Όνομα:

Ημερομηνία:

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας λόγω της ΧΑΠ;
Συμπληρώστε το Τεστ Αξιολόγησης για την ΧΑΠ
(COPD Assessment Test™, CAT)
Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει εσάς και το γιατρό σας να εκτιμήσετε την επίδραση που έχει η ΧΑΠ (Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) στην ευεξία και στην καθημερινή σας ζωή. Οι απαντήσεις σας, καθώς και η
βαθμολογία από το τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς και το γιατρό σας ως βοήθημα στη διαχείριση και
βελτίωση της ΧΑΠ σας, ώστε να λάβετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη θεραπεία.
Για κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις σημειώστε ένα X στο τετραγωνάκι που περιγράφει με τη μεγαλύτερη
ακρίβεια την τρέχουσα κατάστασή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μία μόνο απάντηση για κάθε ερώτηση.
Παράδειγμα: Είμαι πολύ
ευχαριστημένος/η
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Είμαι πολύ
στενοχωρημένος/η

Δεν βήχω ποτέ
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Βήχω συνέχεια

Δεν έχω καθόλου φλέγμα
(βλέννα) στο στήθος
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Το στήθος μου είναι εντελώς
γεμάτο με φλέγμα (βλέννα)

Δεν αισθάνομαι καθόλου
σφίξιμο στο στήθος
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Αισθάνομαι έντονο σφίξιμο
στο στήθος
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Λαχανιάζω πολύ όταν
περπατάω σε ανηφόρα ή
όταν ανεβαίνω τις σκάλες
ενός ορόφου
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Περιορίζομαι πολύ όταν
πραγματοποιώ
οποιαδήποτε
δραστηριότητα στο σπίτι

Δεν λαχανιάζω όταν
περπατάω σε ανηφόρα
ή όταν ανεβαίνω
τις σκάλες ενός ορόφου
Δεν έχω κανένα περιορισμό
όταν πραγματοποιώ
οποιαδήποτε δραστηριότητα
στο σπίτι
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Νιώθω αυτοπεποίθηση
όταν βγαίνω από το σπίτι
παρά την πνευμονική
πάθησή μου
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Δεν νιώθω καθόλου
αυτοπεποίθηση όταν βγαίνω
από το σπίτι λόγω της
πνευμονικής πάθησής μου

Κοιμάμαι ήρεμα
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Δεν κοιμάμαι ήρεμα λόγω
της πνευμονικής πάθησής
μου

Έχω πολλή ενέργεια

0

1

2

3

4

5

Δεν έχω καθόλου ενέργεια
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