
ي مجال الرعا�ةدل�ل مق�اس تقي�م األعراض 
ن �ن اليوم�ة الذي �ج��ه العاملني  

 تعلیمات االستخدام
 أعراضھ درجةاطلب من المقیم أن یخبرك ب .1
 تحدید الدرجةإذا كان المقیم غیر قادر على إخبارك، استخدم األوصاف أدناه كدلیل ل .2
 االستجابة حسب اإلجراءات .3

تقییم األعراضدلیل درجة مقیاس  األعراض  اإلجراء 

 ألم شبیھ بطعنة سكین أو ألم حاد أو خفیف ي شعور بعدم الراحة أو وجع أوأ ألم

     3-1                    0 

 
 

 بدون إجراء ال تظھر علیھ عالمات التضایق من األلم أوھ غیر متضایق یذكر المقیم أن

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف  قد یبدو غیر مرتاح قلیالً  أو 3إلى  1درجة من  سجلی
 المناوبة

7-4 

 
 

 التأوهتظھر علیھ عالمات التضایق من األلم مثل  أو 7إلى  4درجة من سجل ی
 التكشیرأو األنین أو 

 30خالل أبلغ الممرضة أو المشرف 
  دقیقة

              8 - 10 

 

تظھر علیھ عالمات التضایق من األلم مثل  أو 10إلى  8درجة من سجل ی
البكاء أو التأوه أو التكشیر أو إمساك أو حمایة أجزاء من الجسم، سواء عند 

 االستلقاء أو الجلوس أو أثناء الحركة 
 فوراً أبلغ الممرضة أو المشرف 

 فقدان القوة، طاقة منخفضة، تعب شدید، ضعف إعیاء

     3 - 1                0

 
 

ال تظھر علیھ عالمات التضایق  ویذكر المقیم أنھ غیر متضایق من اإلعیاء أ
 بدون إجراء من اإلعیاء

تظھر علیھ عالمات اإلنزعاج من اإلعیاء أو و أ 3إلى  1درجة من سجل ی
 التعب عند إكمالھ لألنشطة

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

7 - 4 

 
 

تظھر علیھ عالمات زیادة اإلحباط المرتبط  أو 7إلى  4درجة من  سجلی
 باإلعیاء أو بإكمال األنشطة 

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

             10 - 8 

 
 

أو اإلحباط  التضایق الشدیدتبدو علیھ عالمات  أو 10إلى  8درجة من  سجلی
على النحو المرتبط باإلعیاء. وقد یؤثر اإلعیاء على قدرتھ على إكمال األنشطة 

 المرغوب

ساعة  خاللأبلغ الممرضة أو المشرف 
 واحدة

 بصوت عالي، تنفس سطحي، تنفس غیر منتظم  تنفس سریع، تنفس التنفس

     3 - 1                0

 

ال تظھر علیھ عالمات  ومشاكل التنفس أیذكر المقیم أنھ غیر متضایق من 
 بدون إجراء التضایق من التنفس

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف  یظھر علیھ تضایق بسیط بسبب مشاكل التنفسأو  3إلى  1درجة من  سجلی
 المناوبة

7 - 4 

 
 

ساعة  خاللأبلغ الممرضة أو المشرف  یظھر علیھ القلق أو الھم بشأن مشاكل التنفس وأ 7إلى  4درجة من  سجلی
 واحدة

             10 - 8 

 
 

تظھر علیھ عالمات القلق الشدید و/أو عدم و أ 10إلى  8درجة من  سجلی
 اإلرتیاح و/أو الھیاج بشأن مشاكل التنفس

 فوراً أبلغ الممرضة أو المشرف 

  



 االمساك، اإلسھال، عدم الراحة في البطن األمعاء

     3 - 1                0

 

ال تظھر علیھ عالمات التضایق من  أومن األمعاء یذكر المقیم أنھ غیر متضایق 
 بدون إجراء األمعاء

یظھر علیھ تضایق بسیط بسبب مشاكل األمعاء بما  أو 3إلى  1درجة من  سجلی
 في ذلك الشعور بعدم الراحة في األمعاء أو أسفل المعدة

أثناء فترة و المشرف أبلغ الممرضة أ
 المناوبة

7 - 4 

 

ظھر علیھ عالمات القلق من مشاكل األمعاء بما ت وأ 7إلى  4درجة من  سجلی
 في ذلك عالمات عدم الراحة المتزایدة

انتھاء  قبلأبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

            10 - 8 

 

الشدید أو الكرب بشأن تظھر علیھ عالمات القلق و أ 10إلى  8درجة من  سجلی
 األمعاء بما في ذلك آالم البطن والھیاج والغثیان واإلسھال واإلمساك

 فوراً أبلغ الممرضة أو المشرف 

 طعمةروائح األ رهوك الشعور بالغثیان والرغبة في التقیؤ غثیان

     3 - 1                0 

 

ال تظھر علیھ عالمات التضایق من  أومن الغثیان یذكر المقیم أنھ غیر متضایق 
 بدون إجراء الغثیان

یظھر علیھ تضایق بسیط بسبب الغثیان الذي یؤثر و أ 3إلى  1درجة من  سجلی
 على األكل والشرب

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

7 - 4 

 

بما  ظھر علیھ عالمات القلق المتزاید من الغثیانتو أ 7إلى  4درجة من  سجلی
 في ذلك كره روائح األطعمة ورفض الطعام والشراب

 خاللأبلغ الممرضة أو المشرف 
 ساعة واحدة

              10 - 8 

 

تظھر علیھ عالمات القلق الشدید بشأن الغثیان بما  أو 10إلى  8درجة من  سجلی
 فوراً أبلغ الممرضة أو المشرف  التقیؤ الجاف والتقیؤ واإلحساس بالتقیؤ في ذلك 

 م، قلة األكل عدم الرغبة في تناول الطعا الشھیة

     3 - 1               0 

 

 بدون إجراء یذكر المقیم أنھ غیر متضایق بشأن الشھیة وأنھ یأكل ویشرب بشكل طبیعي

تظھر علیھ عالمات القلق بشأن الشھیة أو عدم  أو 3إلى  1درجة من  سجلی
 االھتمام بالطعام

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

7 - 4 

 

علیھ عالمات عدم القدرة على األكل أو تظھر و أ 7إلى  4درجة من  سجلی
 الشرب حسب الرغبة

قبل انتھاء أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

              10 - 8 

 

تظھر علیھ عالمات القلق الشدید بشأن عدم القدرة  وأ 10إلى  8درجة من  سجلی
 فوراً أبلغ الممرضة أو المشرف   على األكل أو الشرب

 أثناء اللیلالتھیج االستیقاظ أثناء اللیل، االضطراب، و/أو  النوم

     3 - 1                0 

 

التضایق  ال تظھر علیھ عالماتأو یذكر المقیم أنھ غیر متضایق من مشاكل النوم 
 بدون إجراء من مشاكل النوم

تظھر علیھ عالمات القلق بشأن نمط نومھ مثل  وأ 3إلى  1درجة من  سجلی
 األرق والتھیج 

أثناء فترة أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

7 - 4 

 

علیھ عالمات القلق من مشاكل النوم بما في تظھر  أو 7إلى  4درجة من  سجلی
 ذلك الخلود إلى النوم والبقاء نائماً 

قبل انتھاء أبلغ الممرضة أو المشرف 
 المناوبة

             10 - 8 

 

تظھر علیھ عالمات القلق الشدید بشأن مشاكل  أو 10إلى  8درجة من  سجلی
  النوم بما في ذلك الخلود إلى النوم والبقاء نائماً واألرق والھیاج

 خاللأبلغ الممرضة أو المشرف 
 ساعة واحدة

 


