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Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările prin plasarea unei bife pe răspunsul care vi se aplică cel mai 

bine în acest moment, luând în considerare boala reumatică pe care o aveŃi (Termenul "boală 

reumatică" cuprinde toate formele de spondiloartrită incluzând spondilita anchilozantă) 

1. Durerea îmi întrerupe uneori activităŃile obişnuite. 

            □Sunt de acord 

            □Nu sunt de acord 
 

2. Îmi este greu să stau în picioare mult timp. 

            □ Sunt de acord 

            □Nu sunt de acord 
 

3. Îmi este greu să alerg. 

             □ Sunt de acord 

             □ Nu sunt de acord 
 

4. Îmi este greu să utilizez toaleta publică. 

              □ Sunt de acord 

              □ Nu sunt de acord 
 

5. Sunt adesea epuizat. 

              □ Sunt de acord 

              □ Nu sunt de acord 
 

6. Nu sunt dornic să fac activităŃi care necesită efort fizic. 

               □ Sunt de acord 

              □ Nu sunt de acord 
 

7.  Evit relaŃiile sexuale cu partenerul/partenera mea. 

              □ Sunt de acord      

              □ Nu sunt de acord 

              □ Nu doresc să răspund 
 

8. Îmi este greu să apăs pedalele de la maşină. 

               □ Sunt de acord 

               □Nu sunt de acord 

               □Nu pot conduce/ nu conduc maşina 
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9. Îmi este greu să intru în contact cu oamenii. 

             □ Sunt de acord 

             □  Nu sunt de acord 
10.  Nu sunt în stare să mă plimb pe dum întins. 

            □  Sunt de acord 

            □  Nu sunt de acord                               
11.  Îmi este geu să mă concentrez. 

            □ Sunt de acord 

            □ Nu sunt de acord 
12.  Datorită mobilităŃii reduse fac puŃine călătorii.   

                  □ Sunt de acord 

                  □ Nu sunt de acord 
13.  Sunt adeseori demoralizat . 

                  □ Sunt de acord 

                  □ Nu sunt de acord 
14.  Îmi este greu să-mi spăl părul. 

                  □ Sunt de acord 

                  □ Nu sunt de acord 
 

15.  Datorită bolii reumatice am înregistrat modificări ale situaŃiei financiare. 

             □ Sunt de acord 

             □ Nu sunt de acord 
16.  Dorm rău noaptea. 

             □ Sunt de acord 

             □ Nu sunt de acord 
17.  Nu-mi pot înfrânge problemele. 

             □  Sunt de acord 

             □ Nu sunt de acord 
 

                            
                       Vă mulŃumesc pentru completarea acestui chestionar                      
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