
 

COPD மtப்pட் த் ேதர்வானt GSK-யால் ஆதrக்கப்ப ம் COPD-ல் uள்ள பல்ேவ  tைறகllன் சர்வேதச npணர்கள் aடங்kய k வால் 
urவாக்கப்பட்டதாkம். COPD மtப்p த் ேதர்v சார்ந்த, GSK ெசயல்பா கள் aைனத்tம் cதந்tரமான ெவllப்pற npணர் uள்llட்டtம், 
aவர்கllல் orவைரத் தைலவராகக் ெகாண்டtமான ஆட்cக் k vனால் ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப kன்றன. 
CAT, COPD மtப்p த் ேதர்v மற் ம் CAT mத்tைர aைனத்tம் GSK k ம n வனங்கllன் வணிகmத்tைரகள் ஆkம். ©2009 GSK. 
aைனத்t urைமகllம் பாtகாக்கப்பட்டைவ. 

உங்கள் ெபயர்:______________________ 
 
இன்ைறய ேததி:______________________ 

 
உங்க ைடய சிஓபி (நாள்பட்ட ைரயீரல் அைடப்  ேநாய்) எப்ப யி க்கிற ?  சிஓபி  
மதிப்பீட் ச் ேசாதைனையச் [COPD Assessment Test™] (சிஏ ) ேமற்ெகாள்ள ம் 
இந்தக் ேகள்வித்ெதாகுப் , உங்க க்கும் மற் ம் உங்க ைடய உடல்நலக்கவனிப்  
ெதாழில் ைற வல் ன க்கும் உங்கள் நலவாழ்  மற் ம் தினசாி வாழ்க்ைகயின் மீ  சிஓபி (நாள்பட்ட 

ைரயீரல் அைடப்  ேநாய்) ஏற்ப த்திக்ெகாண் க்கிற விைளவிைன அள  ெசய்வதற்கு உத ம். 
உங்க ைடய சிஓபி  நிர்வாகத்திைன ேமம்ப த் வதற்கு உதவிட ம் மற் ம் சிகிச்ைசயி ந்  மிக ம் 
அதிகமான நன்ைமயிைனப் ெப வதற்கும் உங்களா ம் மற் ம் உங்கள் உடல்நலக்கவனிப்  
ெதாழில் ைற வல் னரா ம் உங்க ைடய பதில்கள் மற் ம் ேசாதைன மதிப்ெபண்கள் பயன்ப த்தப்பட 

ம். 
 

கீழ்க்கா ம் ஒவ்ெவா  ஐட்டத்திற்கும், தற்ெபா  உங்கைள மிகச்சிறப்பாக விவாிக்கிற பதிைலத் ேதர்  
ெசய்ய ம். ஒவ்ெவா  ேகள்விக்கும் நிச்சயமாக ஒ  பதிைல மட் ேம ேதர்  ெசய்ய ம்.  

 

உதாரணம்:   நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியாயி 

க்கிேறன். 

0 1 2 3 4 5

 

நான் மிக ம்  
ேசாகமாக  
இ க்கிேறன். 

நான் ஒ ேபா ம் 
இ வதில்ைல 

0 1 2 3 4 5

 

நான் எப்ெபா ம் 
இ கிேறன் 

 

 

என் மார்பில் சளி (கபம்) சிறி ம் 
இல்ைல 

0 1 2 3 4 5

 

என் மார்  ைமயாக சளி 
(கபம்) நிைறந்தி க்கிற  

 
 

என் மார்  இ க்கமாய் 
உணர்வேத இல்ைல 

0 1 2 3 4 5

 

என் மார்  மிக ம் இ க்கமாய் 
உணர்கிற  

 
 

நான் ஒ  குன்றின் மீ   அல்ல  
மா ப்ப களில் நடந்  
ஏ ம்ெபா  எனக்கு 
ச்சுத்திணறல் இல்ைல 

0 1 2 3 4 5

 

நான் ஒ  குன்றின் மீ   அல்ல  
மா ப்ப களில் நடந்  
ஏ ம்ெபா  எனக்கு மிக ம் 

ச்சுத்திணறல் இ க்கிற  

 
 

ட் ல் நான் எந்த 
நடவ க்ைககள் ெசய்வதி ம் 

மட் ப்ப த்தப்படவில்ைல 

0 1 2 3 4 5

 

ட் ல் நான் நடவ க்ைககள் 
ெசய்வதில் மிக ம் 
மட் ப்ப த்தப்ப கிேறன் 

  

மதிப்ெபண் 

 

X
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ெமாத்த மதிப்ெபண் 

என் ைடய ைரயீரல் 
பிரச்சிைன இ க்கிற  

ேபாதி ம்கூட நான் என் 
ட் ந்  ெவளிேய 

ெசல்வதில் தன்னம்பிக்ைக டன் 
இ க்கிேறன் 

0 1 2 3 4 5

 

என் ைடய ைரயீரல் 
பிரச்சிைன காரணமாக நான் 
என் ட் ந்  ெவளிேய 
ெசல்வதில் சிறி ம் 
தன்னம்பிக்ைக 
இல்லாதி க்கிேறன் 

 

 

நான் ஆழமாக உறங்குகிேறன் 

0 1 2 3 4 5

 

என் ைடய ைரயீரல் 
பிரச்சிைன காரணமாக நான் 
ஆழமாக உறங்குவதில்ைல 

  

நான் ஏராளமான சக்தி 
பைடத் ள்ேளன் 

0 1 2 3 4 5

 

எனக்குச் சிறி ம் சக்தி இல்ைல 
 
 


