اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻮر
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

Arabiska اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Instruktion till dig som ska
använda PHASE-20 –
skattningsskala för möjliga
läkemedelsrelaterade symtom

– 20 -ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﺲ
وهﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟ َﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﺪواء

Allmänt
Denna symtomskattning är till för att
fånga hur du upplever vissa symtom eller
besvär som möjligtvis kan bero på din
läkemedelsbehandling. Dina svar kan
vara av stort värde för att din läkare ska
få en så bra helhetsbild som möjligt när
han eller hon ska följa upp din
läkemedelsbehandling. Målet med att
regelbundet följa upp
läkemedelsbehandlingen är att du ska få
de läkemedel som passar dig allra bäst.
Den här symtomskattningen används när
läkare och distriktssköterska gör en
läkemedelsgenomgång.

أﻣﻮر ﻋﺎﻣﺔ
إن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﺮاض ﻣُﺼﺎغ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺎﻳﺶ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاض أو اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻚ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻹﺟﺎﺑﺎﺗﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪًا ﺣﺘﻰ.ﻋﻼﺟﻚ اﻟﺪواﺋﻲ
 ﻗﺪر،ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻚ اﻟﺪواﺋﻲ،اﻹﻣﻜﺎن
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻌﻼﺟﻚ اﻟﺪواﺋﻲ هﻮ أن
.ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻓﻀﻞ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﺮاض هﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺒﻴﺐ
.وﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻃﻼع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أدوﻳﺘﻚ

Till patienten:

:إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ
 ﺛﻢ ﺿﻊ إﺷﺎرة،ﻋﺮَض ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
َ ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺮاءة آﻞ
ﺿﺮب ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻣﻊ
 إﻓﺘﻜﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ.ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻚ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
.اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ



Stryk under de symtom som stämmer
bäst och stryk över de symtom som
inte stämmer.

ﺿﻊ ﺧﻄًﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻚ
 واﺷﻄﺐ ﺑﺨﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ،ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ
.ﻻﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻚ





Skriv gärna till något i rutan för
kommentarer om du vill berätta
något särskilt kring ett visst symtom.

ﻓﻴﻤﺎ إذا أردت،ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻀﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻧﺔ
.اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻴﺊ ﻣّﺎ ﻋﻦ ﻋﺮض ﻣّﺎ





För symtomen trötthet, ont och värk
(symtom 2, 4 och 5 i skalan) skriv
gärna till när du har dessa besvär, t ex
på morgonen, när du ätit eller när du
reser dig upp.

 و2  واﻟﻮﺟﻊ ) أﻋﺮاض رﻗﻢ، واﻷﻟﻢ،ﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻌﺐ
 ﻣﺘﻰ: ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﺎس( ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻜﺘﺐ ﻣﻀﻴﻔﺎ5  و4
 أم، ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح،ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت
. أم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻬﺾ وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻚ،ﺑﻌﺪ اﻷآﻞ





Läs ett symtom i taget och kryssa i
den ruta som bäst överensstämmer
med hur du upplever eventuella
besvär. Fundera på hur du har känt
dig under den senaste
tvåveckorsperioden.



اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻮر
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

Till personal eller anhöriga som kan
behöva hjälpa till:

إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
:ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ



Observera att patienten i största
möjligaste mån ska göra skattningen
av sina symtom själv.

، ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت،ﻻﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻸﻋﺮاض اﻟﺘﻲ
.ﺗﺼﻴﺒﻪ





Din uppgift är i första hand att hjälpa
till att läsa eller direkt fråga patienten
om vart och ett av symtomen och
sedan föra in på blanketten hur
starka besvär han eller hon upplever
sig ha av varje symtom.

إن واﺟﺒﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ هﻮ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ أن ﺗﻘﺮأ
أو ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻋﺮض ﻣﻦ
 وﻋﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺎرة،اﻷﻋﺮاض
ﺷﺪة اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ آﻞ ﻋﺮض ﻣﻦ
.اﻷﻋﺮاض





Be patienten att fundera på hur han
eller hon har känt sig under den
senaste tvåveckorsperioden.

أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ أن ﻳﺘﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ
.ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ





Om skattningen till största del är
gjord av dig och inte av patienten
själv, bör detta noteras på blanketten.
Det kan vara viktigt för patientens
läkare att veta vem det är som gjort
symtomskattningen.

إذا ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻚ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ
.ذﻟﻚ آﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺎرة
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ أن ﻳﻌﺮف
.ﻣﻦ هﻮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷﻋﺮاض



PHASE 20 symtomskattningsskala är framtagen och
validerad av Landstinget i Uppsala län och
Regionförbundet Uppsala län, ref: Vård i Norden; 4:914. Nestor FoU-center och Stockholms läns landsting
har tillsammans tagit fram dessa instruktioner till
användare av symtomskalan.

 ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ20 إن ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻓﻴﺲ
 اﻟﻤﺮﺟﻊ؛ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أوﺑﺴﺎﻻ
 إن ﻣﺮآﺰ ﻓﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮر و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ.4: 9 -14 ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل؛
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
.ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﻴﺎس اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

