
 

GSK ારા સમિથર્ત COPDના ંઆંતરરા ટ્રીય િન ણાતોના ંબહ-ુશાખા જૂથ ારા COPD મ ૂ યાકંન પરીક્ષણ િવકિસત થયુ ંહત ુ.ં COPD મ ૂ યાકંન પરીક્ષણના ંસદંભર્મા ંGSK 

પ્રવિૃ ઓની શાસન બોડર્ ારા દેખરેખ રાખવામા ંઆવે છે મા ં વતતં્ર બા  િન ણાતોનો સમાવેશ થાય છે, માથંી એક બોડર્ની અ યક્ષતા કરે છે. 

CAT, COPD મ ૂ યાકંન પરીક્ષણ અને CAT લોગો GSK સમહૂની કંપનીઓના ટે્રડમાકર્  છે. ©2009 GSK. સવર્ હક વાધીન. 

તમારુ ંનામ:______________________ 
આજની તારીખ:______________________ 

 
તમારી લાબંા સમયની શ્વાસની બીમારી - COPD (કર્ોિનક ઓબ્સ્ટર્િક્ટવ પલ્મનરી િડઝીસ) -કમે છે? ત ેઅગંનેી આ પર્શ્નાવલી 
ભરો. આ શ્વાસની બીમારી -COPD-ની તમારા સ્વાસ્થ્ય અને દૈિનક જીવન પર કેવી અસર પડે છે તે જાણવા આ પર્શ્નાવલી તૈયાર 
કરી છે. આ પર્શ્નાવલી તમને અને તમારા ડૉક્ટરને મદદરૂપ થશે.તમારા આ જવાબો અને પરીક્ષણનો સ્કોર  તમારી શ્વાસની બીમારી 
-COPD-ને સુધારવા માટે ઉપયોગી થશે. એનાથી તમારી  સારવારનો વધુમાં વધુ લાભ મેળવી શકશો. 

નીચેની દરેક આઇટમ માટે છ બોક્સ આપેલા છે. તેમાં ડાબી બાજુનું છેલ્લંુ બોક્સ તમારી એકદમ તદંુરસ્ત િસ્થિત દખેાડે છે અને 
જમણી બાજુનું છેલ્લંુ બોક્સ એકદમ નાદુરસ્ત િસ્થિત દેખાડે છે. વચલા બોક્સ તમારી નાદુરસ્ત િસ્થિતનાં જુદાં જુદાં સ્તર દેખાડે 
છે. સમજોને તમારી નાદુરસ્ત િસ્થિત માપવા માટેની આ એક ફૂટપટ્ટી છે. તમારી હમણાંની િસ્થિતનું તદ્દન સચોટ વણર્ન કરતો હોય 
તે પર્િતભાવ પસંદ કરો. પર્ત્યેક આઇટમ માટે માતર્ એક જ પર્િતભાવ પસંદ કરવાનું ધ્યાન રાખશો. 

 

 

કલુ સ્કોર 

ઉદાહરણ:   હંુ બહુ ખુશ છંુ 
0 1 2 3 4 5

 
હંુ બહુ ઉદાસ છંુ 

મને કદી ખાંસી નથી આવતી 0 1 2 3 4 5

 

મને હંમેશા ખાસંી આવતી હોય છે   

મારી છાતીમાં િબલકુલ ગળફો નથી 0 1 2 3 4 5

 

મારી છાતી ગળફાથી ભરેલી છે 
 

મને છાતીમાં જરાય ભ સ (ટાઇટનેસ) નથી 
અનુભવાતી 

0 1 2 3 4 5

 

મને છાતીમાં બહુ ભ સ 
(ટાઇટનેસ)અનુભવાય છે 

 

 

હંુ ટેકરી કે દાદરો ચડંુ ત્યારે મને હાંફ નથી 
ચડતી 

0 1 2 3 4 5

 

હંુ ટેકરી કે દાદરો ચડંુ ત્યારે મને બહુ હાંફ ચડે 
છે 

 
 

ઘરની કોઇ પણ પર્વૃિત્ત કરવામાં મને મયાર્દા 
નથી નડતી 

0 1 2 3 4 5

 

ઘરની પર્વૃિત્ત કરવામાં મને ઘણી મયાર્દા નડે 
છે 

 

 

મારાં ફેફસાંની આ િસ્થિત છતાં હંુ 
િવશ્વાસભેર ઘરની બહાર નીકળું છંુ 

0 1 2 3 4 5

 

મારાં ફેફસાંની આ િસ્થિતને કારણે બહાર 
નીકળવાનો મારામાં જરાય િવશ્વાસ નથી 

 

 

મને ઊંઘ બહુ સારી આવે છે 
0 1 2 3 4 5

 

મારાં ફેફસાંની િસ્થિતને કારણે મને બરાબર 
ઊંઘ નથી આવતી 

 

 

મારામાં ઘણી બધી શિક્ત છે 0 1 2 3 4 5

 

મારામાં જરાય શિક્ત નથી  

 

 

X 

સ્કોર 


