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 שם מטופל:_________________          תאריך:_________________

 

אחת אפשרות הבבקשה בחר לכל פעולה . שונות פעולותרשימה של לפניך 

להתחשב באיזה ה. אין לבצע את הפעול ,או קשה לך ,לך כמה קלעד  המתארת

   .בעזרת אבזרי עזר מתבצעתפעולה האם הו א משתמשיםיד 

 .ל לבצע את המטלה ללא בעיהאני יכו =  קל( 4)

זה לוקח  שכיום= לרוב אני מבצע את הפעולה בעצמי, למרות  קצת קשה( 3)

)לפני האבחנה/מצב/מגבלה הנוכחית(.  ביחס לעבר. יותר זמן )או יותר מאמץ(

 ו/או אי נוחות.המטלה מלווה בכאב ביצוע לעיתים 

כאשר נמצאים לרוב  .= מאוד קשה לי לבצע את המטלה מאוד קשה( 2)

 .אני מבקש מאחרים לבצע אותה במקומיאנשים אחרים בסביבתי 

 = איני מסוגל לבצע את המטלה כלל. לא יכול לבצע (1)

= אני כמעט ולעולם לא אבצע את המטלה,  כמעט ולעולם איני מבצע (0)

     .מסוגללמרות שאני חושב שאני כן 

 

 )   ( לאכול כריך

 )   ( לשתות כוס מים

 (חצי מלא))   ( להרים כד מים 

 )   ( להשתמש בכפית או סכין

 )   ( למרוח חמאה על פרוסת לחם

 ( לחתוך חתיכת בשר על צלחת בעזרת סכין )  

 )   ( ללחוץ שפופרת של משחת שיניים

 )   ( לצחצח שיניים

 )   ( להבריש או לסרק שיער

 )   ( לרחוץ ידיים

 )   ( לסחוט מגבת

 )   ( לרכוס מכנסיים

 )   ( לרכוס מעיל
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 לכפתר כפתורים בבגדים)   ( 

 )   ( להדק כפתורי לחיצה בבגד

 ציפורניים קוצץ בעזרת)   ( לחתוך ציפורניים 

 )   ( לשרוך נעליים

 )   ( להשתמש בשלט מרחוק

 )   ( להקיש על מספרי טלפון

 )   ( לסובב ידית על מנת לפתוח את הדלת

 )   ( לסובב מפתח על מנת לפתוח מנעול

 )   ( לסחוב שקית קניות בעל ידית אחיזה

 צנצנת )לדוגמה צנצנת ריבה()   ( לפתוח מכסה )שנפתח בעבר( מ

 )   ( לפתוח קופסת קרטון )לדוגמא חלב או קורנפלקס(

 )   ( לשפוך נוזל מבקבוק לתוך כוס

 )   ( לפתוח בקבוק תרופה בעל מנגנון הגנה )נגד ילדים(

 )   ( לפתוח מעטפה, ללא שימוש באביזר עזר

 )   ( לקלף ירקות או פירות

 )   ( לספור כסף )שטרות/מטבעות(

 )   ( להוציא דברים מתוך ארנק )שטרות, כרטיסי אשראי(

 משפטים מובנים 3-4)   ( לכתוב 

 )   ( להפוך עמודים מספר

 קלפיםולחלק לערבב )   ( 

 )   ( להשתמש בפטיש או מברג

 )   ( לקפל בגדים לאחר כביסה

 ולהכניס אותו לתוך כונן)   ( להוציא דיסק מתוך הקופסא שלו 

 

                         Provided by RIMS, the European network for best practice and research in MS Rehabilitation,
in collaboration with A. Kalron from Multiple Sclerosis Center, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel,
as part of the multi-center study investigating the psychometric properties of upper limb outcome measures, 2015
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