
 Copyright Victoria Hospice Society, BC, Canada (2001) © (٢٠٠١ ( كندا ، كولومبيا بريتيش ، ڤيكتوريا هوسبيس لجمعية محفوظة النشر و الطبع حقوق  © (

www.victoriahospice.org

 التلطيفي األداء مقياس
 Palliative Performance Scale (PPSv2) 
  version 2

المرض علي والدليل النشاط الذاتية العناية الطعام تناول الوعيي مستو الحركية ستوىم  مقياس 

 التلطيفي األداء

كامل طبيعي كاملة  نشاط و عمل طبيعي
اليوجد دليل على مرض

كاملة ٪١٠٠ 

كامل طبيعي كامله  نشاط و عمل طبيعي
مرضال  يوجد بعض األدلة على

كاملة ٪۹٠ 

كامل طبيعي أو 

 منخفض
كاملة  بذل الجهدنشاط طبيعي مع 

مرضاليوجد بعض األدلة على 

كاملة ٪٨٠ 

كامل طبيعي أو 

 منخفض
كاملة بشكل  او الوظيفه غير قادر على ممارسة العمل

 طبيعي
 ملحوظالمرض 

منخفضة ٪۷٠ 

كامل او تشوش طبيعي أو 

 منخفض
المساعدة بين الحين واالخر 

 ضرورية
الهوايات و األعمال غير قادر على ممارسة 

 المنزلية
 ملحوظالمرض 

منخفضة ٪٦٠ 

كامل او تشوش طبيعي أو 

 منخفض
المساعده بقدر كبير مطلوبة غير قادر على القيام بأية عمل

 واسع النطاق المرض
أو مستلقيا   جالسا  

غالبا  

٪٥٠ 

خدر أو كامل

تشوش -/+

طبيعي أو 

منخفض

المساعدة مطلوبة غالبا  القيام بمعظم النشاطغير قادر على 
 واسع النطاقالمرض 

في الفراش غالبا   ٪٤٠ 

خدر أو كامل

تشوش -/+

طبيعي أو 

منخفض

كاملة عناية غير قادر على القيام بأية نشاط

 ض واسع النطاقالمر
مالزم للفراش 

كليا  

٪٣٠ 

خدر أو كامل

تشوش -/+

ضئيل او 

رشفات

كاملة عناية غير قادر على القيام بأية نشاط

 واسع النطاقالمرض 
مالزم للفراش 

كليا  

٪٢٠ 

او غيبوبة خدر

تشوش -/+

االعتناء بالفم 

فقط

كاملة عناية غير قادر على القيام بأية نشاط

 واسع النطاق المرض
مالزم للفراش 

كليا  

٪١٠ 

- - - - الموت ٠٪ 

جامعة القاهرة( بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة للغات األجنبية و الترجمة  –كلية طب قصر العيني  –ترجمها للعربية: د. أحمد عبد الحفيظ و أ.د. سامي الصيرفي )وحدة الطب التلطيفي 

 التخصصية.

Translated into Arabic by: Dr. Ahmed Abdelhafeez and Prof. Samy Alsirafy (Palliative Medicine Unit, Kasr Al-Ainy School of Medicine, 
Cairo University) in collaboration with the Centre for Foreign Languages & Professional Translation – Cairo University. 

  )) انظر أيضا  لتعريف المصطلحاتداء التلطيفي تعليمات الستخدام مقياس األ

مقياس  ةكدرج تحديدها بالتالي ي سيتمتال و " للمريضنسباأل" الدرجة لكل مستوى إليجاد ا  قراءة أفقيالبداء التلطيفي مقياس األيتم تحديد درجات  -١

 .داء التلطيفياأل
تحديد و اقرأ لألسفل مجددا  حتى يتم  المناسب ثم انتقل بشكل أفقي للعمود التالي "الحركية"لمستوى  قرأ لألسفل حتى تصلإيمن و بدأ بالعمود األإ -٢

الفعلي  داء التلطيفيمقياس األ حديدمن الخمسة أعمدة قبل ت اإلنتهاءتكرار هذه الخطوات حتى يتم . " المناسبو الدليل علي المرض  النشاط" مستوى

  .على غيرهافضلية األ لها عموما و أقوىمحدد( هي محددات  األعمدة على يمين أي عمود( نىو بهذه الطريقة فان األعمدة اليم . للمريض
كبير للمشي ولو لمسافات  مساعدة بقدر حتاجمن مرض متقدم و ي رهاقمريض يقضي معظم اليوم جالسا  أو مستلقيا  بسبب اإل  : ١ مثال

  .٪٥٠ لتلطيفيداء امقياس األ درجة الطعام بشكل جيد ستكون هالوعي باإلضافة إلى تناول كامل  من ناحية أخرى هقصيرة ولكن
بالرغم من أن هذا المريض  ٪. و٣٠ داء التلطيفيمقياس األ درجة ستكون عناية كاملة حتاجي شلال رباعيا و مريض أصبح مشلوال:  ٢ مثال

 كانألنه  من ناحية أخرى   ٪٣٠ الدرجة هي ( ، فإن٪٥٠ الدرجة المناسبة أن  على كرسي متحرك )و لربما يبدو بداية   وضعه من الممكن
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كون ربما ي و .او النقلرفع ال ذلك في بما الكاملة يةعناال الرعايةوا مقدميوفر  لم بسبب المرض أو مضاعفاته إن سيكون مالزما  للفراش كليا

  .و وعيه كامل طبيعي للطعام المريضتناول 

: و مع ذلك  فإذا كان المريض في المثال الثاني مشلوال شلال نصفيا ومالزما  للفراش ولكنه مازال قادرا  علي القيام ببعض العناية  ٣ مثال

 ٪ و ذلك ألنه ال يحتاج إلى عنايه الكامله.٥٠٪ او٤٠الذاتية كإطعام نفسه ، فإن مقياس األداء التلطيفي سيكون اعلي عند
قد  و لكن بسهولة فيها يتم تحديد مستوى واحد عمدة التيهناك العديد من األيكون أحيانا    .٪ فقط١٠بنسبة  التلطيفي تتزايدمقياس األداء درجات  -٣

االداء  اسمقي " منةمالءمة" اختيار قيمة "نصف مالئم األكثر"يجب اختيار المستوي وهنا  .في مستوى أعلى أو أدنى أفضل يبدو عمود أو إثنان

٪ ٥٠٪ أو٤٠" لتحديد ما إذا كانت أفضلية األعمدة اليمنيو " كلينيكيليس صحيحا. يتم استخدام مزيج من الحكم اال( ٪٤٥ على سبيل المثال) التلطيفي 

  .مريضهذا الاألكثر دقة ل الدرجةهي 
. ثانياَ قد يكون لوظيفيه الحاليه للمريضتقديم وصف سريع للحاله اأوال  هو أداة تواصل ممتازة ل. في عدة أغراضمقياس األداء التلطيفي يساعد  - ٤

  .تنبؤية قيمة هيبدو أن ل تقييم عبء العمل أو قياسات ومقارنات أخرى. وأخيراَ في له قيمة 
 

 االداء التلطيفيمقياس  تعريف مصطلحات
الدرجه أفقيا  عبر كل صف للعثور على " القراءة عند إتضاح الفروق بسهولةكما هو مبين أدناه ، بعض المصطلحات لها معاني مماثلة مع 

  .الخمسة عمدةباستخدام األ عمومااألنسب"

 
  :ةيالحرك-١

 ذات صلة الدقيقة الفروق  .متقاربة بشكل واضح كلها هي " مالزم للفراش كليا   "و " في الفراش غالبا   "و " أو مستلقيا  غالبا   جالسا   " العناصر
 ضعف بسبب يكون ٪٣٠ درجته علي مقياس األداء التلطيفي " مالزم للفراش كليا   على سبيل المثال:". الذاتية العناية عمود في الموجودة بالعناصر

 أو مستلقيا    جالسا  بين" والفرق .ذاتية عناية بأي القيام على قادر غير أيضا ولكنه مغادرة الفراش يمكنه ال فقط ليس المريض أن بحيث شلل أو بالغ
  .االستلقاء إلى الحاجة مقابل الجلوس على قادرا   المريض فيه يكون الذي الوقت مقدار مع يتناسبفي الفراش"  "و "
 القيام على القدرة بعدم ةيالحرك إنخفاض  رتبطي المجاور، العمود باستخدام.  ٪٦٠و ٪۷٠ درجةب مقياسهذا ال في تُقدَّر "ةيالحركانخفاض "

عند   ولكن نفسه تلقاء من تنقلوال لمشيا على قادرا يزال ال الشخص  .المنزلية ألنشطةا أو الهوايات بعض أو  العملمهنة  أو العادية بالوظائف

 المساعدة بين الحين واالخر. إلى الشخص يحتاج علي المقياس ٦٠درجة 
 

 النشاط والدليل علي المرض - ٢
درجات تقدم  ظهرتُ التي  واالستقصائية الجسدية دلهتشير إلى األ كلها  النطاق"واسع  مرض "و "ملحوظ مرض " و“ بعض االدله علي المرض"

الرئة أو  ثانويات ين منتأو اثن هواحدوجود  و "بعض االدله علي المرضيعني " االنتكاس الموضعي . على سبيل المثال في سرطان الثدي،المرض

الدم  أو غيرها من  في كالسيومال ارتفاع نسبةووالمخ  في الرئة والعظام والكبدالمتعددة  ثانوياتال في حين أن،  "ملحوظمرض  "يعني العظام

 ".واسع النطاق  مرض" ستكون كبيرةالمضاعفات ال

"بعض االدله  ،في اإليدز مقياس األداء التلطيفيباستخدام  .الفعالة قد يشير أيضا إلى تطور المرض على الرغم من العالجات "المرض "الدليل علي

 و الجسدي التدهور تفاقمتعني  "ملحوظ مرضاأليدز." ي مرض فيروس نقص المناعة البشرية إلب العدوي التحول من تعني قد "مرضعلي ال
شير إلى واحد أو أكثر من المضاعفات الخطيرة مع أو بدون ي "واسع النطاق مرض "منخفضة العد. نتائج مختبريةو صعبة أعراض جديدة أو

  .الخ ... الفيروسات ، مضادات و المضادات الحيوية الفعال مناستمرار
 عنيي قد نشاطالتدهور في ال . نشاطاته و هواياته مواصلة الشخص لعمله و  على القدرة سياق في أعاله "المرض الدليل علي " على الحكم يتم كما

 القرب حتى يستمر ذلك وأحيانا المحاولة، فياستمروا  ربما ومع ذلك تدريجي، بشكل المقطوعة المسافة سيقللون بالمشي يستمتعون الذين الناسأن 
 (.القاعات في المشي محاولة :المثال سبيل على) تالمو من

 
  العناية الذاتية - ٣

 لمرحاضو المشي و االستحمام و الذهاب إلى ا فراش أغلب الوقتتعني أن المرضى قادرين على مغادرة ال "المساعدة بين الحين واالخر ضرورية"
   .بسيطة مرات أسبوعيا ( يحتاجون مساعدة بضع)ربما مرة يوميا  أو في بعض األحيان ولكن  ، أنفسهم إطعامو 

لقيام ببعض النشاطات لتعني أن المريض يحتاج للمساعدة يوميا  بشكل منتظم وعادة  تكون من قبل شخص واحد  "المساعدة بقدر كبير مطلوبة"

 لذهاب إلى الحمام ولكنه بعدها قادر على أن ينظف أسنانه أو أن يغسل على األقل يديهلللمساعدة ا يحتاجعاله. على سبيل المثال : الشخص أ ذكورهالم

  .نفسه تلقاء من الطعام تناول على قادر ذلك بعد يكون المريض ولكن لألكل صالحة ألحجام تقطيعال إلى بحاجة الطعام كوني. و غالبا  ما و وجهه
 النهوض في للمساعدة حاليا   المريض يحتاج ، أعاله المثالبإستخدام   ."المساعدة بقدر كبير مطلوبة" ل إمتداد هي“ مطلوبة غالبا المساعدة“

 إلجهادل وفقا يتأرجح قد وهذا مساعدة. بدون أو خفيفة بمساعدة تناول الطعام يستطيع عادة   لكنه الحالقة و وجهه غسل في للمساعدة يحتاج أيضا   كما
  . اليوم خالل

بأي عنايه ذاتية. دون مساعدة نهائيا  كما أنه غير قادر على الذهب إلى الحمام أو القيام ب تناول الطعامتعني أن المريض غير قادر على  كاملة" عنايه"

   إطعامه إياه.عداده ومضغ و بلع الطعام حال إ على المريض ربما يكون قادر أو غير قادرإن ف االكلينيكي، وفقا  للوضع 
 

  تناول الطعام - ٤
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عني أيّة ي "منخفض" .عندما كان صحيحا   تناول الطعام اليومية للشخصعادات  يعني" تناول طبيعي" . التغييرات في تناول الطعام واضحة تماما  

 تكونو  ة عادة  أو سائل ةكميات صغيرة جدا  مهروس يعني ضئيل" ". خاصهال وفقا  للظروف الفردية هذا اإلنخفاض كثيرا تنوعي عن ذلك و انخفاض

  الكمية الالزمة للمعيشة.أقل بكثير من 
 
   مستوى الوعي - ٥
" يستعمل تشوش"  ذاكرة .. الخ. تفكير و من مجاالتمختلف الفي  جيدة مع وجود قدرات معرفية ينكاملوإدراك الوجهات يقظة  يعني "كاملوعي "

 "خدر"  . خفيف أو متوسط أو شديد مع تعدد األسباب الممكنة و قد يكونإنخفاض في مستوى الوعي.  وو ه الخرف أو الهذيان إما وجود على للداللة

 ستجابةاإل غياب هيفي هذا السياق  "غيبوبة". باللفظ "ذهول"شمل يُ القرب من الموت و أحيانا   أو هذيان أو لألدويه جانبية أو آثار إعياء يعني إما
  ساعة. ٢٤على مدار فترة ال   الغيبوبة عمق تأرجحقد ي أو ال تتبقى.  فعالاألردود  تتبقى بعضوقد  الجسدية أو للفظيةا لإلثارة
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