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بسهولة Childhood Health Assessment Questionnaire  استبيان تقييم صحة الطفل ال یستطيع ال یمكن القيام

بذلك لصغر 
 سنه

مع بعض 
الصعوبة

بصعوبة 
 شدیدة

تبيان يساعد فى تقييم مدى تأثير المرض على حيات طفلك اليومية              النظافة الشخصية ذا االس فضًال اختار الدرجة والتى تعبر. ه
ة خالل األسبوع الماضى وعلى مدار اليوم آله                      صفة عام ك ب ياة طفل ر ح ويجب مراعاة أن الدرجة. عن تأث

ية عن تأثي                صفة أساس ر ب ك تعب ى تعطيها لطفل أما إذا آان طفلك ال يستطيع عمل أى من. ر المرض عليه   الت
يس بسب المرض ففضًال ضع عالمة أمام                نه ول شطة لصغر س ذه األن إذا". ال يمكن عمل ذلك لصغر سنه"ه

 .آان لك أية إضافات أو تعليقات أخرى ففضًال اآتبها على ظهر هذه الصفحة

 :هل یستطيع طفلك أن
غسل وتنشيف جسمه بأآمله؟

؟)لبانيوالدخول والخروج من ا(بانيو االستحمام فى ال

أو قصریة) مرحاض أفرنجى(الجلوس والقيام من على التواليت
 األطفال؟) نونية(

غسل أسنانه بالفرشاة؟
 تسریح شعره؟

12
13

14
15
16

17

18

 التنـاول

نسبيًا مثـل لعبة آبيرة أو آتاب من مستوى
 أعلى من رأسه قليًال؟

 أو ورقة من على األرض؟/ االنحناء اللتقاط مالبس 

تناول وإنزال شئ ثقيل 
:هل یستطيع طفلك أن

بسهولة مع بعض ال یستطيع
الصعوبة

 بصعوبة
 شدیدة

ال یمكن القيام

اللبس واالهتمام بالمظهر
:هل یستطيع طفلك أن

1 یلبس مالبسه، ربط حذائه، تزریر الزرایر؟

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

یغسل شعره بالشامبو؟
 من قدمه؟)الجورب(یخلع الشراب 
 یقلم أظافره؟

 القـــيـام
:هل یستطيع طفلك أن

 خفض؟الوقوف بعد جلوسه على األرض أو على آرسى من
االستلقاء على السریر للنوم والقيام من على السریر فى 

 الوقوف داخل سریر أطفال؟/ الصباح 
 تناول الطعام

 :هل یستطيع طفلك أن
یقطع اللحم المخصص ألآله؟

 رفع فنجان أو آوب إلى فمه ليشرب؟
 ؟)شرائح البطاطس المقلية فى الزیت(یفتح آيس شيبسى

 لســيرا
:هل یستطيع طفلك أن

 السير على أرض مستویة خارج المنزل؟
 درجات من السلم؟5صعود 

 . عالمة أمام أى من األجهزة المساعدة والتى یحتاجها طفلك عادة ألداء أى من األنشطة السابقة

 لشد مثل خطاف ماسك للزرایر، ذراع(دة فى ارتداء المالبس عصـا
 )، عصا بذراع طویلة للمساعدة فى لبس األحذیة"یاى/حاب

 صيصًا حتى یتمكن من الكتابة أو أیة أدوات أخرى مصنعة
 ع خصيصا للجلوس

 مشـایة
عكـاز

 ):أذآرها(  آرسى متحرك

 .ملها بسبب مرضه عالمة أمام أى من هذه األنشطة والتى عادة ما یحتاج طفلك لمساعدة شخص آخر لع
 اللبس واالهتمام بالمظهرعام

  القيام
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29

30

بذلك لصغر 
 إدخال رأسه فى البلوفر أثناء لبسه إیاه؟ سنه

 ه لينظر خلفه؟تحریك رقبت

 اإلمسـاك

اإلمساك بقلم جاف أو رصاص  ليكتب أو یشخبط فى ورقة؟
 :هل یستطيع طفلك أن

) علبة(فتح برطمان
 فتح باب السيارة؟

 مربى فتحت من قبل؟
 المياه؟) صنبور(فتح وغلق حنفية

 وتحریكه لفتح الباب؟) األآره(اإلمساك بمقبض الباب

 أنشطة أخـرى
:فلك أنهل یستطيع ط

 القيام بالتسوق أبو بمهام صغيرة، مثل شراء شئ من المتجرأو إرسال رسالة؟
 المدرسة؟) باص(أوتوبيس / سيارة لعبة / الرآوب والنزول من السيارة

 رآوب عجلة؟
مثل غسل األطباق، إخراج صندوق القمامة، (القيام ببعض األعمال المنزلية 

 ).م المكنسة الكهربائيةتنظيف غرفته، تنظيم سریره، استخدا
 یجرى ویلعب؟

 فضًال ضع عالمة أمام أى من األجهزة المساعدة التى یحتاجها طفلك عادة ألداء أى من األنشطة السابقة؟

 .قضيب ساند لالستحمام فى البانيو

 .ذراع ذات ید طویلة لإلمساك باألشياء
 .ة للمساعدة فى االستحمامذراع ذات ید طویل

 ).مرحاض أفرنجى(مقعد عالى للتواليت
 .مقعد لالستحمام فى البانيو

 .التى فتحت من قبل) العلب(فاتح للبرطمانات

 .فضًال ضع عالمة أمام أى من هذه األنشطة والتى عادة ما يحتاج طفلك لمساعدة شخص آخر لعملها بسبب مرضه
 النظافة الشخصية

 التناول
 اإلمساك وفتح األشياء

 رةالقيام باألعمال المنزلية أو المهام الصغي
فضًال ضع

فى رأيك ما هى الدرجة التى تعطيها والتى تعبر عن. من المهم لنا أن نعلم درجة األلم الذى يشعر به طفلك بسبب مرضه
أجهزة مساع .شدة األلم الذى يشعر به طفلك بسبب مرضه فى خالل األسبوع الماضى بصفة عامة

س"السوسته
قلم مصنع خ
آرسى مصن ال یوجد ألم  0    ألم شدید جدًا    100

سيئ للغایة      100  جيد جدَا  0 

فضًال ضع عالمة لتشير.ما هى الدرجة التى تعطيها.عندما تقيم مدى تأثير التهاب المفاصل على حياة ابنك
 .إلى الدرجة المناسبة

أشياء أخرى

فضًال ضع

 تناول الط
السير


