
 

 

 

   شما چگونه است؟(بيماری انسدادی مزمن ريه)  COPDوضعيت بيماری 
  را انجام دھيد ) COPD )CATآزمون سنجش بيماری 

  
ره ر زندگی روزانه و سالمتتان را ارب COPDاين پرسشنامه به شما و پزشک معالجتان کمک خواھد کرد تا تأثير بيماری  د. پاسخ ھای شما و نم ابی نمايي زي

  شما و پزشکتان کمک می کند تا کنترل و درمان بيماری خود را ارتقاء دھيد و بھترين نتيجه حاصله از درمان را بدست آوريد.آزمون به 
 

د.  )X(زير، يک عالمت ھای سؤال  يک ازبرای ھر را در دايره ای بگذاريد که به بھترين نحو ممکن وضعيت بيماری شما را در حال حاضر توصيف می کن
 ل کنيد که برای ھر سؤال فقط يک پاسخ را انتخاب نماييد.اطمينان حاص

  :مثال  خوشحالمخيلی   غمگينمخيلی 

 امتياز  

 ھرگز سرفه نمی کنم

 

  تمام مدت سرفه می کنم

  

    

 اصالً خلط سينه ندارم

 

 سينه ام کامالً پر از خلط است

  

    

اصالً احساس سنگينی قفسه سينه 
 ندارم

 
احساس سنگينی قفسه سينه خيلی 

 شديد دارم

  

    

ھنگام باال رفتن از تپه يا راه پله، 
 زنم نفس نفس نمی

 
ھنگام باال رفتن از تپه يا راه پله، به 

 شدت نفس نفس می زنم

  

    

در انجام فعاليت ھا و امور منزل، 
 ھيچ گونه محدوديتی ندارم

 
در انجام فعاليت ھا و امور منزل، 

 محدوديت زيادی دارم

  

    

يرغم وضعيت ريوی خود، با خيال لع
 راحت منزل را ترک می کنم

به علت وضعيت ريوی خود، به ھيچ 
عنوان ھنگام خروج از منزل خيالم 

 راحت نيست

  

    

 خواب خوبی دارم

 
به علت وضعيت ريوی خود، خوب 

 نمی خوابم

  

    

 انرژی زيادی دارم

 

 انرژی ندارم اصالً 

  

     

با پشتيبانی  COPDالمللی ای از متخصصان بينتوسط گروھی چندرشته COPDآزمون ارزیابی 
GSK ھای ایجاد شده است. فعاليتGSK  در زمينه آزمون ارزیابیCOPD  تحت نظارت ھيأت
ھا ریاست ھيأت را بر متشکل از متخصصان خارجی مستقل قرار دارد که یکی از آن ایمدیره

ھای تجاری متعلق به گروه عالمت  CATوارهٔ و نشان، COPDآزمون ارزیابی  ،CATگيرد.عھده می
 ھمه حقوق محفوظ است. GSK 2009©ھستند. GSKھایشرکت
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