
 

COPD मू यमापन चाचणी ही GSK या पािठं याने COPD मधील आतंररा ट्रीय तज्ञां या बहूआयामी गटाने िवकिसत केली आहे. COPD मू यमापन चाचणी या 
संदभार्तील GSK चे उपक्रमाची िनयामक मंडळा वारे देखरेख केली जात े यात वतंत्र बा य तज्ञांचा समावेश होतो, यातील एक मंडळाचे अ यक्ष आहेत.    

CAT, COPD मू यमापन चाचणी आिण CAT लोगो हे GSK समूहाचे टे्रडमाकर्  आहेत. ©2009 GSK. सवर् हक्क राखीव. 

आपल ेनावः ______________________ 

आजचा िदनाकंः ______________________ 

आपला COPD कसा आह?े COPD मलू्याकंन चाचणीTM (CAT) घ्या 

या पर् ावलीतून आपली तब्येत आिण दनैंिदन जीवन जगण्यावर COPD (अडथळाकारक फुफ्फुसाचा जीणर् रोग) चा पर्भाव मोजण्यात 
आपल्याला आिण आपल्या आरोग्यिनगा तज्ञाला मदत िमळेल. आपल्या COPD चं वस्थापन सुधारण्यात मदत होण्यासाठी आिण 
उपचारापासून सवार्िधक लाभ िमळण्यासाठी आपण आिण आपले आरोग्यिनगा तज्ञ आपली उ रं, आिण चाचणीचे गुण वापरु शकता. 

खालील पर्त्येक िवधानासाठी, आपलं िव मान सव त्कृ  वणर्न करणार् या पर्ितसाद िनवडा.  पर्त्येक पर् ासाठी केवळ एक पर्ितसाद 
िनवडण्याची खातर्ी करा.  

 

 

एकूण गणु 

उदाहरणः   मी खूप आनंदी आह े 0 1 2 3 4 5

 

मी खूप दःुखी आह े

मी कधीही खोकत नाही 0 1 2 3 4 5

 

मी नेहमीच खोकत असतो  
 

माझ्या छातीत कधीही ेष्मा नसतो 
0 1        2 3 4 5

 

माझी छाती ेष्माने पूणर्पणे भरलेली 
असते  

 

माझी छाती कधीही आवळून 
आल्यासारखी वाटत नाही 

0 1 2 3 4 5

 

माझी छाती खूप आवळल्यासारखी वाटते  

 

मी एखादी टेकडी िकंवा िजना चढतो तेव्हा 
मला ास लागत नाही 

0 1 2 3 4 5

 

मी एखादी टेकडी िकंवा िजना चढतो तेव्हा 
मला खूप ास  लागतो 

 
 

घरी कोणतंही कायर् करताना माझ्यावर 
मयार्दा येत नाहीत 

0 1 2 3 4 5

 

घरी कायर्ं करताना माझ्यावर खूप मयार्दा 
येतात  

 

माझ्या फुफ्फुसाची िस्थती असतानाही 
माझ्या घरातून बाहरे पडण्याबाबत मला 

आत्मिव ास आह े

0 1 2 3 4 5

 

माझ्या फुफ्फुसाच्या िस्थतीमुळं माझ्या 
घरातून बाहरे पडण्याबाबत मला जराही 
आत्मिव ास वाटत नाही 

 

 

मला चांगली झोप लागते 
0 1 2 3 4 5

 

माझ्या फुफ्फुसाच्या िस्थतीमुळं मला 
चांगली झोप लागत नाही  

 

माझ्यामध्ये भरपूर ऊजार् आह े 0 1 2 3 4 5

 

माझ्यामध्ये अिजबात ऊजार् नाही 
 

गणु 

 

X 


