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 تاریخ المیالد االسم  
 تاریخ التقییم

 
 (ضع دائرة من فضلك)  مسؤول التقییم  

 والسیئة. ملحوظة: سجل أفضل ما قمت بھ في األسبوعین الماضیین، وال سیما في حالة وجود اختالف بین األیام الجیدة 
 غیر منطبق القدرة على استخدام الكرسي المتحرك. كیف تتجول في الداخل والخارج؟  1
 0 أمتار في أقل من دقیقة واحدة.  10قادر على استخدام كرسي متحرك یدوي على أرض مستویة،  
 1 واحدة. أمتار في أكثر من دقیقة   10قادر على استخدام كرسي متحرك یدوي على أرض مستویة،  
 2 غیر قادر على استخدام كرسي متحرك یدوي، یتطلب كرسی�ا متحرًكا كھربائی�ا.  
 3 یستخدم كرسی�ا متحرًكا كھربائی�ا، ولكن أحیانًا ما یواجھ صعوبة في التوجیھ.   
 
 غیر منطبق الخاص بك إلى السریر؟ القدرة على االنتقال من الكرسي المتحرك. كیف یمكنك االنتقال من الكرسي المتحرك  2
 0 قادر على االنتقال من الكرسي المتحرك دون مساعدة.  
 1 قادر على االنتقال بشكل مستقل من الكرسي المتحرك، باستخدام وسائل مساعدة.  
 2 سھل). یحتاج إلى المساعدة لالنتقال من خالل استخدام وسائل مساعدة إضافیة أو من دونھا (رافعة، انزالق  
 3 یحتاج إلى الرفع من خالل دعم الرأس عند االنتقال من الكرسي المتحرك.  
 
 غیر منطبق القدرة على الوقوف. ھل تستطیع الوقوف في بعض األحیان؟ كیف تفعل ھذا؟  3
 0 قادر على الوقوف مع دعم الركبتین، كما ھو الحال عند استخدام دعامة القدم.   
 1 قادر على الوقوف مع دعم الركبتین والوركین، كما ھو الحال عند استخدام وسائل المساعدة على الوقوف.  
 2 قادر على الوقوف من خالل دعم الجسم بالكامل. 
 3 لوقوف. ل  تلقي المساعدة غیر قادر على 
 
 غیر منطبق . ھل یمكنك االنحناء لألمام ولجانبي الكرسي ثم العودة للوضع الصحیح؟ التوازن في الكرسي المتحركالقدرة على  4
 0 قادر على دفع نفسھ في وضع مستقیم من االنحناء الكامل لألمام عن طریق الدفع باألیدي.  
 1 درجة في جمیع االتجاھات من الوضع المستقیم، ولكن ال یستطیع دفع نفسھ بشكل مستقیم على النحو الوارد أعاله.   30قادر على تحریك الجزء العلوي من الجسم ألكثر من  
 2 ° من جانب إلى آخر.  30قادر على تحریك الجزء العلوي من الجسم ألقل من  
 3 غیر قادر على تغییر وضع الجزء العلوي من الجسم، وال یستطیع الجلوس دون دعم الجذع والرأس بالكامل. 
 
 منطبقغیر  القدرة على تحریك الذراعین ھل یمكنك تحریك أصابعك ویدیك وذراعیك ضد الجاذبیة؟  5
 0 قادر على رفع الذراعین أعلى الرأس مع أو دون حركات تعویضیة.  
 1 غیر قادر على رفع الذراعین أعلى الرأس، ولكنھ یتمتع بالقدرة على رفع الساعدین ضد الجاذبیة، أْي ید إلى فم مع / دون دعم المرفق.  
 2 بالقدرة على استخدام األیدي ضد الجاذبیة عند دعم الساعد. غیر قادر على رفع الساعدین ضد الجاذبیة، ولكنھ یتمتع  
 3 غیر قادر على تحریك األیدي ضد الجاذبیة، ولكنھ یتمتع بالقدرة على استخدام األصابع.  
 
 غیر منطبق القدرة على استخدام الیدین والذراعین لتناول الطعام. ھل یمكنك أن تصف كیف تتناول الطعام؟  6
 0 تناول الطعام والشراب دون دعم الكوع.قادر على  
 1 یتناول الطعام أو المشروبات مع دعم الكوع.  
 2 من خالل الوسائل المساعدة.  –+ أو  األخرىیتناول الطعام والمشروبات مع دعم الكوع؛ من خالل تعزیز الید  
 3 تتعین تغذیتھ.  
 
 غیر منطبق التقلب في الفراش لیًال؟ القدرة على التقلب في الفراش. كیف یمكنك  7
 0 قادر على التقلب بنفسھ في الفراش ذي الشراشف.  
 1 یحتاج إلى تلقي القلیل من المساعدة للتقلب في الفراش بنفسھ أو لیتمكن من التقلب في بعض االتجاھات.  
 2 مرات في أثناء اللیل.  3 –  0غیر قادر على التقلب في الفراش بنفسھ. یجب مساعدتھ على التقلب  
 3 مرات في أثناء اللیل. 4غیر قادر على التقلب في الفراش بنفسھ. یجب مساعدتھ على التقلب أكثر من  
 
 غیر منطبق القدرة على السعال. كیف تسعل عندما یتطلب األمر ذلك؟  8
 0 قادر على السعال بشكل فعال.  
 1 یواجھ صعوبة في السعال ویحتاج أحیانًا إلى التعزیز الیدوي.  قادر على تطھیر الحلق.   
 2 یر ذلك. دائًما ما یحتاج الى مساعدة في أثناء السعال. ال یتمكن من السعال إال في مواضع محددة ومن خالل التعزیز الیدوي أو تراص الھواء أو غ 
 3 استخدام تقنیات المص و/أو التنفس المفرط أو تنفس الضغط الموجب المتقطع بھدف الحفاظ على نظافة المجاري الھوائیة التنفسیة. غیر قادر على السعال، یحتاج إلى   
 
 غیر منطبق القدرة على التحدث. ھل یمكنك التحدث بحیث یمكن فھم ما تقولھ في حالة جلوسك خلف غرفة كبیرة؟   9
 0 التحدث بقوة. قادر على الغناء والتحدث بصوت عاٍل. 
 1 یتحدث بشكل طبیعي، ولكنھ ال یستطیع رفع صوتھ. 
 2 بثالث إلى خمس كلمات. یتحدث بصوت ھادئ ویحتاج إلى التنفس بعد التفّوه  
 3 یواجھ الجمیع صعوبة في فھم الحدیث باستثناء األقارب المقربین.   
 

 غیر منطبق السالمة البدنیة. ویتعلق ذلك بقصور التنفس فقط (انظر الكتیب)، استخدم الفئات كأسئلة.   10
 0 ، ویشعر بتحسن.  توجد شكاوىال 
 1 یصیبھ التعب بسھولة.  ویواجھ صعوبة في االستراحة على الكرسي أو في الفراش.  
 2 النوم لیًال وال ینام بالقدر الكافي. یعاني من فقدان الوزن وفقدان الشھیة والخوف من  
 3 وھي: تقلب المزاج وألم في المعدة والخفقان والتعرق.  2حتى الدرجة  یعاني من أعراض إضافیة 
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 غیر منطبق بالتعب؟ الشعور باإلعیاء في أثناء النھار. ھل تضطر إلى تنظیم یومك أو الحصول على قسط من الراحة لتجنُّب الشعور  11
 0 ال یشعر بالتعب خالل الیوم.  
 1 یحتاج إلى الحد من القیام بأي أنشطة لتجنُّب الشعور بالتعب الشدید.  
 2 یحتاج إلى الحد من القیام بأي أنشطة والحصول على قسط من الراحة لتجنُّب الشعور بالتعب الشدید.  
 3 الحصول على قسط من الراحة والحد من القیام بأي أنشطة. یشعر بالتعب خالل الیوم على الرغم من  
 

 غیر منطبق التحكم في الرأس. ما مقدار دعم الرأس الذي تحتاج إلیھ عند استخدامك الكرسي المتحرك؟  12
 0 ال یحتاج إلى دعم الرأس.  
 1 درجة).  15انحداره یحتاج إلى دعم الرأس في حالة صعود المنحدرات وھبوطھا (ممر قیاسي تبلغ درجة  
 2 یحتاج إلى دعم الرأس في حالة توجیھ الكرسي المتحرك. 
 3 یحتاج إلى دعم الرأس في حالة استمرار الجلوس على الكرسي المتحرك.  
 

 غیر منطبق للتحكم في توجیھ الكرسي المتحرك الخاص بك؟  اي تستخدمھتالعصا التحكم . ما نوع عصا التحكمالقدرة على التحكم في  13
 0 دون اتخاذ تدابیر تكیف خاصة. ة  قیاسیتحكم عصا یستخدم  
 1 .عصا التحكمأو یُدخل تعدیالت على الكرسي المتحرك بھدف تیسیر استخدام  ةمالئمتحكم عصا یستخدم  
 2 ، مثل أنظمة المص والنفخ أو القیادة المدققة. عصا التحكمیستخدم تقنیات أخرى ألغراض توجیھ الكرسي المتحرك بخالف  
 3 غیر قادر على تشغیل الكرسي المتحرك. ویحتاج إلى شخص آخر لتشغیلھ.  
 

 غیر منطبق األطعمة. ھل تضطر إلى تغییر طبیعة األطعمة لیتسنى لك تناولھا؟  قوام 14
 0 یأكل جمیع أشكال األطعمة.  
 1 یأكل األطعمة التي تم تقطیعھا أو ذات القطع الصغیرة أو یتجنب األطعمة الصلبة/صعبة المضغ.  
 2 یتناول األطعمة المفرومة/المھروسة.  
 3 رئیسي عبر أنبوب التغذیة.یتم تناول األغذیة بشكل  
 

 غیر منطبق تناُول وجبة (بمساعدة أو دون مساعدة). كم یستغرق تناول وجبة كاملة؟  15
 0 قادر على تناول وجبة كاملة في غضون فترة زمنیة مماثلة كغیره ممن یشاركونھ الوجبة.  
 1 دقائق تقریبًا).  10إال عن طریق تشجیعھ، أو یحتاج إلى بعض الوقت اإلضافي (ال یستطیع تناول وجبة كاملة في غضون فترة زمنیة مماثلة كغیره  
 2 دقیقة أو المزید من الوقت اإلضافي).  15قادر على تناول وجبة كاملة، ولكنھ یحتاج إلى مزید من الوقت إلى حد كبیر مقارنةً بغیره ممن یتناولون الوجبة نفسھا ( 
 3 كاملة حتى مع منحھ وقتًا إضافی�ا أو تقدیم المساعدة إلیھ. غیر قادر على تناول وجبة  
 

 غیر منطبق البلع. ھل سبق لك أن عانیت من مشاكل في البلع؟ 16
 0 لم یُعاِن قط من مشاكل في البلع ولم یسبق لھ قط االختناق باألطعمة/المشروبات.  
 1 شھری�ا) بعض أنواع األطعمة أو االختناق بسبب تناولھا أحیانًا.قد یعاني من مشاكل عرضیة في بلع (أقل من مرة واحدة   
 2 یعاني من صعوبة مستمرة في بلع األطعمة/المشروبات، أو یعاني من االختناق باألطعمة/المشروبات (أكثر من مرة واحدة شھری�ا).  
 3 یعاني من صعوبة في بلع الریق أو اإلفرازات اللعابیة.  
 

 غیر منطبق الیدین. أي من األنشطة الماثلة یمكنك القیام بھ؟ وظائف  17
 0 مشروب غازي وفتحھا. ماء أو یمكنھ فك غطاء زجاجة  
 1 یمكنھ كتابة سطرین أو استخدام لوحة المفاتیح.  
 2 یمكنھ كتابة التوقیع أو إرسال رسالة نصیة أو استخدام جھاز التحكم عن بعد.   
 3 ال یستطیع استخدام یدیھ.  
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 ). غیر منطبقالتعلیقات: أسباب عدم قابلیة أي بنود للتطبیق ( 

 ونوعھا. العملیة الجراحیة: یرجى تسجیل تاریخ إجراء العملیة الجراحیة 

 تاریخ بدء تطبیق التھویة المیكانیكیة ونوعھا. 
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 النسبة المئویة للسعة الحیویة القسریة 
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