٢,٥ 

          ٩٥            ٨٥           ٧٥           ٦٥            ٥٥           ٤٥           ٣٥           ٢٥            ١٥          ٥ 

 ١٠٠   ٩٠   ٨٠   ٧٠   ٦٠  ٥٠   ٤٠  ٣٠   ٢٠  ١٠ صفر    



    

  
  
  
  
  
  
  

  

 )٩)    (.ا ل ا اض اا  ى ت إذا (  

 س ر اب   ( أاض اء (ء   / ا ف   ارع  در اارة

  زن (أا  دة٥ز (  د  نم    لطب اإ  ا
ا ا 

  ا  عار   

  زن (أا  ن٥م (  رة اا  ض  عا     ا  ولع اار   
ان ا   ض رر ا ةا  ( ل) بما      أد   

 قا  (ل)   نأو ا ا    ا  اضأ  مأ   
 تت أو ا  نم / ا     أو آ تا       ك   م 

اض اأ  
 

  ح  ء ااع  ا   رأو ا   أى  ا
أو ا راا 

  ا واض اأ   

  ار (رة)    ط ى
ا  

     با    ا ا   

   ض ا    اى ات اد    ن   اة   ض ا اى

 ا ب ااC   أو آا  ت   وازندان ا س /  وطت ااضطراب ضربات القلب  ا   
اض ان   أ را ازن   / اان ا    را   أ   

ارض أ  ة  ا     ار ك   ات  اء
ا ا  

  أو دو ا   أ   

ا  فل   م رك   ا       ا ا ءا ا   
 :     BP:         /         Chol ا / اؤ     ال   /   ا ط ذن

Vit. D:              TSH: 
 

ا ر / آ   ا    ط   / ا     ESR:                 CRP:   
  

)١٠ ( ا ه ىوا   أ ا ل ا ةدا   .ه و ا رك  ا ا  أم )    رة   إ  
.(ط أو إ  

  

   ضا    

  ن  ة ا   أ   

  أ ا أن ادو ا آ    اة  اض

  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

 مفصل الركبة

 مفصل الكاحل

 مفاصل منتصف القدم

 

 مفصل الرسغ

 

 مفاصل أصابع القدم

   

 العـنــــق

 منتصف الظھـر

 أسـفــل الظـھــر

 

 مفاصل الید / األصابع 

 
 المفصل الحرقفى

 سارالی مینالی
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فضًال ضع 
 ()عالمة 

أمام الجزء 
من جسدك 
الذى تشعر 

 .الیوم فیھ بألم

 الیمین الیسار
 الطرف العلوى
 الكتف الكتف

الجانب الخارجى من 
 الذراع

الجانب الخارجى من 
 الذراع

الجاب الداخلى / الخارجى 
 من الكوع

الجاب الداخلى / الخارجى 
 من الكوع

 الطرف السفلى
 منطق الفخذ الخارجیة منطق الفخذ الخارجیة

 الركبة من األمام الركبة من األمام
 الكاحل من الخلف الكاحل من الخلف

 الكعب الكعب
 الفك

 الفك األیمن الفك األیسر
 الجذع

 الصدر الرقبة
 البطن أعلى الظھر
 أخرى أسفل الظھر

 

 
 

فضًال ضع 
 (X)عالمة 

على المفصل 
الذى تشعر 

 .الیومیھ بألم ف

Tender 
Points 

Tender 
Joints 


