
 

COPD ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ GSK ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ COPD ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। COPD ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ GSK ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
CAT, COPD ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਅਤੇ CAT ਲੋਗੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ GSK ਸਮੂਹ ਦੇ ਟਰ੍ ੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। ©2009 GSK. ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:___________________ 
 

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:_________________ 
 

ਤੁਹਾਡੀ COPD (ਫਫੇਿੜਆ ਂਿਵਚੱ ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਚਰਕਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਿਕਵ ਹ?ੈ COPD Assessment Test™ (CAT) ਿਦਉ 

ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਤੇ COPD 
(ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 
ਸਕੋਰ ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ COPD ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤ ਵੱਧ 
ਤ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ, ਉਸ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ( X ) ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।  

 

 

ਕੁੱ ਲ ਸਕੋਰ 

ਉਦਾਹਰਣ:  ਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ 
0 1 2 3 4 5

 

ਮ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ 

ਮ ਕਦੇ ਨਹ  ਖੰਘਦਾ/ਖੰਘਦੀ 
0 1 2 3 4 5

 

ਮ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਖੰਘਦਾ/ਖੰਘਦੀ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹਾਂ 
  

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਬਲਗਮ ਨਹ  ਹੈ 
0 1 2 3 4 5

 

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਬਲਗ਼ਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ  

 

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜਕੜਨ ਮਿਹਸੂਸ 
ਨਹ  ਹੰੁਦੀ 

0 1 2 3 4 5

 

ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜਕੜਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ   

 

ਜਦ ਮ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹ੍ਦਾ/ਚੜਹ੍ਦੀ ਹਾਂ 
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹ  ਉੱਖੜਦਾ ਹੈ 

0 1 2 3 4 5

 

ਜਦ ਮ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹ੍ਦਾ/ਚੜਹ੍ਦੀ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਖੜਦਾ ਹੈ  

 
 

ਮ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੀਿਮਤ 
ਨਹ  ਹਾਂ 

0 1 2 3 4 5

 

ਮ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ 
ਹਾਂ 

 

 

ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਿਦਆਂ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹਾਂ 

0 1 2 3 4 5

 

ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮ ਘਰ ਤ 
ਬਾਹਰ ਜਾਂਿਦਆਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਨਹ  ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹਾਂ 

 

 

ਮ ਘੂਕ ਨ ਦ ਸਦਾ/ਸਦੀ ਹਾਂ 
0 1 2 3 4 5

 

ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰੂ ਘੂਕ ਨ ਦ 
ਨਹ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

 

 

ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੰਮਤ ਹੈ 
0 1 2 3 4 5

 

ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ  ਹੈ  

 

ਸਕਰੋ

 

X


