
 COPCORD طرح تحقيقاتی

ان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تقيقات روماتولوژی

با همکاری انجمن بين المللی روماتولوژی و سازمان جهانی بهداشت
 ، ايــرانتهرانشهر  COPCORD طرح تحقيقاتی

پرسشنامه غربالگري

  اطلعات شخصي :    A  قسمت   

          A1         جنسيت شما چيست؟
 زن  -2- مرد 1

          A2         وضعيت كنوني شما ازنظر ازدواج چيست؟

 جداشده يا-4 - فوت همسر  3   متأهل        -2 مجرد- 1
طلق گرفته

 -غيره، مشخص نمائيد5

          A3         شما چيست؟ زبان مادری  

-كرد   3ترک-            2-فارس1               
 -عرب  6بلوچ-                          5-لر4
 -کليمی          9ارمني-        8 -زرتشتي7

-غيره10

          A4          ميزان تحصيلت شما چه اندازه است؟
 3- ابتدائی  ناقص يا تحصيلت غير رسمی2                       -بی سواد1

-ابتدائی  کامل
 -6                       - راهنمائی کامل5          - راهنمائی ناقص4

دبيرستان 
 -. دانشگاهی8- ديپلم يا پيش دانشگاهی           7
 علوم دينی -9

- نهضت سواد آموزی10
  سابقه شغلی   :   B  قسمت  

          B1         .......................طبقه بندي شغلي:   شغل شما چيست؟   
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          B2          آيا دارای شغل دوم هستيد؟
                 در صورت بلی شغل دوم شما چيست ؟- خير0                     

( طبقه شغلی) ...............
       B3a        خانه داریطولني ترين اشتغال شما در چه شغلي بوده است؟  

( طبقه شغلی) ............... و محصلی و بازنشستگی را در نظر نگيريد

       B3b        :سال  مدت زمان اشتغال شما در اين شغل ......... 
          B4 . در صورت عدم اشتغال علت آن را ذکر نماييد         

 (مشکلت سلمتی)- عدم توانايي1
ورشکستگی، تعديل نيرو، از دست دادن سرمايه ...) ( شرايط کاری-  2
 غيره - 3

طبقه بندی مشاغل 
  : کارگر ساختمان، کارگر کارخانه، رفتگر، مستخدم، پيشخدمت، باربر، نگهبان، سرايدار، آبدارچی،کارگر ساده-1

فراش.
کارگر حرفه ای ( -2  ): بنا، نجار، تراش کار، ريخته گر، لوله کش ساختمان، جوش کار، فلز کار، کمککارگر ماهر 

 مکانيک، آهنگر، حلبی ساز، پنجر گير، کارگر چاپخانه، شيشه بر، کارگر مبل ساز، پشم ريس، نساج، سراج، نقاش
ساختمان، آشپز، نانوا، قصاب، سلمانی، کارگر خياط، کارگر نقاش، مقنی، راننده .

: زارع، برزگر، جنگلبان، ماهی گير، شکارچی، باغبان، مرغدار، برنج کار، خرده مالک.کشاورز-3

 : خوار بار فروش، ميوه فروش، خرازی فروش، ساندويچ فروش، آجيل فروش، بستنی فروش، چلوکاسب-4
 کبابی، پارچه فروش، فروشنده لوازم بهداشتی ساختمان، فروشنده لوازم يدکی ماشين، فروشنده مصالح ساختمان،

دست فروش، فروشنده دوره گرد.
 : بايگان، ماشين نويس، دفتر دار، تلفنچی، پست چی، کارمندانکارکنان امور دفتری و کارمندان جزء اداری-5

جزء ادارات، منشی، درجه داران نيروهای مسلح و نيروی انتظامی، فروشندگان فروشگاه ها.
  مديران و معاونت ادارات و کارخانه ها، مديران آژانس های مسافرتی و حمل و نقل،کارمندان عالی رتبه:-6

کارمندان عالی رتبه ادارات، افسران نيروهای مسلح و نيروی انتظامی.
 تاجر فرش، تاجر آهن، بنکدار، وارد کننده اجناس خارجی، صادر کننده اجناس داخلی، قماش فروش.بازرگان:-7

: مهندس، پزشک، وکيل دادگستری، هيئت علمی دانشگاه ها، روحانيان .مشاغل تخصصی-8

ل فنی-9 ی ومشاغ م پزشک ی علو ا  ن ه ، تکنسي ، مددکار ، قابله ، بهورز ، بهيار ، پرستار ، کتابدار حسابدار  : 
 آزمايشگاهی، تکنسين های ماشين آلت و ادوات سمعی – بصری، الکتريکی، ساعت ساز، خياط، کفاش، مکانيک،

عکاس.
 دانش آموز، دانشجو.محصل:-10

 : خانه دار به فردی گفته می شود که ل اقل پخت و پز و اداره ساير امور داخلی خانه و يا سرپرستیخانه دار-11
ا او بوده، به کاری که تامين درآمد کند اشتغال نداشته باشد. خانم خانه دار اگر شاغل نيز باشد خانه دار  آنها ب

محسوب نمی شود. 
 : فردی بازنشسته شمرده می شود که پس از بازنشستگی اشتغال به کاری نداشته باشد. اگر فردبازنشسته-12

بازنشسته پس از باز نشستگی شغلی اختيار کرده است کد آن شغل منظور می شود .
 : فردی بيکار خوانده می شود که شغلش را به هر علت از دست داده و يا از ابتدا شغلی را اختيار نکردهبيکار-13

باشد.
: در صورتی است که پاسخگو از بيان آن خودداری کند.نا معلوم-14
 معلم-15
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  2       درد در اثر فشار يا سفتی  ،  درد، تورم:   C  قسمت 

          C1       روز گذشته هيچكدام از مشكلت زير را در استخوانها، 7آيا در 
 مفاصل يا عضلت خود داشته ايد؟  درد، درد در اثر فشار،

. )خشكيسفتی (تورم يا 
0-� خير   به قسمت  C8   برويد  
1-بله� 

 {منظور درد، درد در اثر فشار، تورم ؟ در كجا اين مشكلت را داشته ايد
 بر (چه مدت اين مسئله را داشته ايد  روز گذشته است}7يا سفتی در 

روز، هفته، ماه، سال)؟ حسب 

C2aa  (خير0-درشانه؟ 
 - بله1

مدت........................
.

C2ad

C2a1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2a2بله  1 خير0-    سفتی وجود داشت؟  -
C2a3    بله  - 1خير0- وجود داشت ؟درد در اثر فشار

C2bb(بله1 خير-0در آرنج  - 
C2bdمدت........................

C2b1بله 1- خير0     درد وجود داشت؟  -
C2b2بله1- خير0     تورم وجود داشت؟ -
C2b3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟ -
C2b4    بله1 خير-0 وجود داشت؟درد در اثر فشار -

C2cc  (بله1- خير0در مچ دست ؟  - 
C2cdمدت........................

C2c1بله  1- خير0     درد وجود داشت؟  -
C2c2بله 1 خير0-     تورم وجود داشت؟  -
C2c3بله  1 خير-0    سفتی وجود داشت؟  -
C2c4    بله1- خير0 وجود داشت؟درد در اثر فشار  -

C2dd  (بله1 - خير0کف دست و انگشتان ؟ در - 
C2ddمدت.......................

C2d1بله  1 -خير    0     درد وجود داشت؟  -
C2d2بله  1- خير0    تورم وجود داشت؟  -
C2d3بله 1 خير0-    سفتی وجود داشت؟  -
C2d4   بله  1  خير  0- وجود داشت ؟درد در اثر فشار -

C2ee  ( بله1 خير-0؟درمفاصل لگن  - 
C2edمدت.......................

C2e1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2e2بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟  -
C2e3    بله1 خير0- وجود داشت  ؟درد در اثر فشار  -

8026956تهران بيمارستان دکتر علی شريعتی، مرکز تحقيقات روماتولوژی، تلفن: 

3  



 COPCORD طرح تحقيقاتی

C2ff  (بله1خير0-در زانو ؟ - 
C2fdمدت.......................

C2f1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2f2بله1 خير0-    تورم وجود داشت؟  -
C2f3بله1 خير0-   سفتی وجود داشت؟  -
C2f4    بله1 خير0- وجود داشت؟درد در اثر فشار -

C2gg  (بله1 خير  -0درمچ پا؟ - 
C2gdمدت.......................

C2g1بله1- خير0     درد وجود داشت؟  -
C2g2بله 1 خير0-    تورم وجود داشت؟  -
C2g3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟  -
C2g4    بله1خير- 0 وجود داشت؟درد در اثر فشار  -

C2hh  (بله1خير0 -در انگشتان پا؟  - 
C2hdمدت.......................

C2h1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2h2بله1 خير- 0    تورم وجود داشت؟  -
C2h3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟ -
C2h4    بله1 خير0- وجود داشت؟درد در اثر فشار  -

C2ii  (بله1 - خير0در گردن؟  - 
C2idمدت.....................

C2i1بله1 - خير0     درد وجود داشت؟  -
C2i2بله1 - خير0    سفتی وجود داشت؟  -
C2i3    بله1  - خير0 وجود داشت؟درد در اثر فشار  -

C2jj  ( بله1 خير0 -؟ستون مهره هادر  - 
C2jdمدت....................

C2j1بله1  خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2j2بله1  خير0-    سفتی وجود داشت؟  -
C2j3    بله1  خير0- وجود داشت؟درد در اثر فشار  -
C2kk) مفاصل، عضلت و)   غيره؟ 

؟)  استخوانها
................... نام ببريد

 - بله 1 خير -0
مدت.......................

C2kd

C2k1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟  -
C2k2بله1 خير-0    تورم وجود داشت؟  -
C2k3بله1- خير0    سفتی وجود داشت؟  -
C2k4    بله1 خير0- وجود داشت؟درد در اثر فشار  -
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          C3          ( مشخص نمائيد كه در(×  لطفا در روي شكل با يك ضربدر 
( ، تورم يا سفتی در ( درد در اثر فشار  روز 7كجا درد، حساسيت 

گذشته احساس نموده ايد؟
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):  درصورت يا استخواني يا عضلني(  داشتن درد مفصلي 
          C4a        آيا درد در صبح ها؟ 

- بيشتر است1
- كمتر است2
- فرقي ندارد3

          C4b        آيا درد با فعاليت؟
-   بيشتر مي شود1
كمتر مي شود - 2
-   فرقي ندارد3

          C4c        آيا درد بعد از خواب رفتن شما را از خواب بيدار مي كند؟

 خير0- -    بله1 

          C5a     يك خط عمودي در نقطه اي كه بهترين توصيف شدت درد شما از 
حادثه اي كه بياد مي آوريد باشد روي خط زير بكشيد؟ 

  شدیدترین درد قابل                     اصل دردی ندارم
تصور

         C5b  را كه بياد مي آوريد چگونه توصيف مي نمائيد؟ یشدت درد 

 1             آزار دهنده 3   ناراحت کننده  - 2-   خفيف   - 45-طاقت فرسا- 
کشنده 

         C6 � )منظور كشيدگي قبل از)  عضلهآيا حادثه و ضربه اي    يا جراحت
درد ، حساسيت، تورم يا سفتی وجود داشت؟ 

�خير    0-  خاطر نمي آورمبه- 2بله -1   
 درصورت بله، چه حادثه اي قبل از درد، حساسيت، تورم يا سفتی

وجود داشت؟
                C6a عدم تعادل و افتادن حين حرکت    �  خير0-- بله   1      
                C6b تصادف وسايل نقليه   �  خير0-            - بله1      

                 C6c سقوط    �  خير0-            - بله1      
                 C6d        0-               - بله  1 ضربه و يا برخورد جسمی سخت به شما 

خير
                C6e ه،غير   �  0-             - بله1      

خير  
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جه صدمه ای در اين حادثه برايتان پيش آمد؟
                C7a شکستگي�  خير0- - بله1   
                C7b دررفتگی�  خير0- - بله1   

                C7c  کشيده شدن عضلت و يا رباطها �  0- - بله1   
خير

                 C7d غيره �        خير0- - بله1   
� 

         C8 �   درد در اثرمثل درد، تورمشکلی (هيچ مروز گذشته  7در اگر ، 
 نداشته ايد،)  يا سفتی در استخوانها، مفاصل يا عضلت خودفشار

  يا سفتی در، درد در اثر فشارمثل درد، تورمشکلی (آيا تاكنون م
 که حد اقل يگ ماهداشته ايد) استخوانها، مفاصل يا عضلت خود

طول 

کشيده باشد و يا برايتان بصورت مکرر اتفاق افتاده باشد؟

.  F   به قسمت   هر دو خير است،    C8  و     C1  اگر    خير  0-       برويد 
 ادامه دهيد-  بله   1    

  يا سفتی رادرد در اثر فشار ،تورم دركجا اين مسئله يعني درد، �
چه مدت اين .    روز، هفته، ماه،بر حسب ( را داشتيد مشکلداشتيد

سال)؟
C9aa  (بله،1 خير0-درشانه؟   - 

C9ad .......................مدت

C9a1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -
C9a2بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9a3
  وجوددرد در اثر فشار    

-  بله1خير0-داشت ؟

C9b)bبله  ،1 خير0-در آرنج   - 
C9bd .......................مدت

C9b1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   - 

C9b2بله1 خير0-     تورم وجود داشت؟   -

C9b3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9b4
  وجوددرد در اثر فشار    

-   بله1 خير0-داشت؟

C9cc  (بله  ،1 خير0-در مچ دست؟   - 
C9cd .......................مدت

C9c1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -
C9c2بله1 خير0-     تورم وجود داشت؟   -
C9c3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9c4
  وجوددرد در اثر فشار    

-   بله1 خير0-داشت؟
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C9dd  (بله،1  خير0-دردستها؟  - 
C9dd  .......................مدت

C9d1بله1 خير    0-     درد وجود داشت؟   -
C9d2بله 1 خير0-    تورم وجود داشت؟   -
C9d3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9d4
  وجوددرد در اثر فشار   

-  بله1  خير  0-داشت ؟

C9ee  (بله،1 خير0-؟درمفاصل لگن   - 
C9ed .......................مدت

C9e1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -
C9e2بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9e3
  وجوددرد در اثر فشار    

-   بله1 خير0-داشت ؟

C9ff  (بله،1 خير0-در زانو؟ - 
C9fd .......................مدت

C9f1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -
C9f2بله1 خير0-    تورم وجود داشت؟   -
C9f3بله1 خير0-   سفتی وجود داشت؟   -

C9f4
  وجوددرد در اثر فشار    

-  بله1 خير0-داشت؟

C9gg  (بله،1 خير  0-درمچ پا؟  - 
C9gd .......................مدت

C9g1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -
C9g2بله1 خير0-    تورم وجود داشت؟   -
C9g3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9g4
  وجوددرد در اثر فشار    

-   بله1خير0-داشت؟

C9hh  (بله،1خير0 -در انگشتان پا؟  - 
C9hd .......................مدت

C9h1بله1  خير0-     درد وجود داشت؟   -

C9h2بله1  خير0-    تورم وجود داشت؟   -

C9h3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9h4
  وجوددرد در اثر فشار    

-    بله1 خير0-داشت؟

C9ii  (بله،1 خير0-در گردن؟  - 
C9id .......................مدت

C9i1بله1  خير0-     درد وجود داشت؟   -

C9i2بله1  خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9i3
  وجوددرد در اثر فشار    

-   بله1  خير0-داشت؟

C9jj  ( بله،1خير0-؟ستون مهره هادر  - 
C9jd .......................مدت

C9j1بله1  خير0-     درد وجود داشت؟   -

C9j2بله1  خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9j3    بله1  خير0-  وجوددرد در اثر فشار   -
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داشت؟
C9kk) مفاصل،)   غيره؟ 

؟) عضلت و استخوانها
 -  بله،1خير0-

C9kd .......................مدت

C9k. … …  نام ببريد…
C9k1بله1 خير0-     درد وجود داشت؟   -

C9k2بله1 خير0-    تورم وجود داشت؟   -

C9k3بله1 خير0-    سفتی وجود داشت؟   -

C9k4    وجوددرد در اثر فشار  
داشت؟

-   بله1 خير0-

 

         C10�  ( مشخص نمائيد كه در(×  لطفا در روي شكل با يك ضربدر 
( ، تورم يا ( درد در اثر فشار  )خشكيسفتی (كجا درد، حساسيت 

 احساس نموده ايد؟تاكنون
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         C11  ( قبل( منظور كشيدگي عضله يا جراحت  آيا حادثه و ضربه اي 
از درد، حساسيت، تورم يا سفتی وجود داشت؟ 

 - به خاطر نمي2-    بله1  خير0-
آورم

 درصورت بله، چه حادثه اي قبل از درد، حساسيت، تورم يا سفتی وجود
داشت؟

            

   C11a عدم تعادل و افتادن حين    
حرکت

-  بله1

 

 خير0

     C11b بله1تصادف وسايل نقليه  -

 

 خير0

     C11c بله1 سقوط  -

 

 خير0

    C11d ضربه و يا برخورد جسمی 
سخت به شما  

-  بله1

 

 خير0

       C11e بله1هغير  -

 

 خير  0

جه صدمه ای در اين حادثه برايتان پيش آمد؟
                C12a خير0-    - بله1شکستگي 
                C12b خير0-    - بله1دررفتگی 
                C12c  خير0-    - بله   1کشيده شدن عضلت و يا رباطها 
                C12d خير0-    - بله1غيره  

)   D  قسمت   ) عملي:  محدوديت   ناتواني 

          D1     آيا بخاطر مسائلي ازقبيل درد، حساسيت، تورم يا سفتی در 
 در ميزان يا نوعمحدوديتی استخوانها، مفاصل يا عضلت خود        

ايجاد شده است؟فعاليتهايي كه مي توانيد انجام دهيد 

 درحال حاضر محدود شده ايد.  �-1 
 …………… : روز، هفته، ماه، سال)بر حسب (    مشخص نمائيد چه مدت     

D1d  

  برويد   E       به قسمت 
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رحال حاضر محدوديت نداشته ولي درگذشته داشته ايد.د -   2
 :  ……………   روز، هفته، ماه، سال)بر حسب (    مشخص نمائيد چه مدت     

D1d  

  برويد    F      به قسمت 

  برويد   F  به قسمت هرگز محدوديت نداشته ايد         -  3 
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)   E  قسمت  ) خاص:   كارهاي   اشكال در انجام مهارتهاي 

اين قسمت فقط توسط پاسخ دهندگاني پر شود كه درحال:    توجــه
حاضر محدوديت دارند.

 در اين قسمت ما مي خواهيم راجع به اينكه چگونه فعاليت شما در اثر مشكلتان
شما) ضلت  صل و ع ستخوانها، مفا سفتی در ا يا  تورم  سيت،  ني درد، حسا  (يع
جام يا دران كه آ بدانيم  خواهيم  مي  صوص  بدانيم. بخ شتر  ست بي شده ا حدود   م

كارهاي خاص مربوط به فعاليت روزمره خود مشكل داريد. 

•1 ( فقط بهترين پاسخ را براي (×    7  توانايي معمول خود در بوسيله ضربدر 
 گذشته مشخص نمائيد.روز

         E1 �   : پوشيدن لباس خود، ازجمله بستن كمر  بند، پوشيدنلباس پوشيدن
- بدون هيچ مشكلي1 مه ها؟کشلوار و بستن د

 مختصري برايم سخت است-2 
- برايم بسيار سخت است3 
         - بطوركلي ناتوان درانجام آن   4 

         E2 �   : به بستر رفتن و خارج شدن از آن؟  بلند شدن
- بدون هيچ مشكلي1     

 مختصري برايم سخت است-2            
- برايم بسيار سخت است3            
- بطوركلي ناتوان درانجام آن   4            

         E3 �   بلندكردن يك فنجان يا ليوان پر تا دهان خود؟:  نوشيدن

- بدون هيچ مشكلي1     
 مختصري برايم سخت است-2

- برايم بسيار سخت است3            
-بطوركلي ناتوان درانجام آن   4 

         E4 �   :پاره کردن نان و خوردن غذا با قاشق؟خوردن و گرفتن با دست
- بدون هيچ مشكلي1        

 مختصري برايم سخت است-2  
- برايم بسيار سخت است3              

- بطوركلي ناتوان درانجام آن   4 

         E5 �   : راه رفتن درخارج در سطح صاف؟   راه رفتن
  - بدون هيچ مشكل 1     

 مختصري برايم سخت است -2
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- برايم بسيار سخت است3            
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

         E6 �   : شستن و خشك كردن تمام بدن خود؟  بهداشت
  - بدون هيچ مشكل 1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
- بطوركلي ناتوان درانجام آن   4 

         E7 �   :چمباتمه زدن در توالت؟ بهداشت
  - بدون هيچ مشكل1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

         E8 �   خم شدن براي برداشتن لباس از روي زمين؟:  کشش
  - بدون هيچ مشكل 1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 

- بطوركلي ناتوان درانجام آن   4       
         E9 �  پهن كردن لباس روي يك طناب بالتراز سر براي خشك:  کشش 

شدن؟
  - بدون هيچ مشكل 1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
- بطوركلي ناتوان درانجام آن   4
     �
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         E10    / /   : ميني بوس؟   تاكسي سوار و پياده شدن از اتوبوس فعاليت
  - بدون هيچ مشكل1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

         E11 �  : چهارزانو نشستن؟   فعاليت
  - بدون هيچ مشكل1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

         E12 �   : انجام عبادتهاي روزانه؟   فعاليت
  - بدون هيچ مشكل1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

         E13 � /   : قوطي با دربازكن؟   باز كردن يك بطري با دست گرفتن
  - بدون هيچ مشكل1      

 مختصري برايم سخت است-2
- برايم بسيار سخت است3 
بطوركلي ناتوان درانجام آن    -4      

   علئم خارج مفصلي درارتباط با بيماريهاي مفصلي ـ  F  قسمت :
استخواني

         F1 � يا تاكنون در دهانتان زخم داشته ايد؟آ
.  F4  به     خير0-   برويد 

 ادامه دهيد  بله-  1 

         F2 �  : خصوصيت آفت (  آفت يک زخم گرد يادرصورت بله، آيا شبيه آفت بود؟ 
 بيضی شکل دردناک است که مرکز آن زرد يا سفيد بوده ،دور آن را هاله

 قرمز رنگی فرا گرفته است، اندازه های مختلفی داشته و می تواند در نواحی
 مختلف دهان وجود داشته باشد. طی يک تا دو هفته خود بخود خوب می

)شود.
خير  0-             

بله   - 1
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نمی دانممشکوک  -2
به خاطر نمي آورم -3
�    

         F3     درصورت آفت بودن، آيا ضايعه مشابهی نيز روي دستگاه تناسلي 
نيز بوده است؟

خير  0-             
بله   - 1             

نمی دانممشکوک  -2
به خاطر نمي آورم -3

         F4 �    آيا تاكنون جوش چركي داشته ايد؟
خير0- بله -1

درصورت بله، در كداميك از قسمتهاي زير جوش چركي داشته ايد؟        
                      F4aخير 0-  بله-1    سر و صورت
                      F4b خير 0-  بله-1   گردن و تنه
                      F4c (دست و پا) خير 0-  بله-1   اندامها

           F5آيا تا کنون لکه قرمز برجسته دردناک در اندامها داشته ايد؟
  خير0  -

بله   - 1             
نمی دانممشکوک  -2
به خاطر نمي آورم -3

          F6 هفته طول کشيده باشد 1که بيش از   ناگهانیآيا تاكنون تاري ديد 
داشته ايد؟

خير0-  - بله1  

          F7  هر يک از مشکلت زخم يا آفت دهاني، جوش چرکیدر حال حاضرآيا  
و يا لکه قرمز دردناک در اندامها، و يا تاري ديد داريد؟

- بله1                 
خير0-  

8026956تهران بيمارستان دکتر علی شريعتی، مرکز تحقيقات روماتولوژی، تلفن: 

15  



 COPCORD طرح تحقيقاتی

   و مجموعه سوالت   C8  و      C1      اگر پاسخ سوالت
     .  برويد   H   به قسمت   همگی خير است،     F      قسمت

  درمان:   G      قسمت

          G1 � آيا براي رفع مشکل درد، حساسيت، تورم يا سفتی براي 
 استخوانها، مفاصل يا عضلت خود از کسی و يا مرکزي کمک

گرفته ايد و يا اقدام به خود درمانی نموده ايد؟ 
  برويد   G4      به قسمت خير  0-
- بله1  

           G2    از چه كسي؟  هرتعدادي هست علمت بزنيد:

a (پزشك
          G2a1         � بله1 پزشك عمومي مطب - 

خير0-
          G2a2         � بله1             متخصصپزشك مطب -

خير0-    
          G2a3         � بله1            فوق تخصصپزشك مطب -

خير0-    
          G2a4         بله1            ی درمانیمركز بهداشت� -

خير0-    
          G2a5         بله1            بيمارستانهاي خصوصي� - 

خير0-
          G2a6         بله1            بيمارستانهاي دانشگاهي� -

خير0-    
          G2a7         � تامين اجتماعی، شرکت نفت، ...بيمارستانهاساير)  

 خير0-  - بله1
          G2a8         �/بله1             فوق تخصصيدرمانگاههای تخصصی -

خير0-    
          G2a9         بله1           ساير درمانگاهها� - 

خير0-

b (ساير منابع شايع
          G2b1         بله1  فيزيوتراپيست� - 

خير0-
          G2b2         � بله -1  هومئـوپاتي -

خير0
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          G2b3         بله1  گياه درماني� - - 
خير         0

          G2b4         بله1  حكيم باشي/عطارباشي� - 
خير0-

          G2b5         بله1              پزشكيار� - 
خير0-

          G2b6         بله 1  طب سوزنی� - 
خير0-

          G2b7         � Chiropractic              1بله - 
خير0-

          G2b8         بله1             درماني خود� - 
خير0-

          G2b9         بله1             شكسته بند محلي� - 
خير0-

        G2b10         بله1             انرژي درماني� - 
خير0-

        G2b11         بله1             داروخانه� - 
خير0-

        G2b12         � بله1 غيره -               -
خير0

.

      G3    )به هر تعداد ممكن  برای رفع مشکل خود چه اقدامی کرديد؟ 
علمت زده شود.)

          G3a1         قرص هاي بدون نسخه پزشك 1-   خير0- بله 
          G3a2        آيا كمك كننده بود؟

 خير    0-
 بله   -1
         - مطمئـن نيستم2         

          G3b1         قرص هاي با نسخه پزشك1-   خير0- بله  
          G3b2        آيا كمك كننده بود؟

 خير   0-  
 بله   -1 
- مطمئـن نيستم2 

          G3c1        c ( بدون نسخه پزشكپماد موضعی 1-   خير0- بله  
          G3c2        آيا كمك كننده بود؟

 خير    0-
 بله   -1
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         - مطمئـن نيستم2 
          G3d1        d ( با نسخه پزشك پماد موضعی1-   خير0-  بله  
          G3d2        آيا كمك كننده بود؟

 خير   0-   
 بله   -1 
- مطمئـن نيستم2 
�

          G3e1        e ( داروي تزريقي  1-   خير0-  بله 
          G3e2        آيا كمك كننده بود؟ 

 خير   0-   
 بله   -1 
 - مطمئـن نيستم2 

          G3f1        f (فيزيوتراپي1-   خير0- بله 
          G3f2        آيا كمك كننده بود؟ 

 خير   0-   
 بله   -1 
- مطمئـن نيستم2 

          G3g1        g (جراحي1-   خير0- بله 
          G3g2        آيا كمك كننده بود؟

 خير   0-  
 بله   -1 
- مطمئـن نيستم2 

          G3h1        h (رژيم غذايي مخصوص1-   خير0- بله  
          G3h2        آيا كمك كننده بود؟

    خير 0-
 بله   -1 
- مطمئـن نيستم2 

   G4 آيا يك پزشك به شما نام يا تشخيصي براي درد، حساسيت، تورم 
يا سفتی در استخوانها، مفاصل يا عضلتتان گفته است، بعنوان مثال:

          G4a          1آرتريت -
          G4b          2-آرتروز
          G4c          3-آرتريت روماتوئيد
          G4d          4-روماتيسم
          G4e          5-پوکی استخوان
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           G4f          6- استئوآرتريت
          G4g          7-فيبروميالژيا يا فيبروزيت 
          G4h          8-   لوپوس سيستميك

           G4i          9-اسپونديليت آنكيلوزان
           G4j         10   بيماري عضلني ـ استخواني دژنراتيو -
          G4k          11  -بهجت

           G4l          12غيره (نام ببريد-(� 

            G5       اگر درد، حساسيت، تورم يا سفتی داشته ايد، تاچه حد قادر بوده 
 ( ؟( کنار بياييد ايد كه با اين مسئله تطابق نماييد 

 خوب- خيلی1 
نسبتا خوب- 2 
کمی- 3 
يچ وجه ه- به4 

  ارزيابي:         H  قسمت 
          H1            ؟بودسئوالت آسان فهم آيا

خير  -0- بله1 
         H2            آيا پيشنهادي در مورد بهبود اين پرسشنامه داريد؟

خير  -0بله- 1 
� توضيح دهيد   (بر روی برگه ضميمه نوشته شود. ) لطفا

  وضعيت حضور   :   I        قسمت

          I1       جمعه اخير چند جمعه را در فاصله زماني صبح تا ظهر در منزل بوده 5در 
ايد ؟

          I2       جمعه ، چند جمعه را در 10به طور کلی در چند ماه اخير از هر 
       فاصله زماني صبح تا بعد از ظهر در منزل بوده ايد ؟
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