
 لظهر مال  اآل األولي فحصلل كيلجامعة  أداة

 _____________التاريخ: _               _________________: ______ـ/ــةاسم المريض

  في المربع الذي يصف حالتك خالل األسبوعين الماضيين. عالمة  وضعجى يُر

  

 موافق        

١ 

 

 موافقغير 

 صفر

 ما خالل األسبوعين الماضيين.قت في و ساقي   أو كال إحدى إلىألم ظهري  امتد .  ١
□ □ 

 في وقت ما خالل األسبوعين الماضيين. كتفي أو رقبتيبألم في  شعرت     .٢
□ □ 

 بسبب ألم ظهري.فقط   استطعت المشي لمسافات قصيرة.   ٣
□ □ 

 .نالماضييخالل األسبوعين ظهري، بسبب ألم من المعتاد  أكثر بطأ  مالبسي  ارتديتُ    .٤
□ □ 

 .حركيا  مثل حالتي أن يكون نشيطا   لشخص فيمن الخطر .   ٥
□ □ 

 معظم األحيان. المقلقةاألفكار دور في ذهني ت.   ٦
□ □ 

 .و لن يتحسن أبدا  ، ألم ظهري شديد )فظيع(أشعر أن .   ٧
□ □ 

 ع بهااستمتكنت متعودا  على االبجميع األشياء التي م أعد استمتع ل ،بشكل عام. ٨

 .)كاالستمتاع باألكل أو الزيارات أو الهوايات أو العمل(

□ □ 

                                                                      

 ؟مزعجا  )شديدا ( خالل األسبوعين الماضيينإلى أي مدى كان ألم ظهرك إجماال ، .   ٩         

 لم يكن مزعجا  

 على اإلطالق

 كان مزعجا  

 قليال  

 كان مزعجا  

 بدرجة متوسطة

 كان مزعجا  

 جدا   

 كان مزعجا   

 إلى أبعد الحدود

□ □ □ □ □ 

 ١ ١ صفر صفر صفر

 

 ( __________٩ـ -٥ األسئلة من النقاط الفرعية )__________ ( ٩من) المجموع الكلي
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 لظهراألولي آلمال  ا فحصلل أداة جامعة كيلنظا  احتساب نقاط 

 

 

 

 
 

 الدرجة الكلية

 أو أقل ۳ أو أكثر ٤

 أو أكثر ٤

 النقاط الفرعية

 (٩-٥ األسئلة من)

 أو أقل ۳

 منخفض الخطورة متوسط الخطورة مرتفع الخطورة
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