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Пропонується для впровадження в практику лікувальнопрофілактичних закладів пульмонологічного профілю шкала оцінки рівня
втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання, який розроблено
GoskerDigitalSolutions та адаптовано для використання на території
України у клініко-функціональному відділенні ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН
України».
Втома є найбільш поширеним симптомом саркоїдозу органів
дихання. Її поширеність варіює від 60 % до 90 % пацієнтів на саркоїдоз
органів дихання, при цьому 25 % з них відмічають значну втому. Згідно
досліджень ні дані функціональних проб легень, ні рентгенограма
органів грудної порожнини не співвідносяться зі неспецифічними
скаргами на здоров'я, включаючи стомлення. Пропонується
застосовувати шкалу оцінки рівня втоми при встановленні діагнозу та на
наступних візитах хворого в клініку, як додатковий критерій оцінки
ефективності лікування.
Шкала оцінки рівня втоми (Fatigue Assessment Scale (FAS) –
складається із 10 запитань. П'ять питань відображають фізичну втому та
5 питань (питання 3 і 6–9) психічну втому. Відповідь на кожне питання
повинна бути подана, навіть якщо на цей момент у людини немає
жодних скарг. Оцінки на запитання 4 і 10 слід перекодувати (1 = 5, 2 = 4,
3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). Загальна оцінка FAS може бути розрахована шляхом
підсумовування балів за всіма питаннями (перекодований бал для
запитань 4 та 10). Загальна оцінка становить від 10 до 50. Загальний
показник FAS <22 показує відсутність втоми, оцінка ≥ 22 означає
наявність втоми. Виражена стомлюваність: показник FAS ≥ 35.
Шкала оцінки рівня втоми розміщена за наступним електронною
адресою: http://www.wasog.org/education-research/questionnaires.html
On line form Ukrainian версія FAS автоматично обчислює
результати оцінки рівня втоми, що включає загальний показник, а також
показники психічної та фізичної втоми.

Шкала оцінки рівня втоми
Fatigue Assessment Scale (FAS)
Наступні десять тверджень стосуються Вашого звичного
щоденного самопочуття. За кожним твердженням ви можете обрати одну
з п’яти можливих категорій відповідей, що змінюються від Ніколи до
Завжди. Будь ласка, зробіть помітку навпроти кожного питання
відповідно до Вашого самопочуття. Дайте відповідь на кожне питання,
будь ласка, навіть якщо ви не маєте жодних скарг на даний момент.
Ніко
ли

1.

Мене турбує втома

2.
Я втомлююсь дуже
швидко
3.
Я не можу зробити
багато протягом дня
4.
У мене достатньо
енегрії для повсякденного
життя
5.
Фізично я почуваюсь
виснаженим
6.
У мене проблеми з
тим, щоб щось почати
7.
У мене проблеми з
ясністю мислення
8.
У мене немає бажання
будь-що робити
9.
Розумово я почуваюсь
виснаженим
10.
Коли я щось роблю, я
можу добре сконцетруватись

Інколи
(менше
одного
разу на
місяць)

Регулярно
(декілька
разів на
місяць)

Часто
(щоти
жня

Завжди
(майже
щоденно

