استفتاء عنك و عن حالتك – االن وفي خالل العالج
السؤال1

ا) هده هً المشكلةالتً كانت االكثر قلقا لك فً بداٌة العالج ؟ (المعالج  -فضال اكتب فً الصندوق الموجود ادناه )

ب) ما مقدار اثرهاعلٌك في االاسبوع الم اضً؟ (فضال ضع اشارة فً الصندوق المناسب ادناه )
لها اثر كبير
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ليس لها اثر كليا

السؤال 2

ا) هده هً مشكلة االخرى التً كانت مصدرقلق لك فً بداٌة العالج؟ (المعالج  -فضال اكتب فً الصندوق الموجود ادناه )

ب) ما م قدار اثرهاعلٌك في االاسبوع الم اضً؟ (فضال ضع اشارة فً الصندوق المناسب ادناه )
لها اثر كبير
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ليس لها اثر كليا

السؤال 3

ا) هدا هو الشًء الدي دكرت انه صعب علٌك عمله عندما سؤلت فً بداٌة العالج(المعالج  -فضال اكتب فً الصندوق الموجود ادناه )

ب) ما مقدار اثرهاعلٌك في االاسبوع الم اضً؟ (فضال ضع اشارة فً الصندوق المناسب ادناه )
لها اثر كبير
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ليس لها اثر كليا

السؤال 4

ا) كٌف كان احساسك بنفسك فً االسبوع الماضً؟ (فضال ضع اشارة فً الصندوق المناسب ادناه )
2
3
4
5
سيء جدا









1

0





جدا جميل

السؤال 5
قلق لك فً الصندوق ادناه .
ا)االن و خالل العالج  ,قد الحظت مشاكال اخرى دات اهمٌة كبٌرة .ادا كان هدا صحٌحا  ,فضالسجل اٌهما اكثر ا

ب) ما مقدار اثره ده المشاكل علٌك فً االاسبوع الماضً ؟(فضال ضع اشارة فً الصندوق المناسب اد ناه ,او ال تضع اشارة ادا لم ٌكن هناك مشاكل اخرى مهمة )
لها اثر كبير
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ليس لها اثر كليا

 ,.هدا االستفتاء ٌسمى بPsychological Outcome Profiles questionnaire (PSYCHLOPS) Post-Therapy Version 5,او (سٌكلوبس) لقبل العالج ,نسخة 5
See www.psychlops.org All rights reserved © 2008, Department of General Practice and Primary Care, King’s College London.

خالل العالج – استمارة المعالج لتشخٌص الحالة
ٌكمل من قبل المعالج وٌتم الفاقه باالستفتاء المعبء
عمر الزبون

هوٌة الزبون

هوٌة العٌالده  /العٌاده

جنس الزبون

هوٌة المعالج

تارٌخ االحالة
تارٌخ التشخٌص

تارٌخ امالء استفتاء سٌكلوبس لقبل العالج
تارٌخ اول جلسة عالج

تعلٌق
الصندوق ادناه مخصص الٌة تعلٌق قد ترغب فً تسجٌله عن العالج حتى االن

عد مجموع سٌكلوبس
صمم سٌكلوبس لمعرفة حصٌلة العالج .مجموع قبل العالج ٌتم مقارنته بمجموع بعد العالج  .الفرق بٌنهم ٌستخدم كمؤشر لمدى تحسن الحالة .
جمٌع اجوبة سٌكلوبس تحسب باستخدام مٌزان نقط سداسي تتراوح نقاطه ما بٌن صفر و خمسة .كلما
كانت القٌمة الرقمٌةعالٌة كلما دل هدا على سؤ الحالة .
ال تستخدم جمٌع اسالة ساٌكلوبس فً عد المجموع ٌ .تم عد فقط االسالة التً لها صلة بقسم المشاكل
(السؤال
1ب),قسم الوظٌفً( السؤال 1ب) والقسم الصحة العامة (السؤال ()4االسالة االخرى توفر معلومات
هامة و ال تساهم باحداث التحسن .
االسالة التً ٌتم عدها ٌشار الٌها بهده العالمة :

التً تظهر بعدان ٌتم العد

ادا سٌكلوبس ٌتكون من الى ثالثة مٌادٌن (اقسم المشاكل,قسم الوظٌفً ,وقسم الصحة العامة )
الحد االعلى لمجمموع سٌكلوبس الشامل هو
20
الحد االدنى للتقٌٌم الرقمً لكل سؤال من االسالة هو 5
ادا تم اكمال س( 1مشكلة ,) 1و اٌضا س  ( 2مشكلة  ,) 2المجموع هو  :س1ب+س2ب+س3ب+س4
ادا تم اكمال س (1مشكلة  ) 1و حدفت س( 2مشكلة )2المجموع هوس1ب * +2س3ب+س.4
بهدا الشكل ٌبقى المجموع الشامل لسٌكلوبس فً حدود الحد اال على المطلوب . 20هدا معناه انه تم اضعاف مجموع س 1ب (مشكلة)1

::المجموع الكلى لسٌكموبس بعد العالج
سٌكلوبس قبل العالج ,نسخة 5
See www.psychlops.org All rights reserved © 2009, Department of General Practice and Primary Care, King’s College
London.

