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שם:

תאריך:

אבחנה:

זכר □ נקבה □

מילוי טופס זה נערך ב .1 :בית  .2מרפאה  .3אחר (פרט)
מילוי טופס זה נעשה על ידי .1 :הלקוח ,ללא עזרה  .2הלקוח בעזרת מטפל (לדוגמא ,הלקוח אמר או הראה למטפל איזו
תשובה לענות)  .3המטפל בשם הלקוח ,ללא הנחייה כלשהי מהלקוח  .4אחר (פרט)
כל מילה או מושג בטבלה מתארת כיצד השימוש בכלי עזר עשוי להשפיע על המשתמש .חלק מהמושגים
עשויים להיראות לא שגרתיים (כלומר ,כאלה שאיננו משתמשים בהם
יום-יום) אבל חשוב לענות על כל  26הסעיפים .לכל מילה או מושג ,סמנו  Xבמשבצת המתאימה על מנת
להראות כיצד השימוש ב__________ משפיע עליך.
מגביר

מפחית
-3
 .1שליטה במיומנות
 .2שמחה
 .3עצמאות
 .4הולם /מתאים
 .5בלבול
 .6יעילות
 .7הערכה עצמית
 .8יצרנות
 .9בטחון
 .10תסכול
 .11תועלתיות
 .12בטחון עצמי
 .13מומחיות
 .14מיומנות
 .15רווחה
 .16יכולת
 .17איכות חיים
 .18ביצוע
 .19תחושת עוצמה
 .20תחושת שליטה
 .21מבוכה

-2

-1
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 .22מוכנות לקחת סיכון
 .23יכולת להשתתף
 .24להיטות/רצון לנסות דברים חדשים
 .25יכולת להסתגל לפעילויות יומיום
 .26יכולת לנצל הזדמנויות
מילון מושגים של Psychological Impact of Assistive Devices Scale
 .1יכולת -היכולת לעשות היטב את הדברים החשובים שעליך לבצע בחיים.
 .2שמחה -שמחה ,הנאה ,שביעות רצון מהחיים.
 .3עצמאות -חוסר תלות או לא תמיד זקוק לעזרה ממישהו או משהו.
 .4באופן הולם /מתאים -יכול לטפל במצבי חיים ולטפל במשברים קטנים
 .5בלבול -חוסר יכולת לחשוב בבהירות ,לפעול בנחרצות (כלומר בהחלטיות).
 .6יעילות -ניהול יעיל של מטלות יום-יומיות.
 .7הערכה עצמית -כיצד אתה מרגיש כלפי עצמך ,מחבב את עצמך כאדם.
 .8יצרנות -יכולת לעשות יותר דברים ביום.
 .9בטחון -תחושת בטחון ולא תחושה של פגיעות או חוסר בטחון.
 .10תסכול -לא מרוצה ,חוסר התקדמות בהשגת רצונותיך ,תחושת אכזבה.
 .11תועלתיות -עזרה לעצמך ולאחרים ,יכולת לעשות.
 .12בטחון עצמי -לסמוך על עצמך ,אמון בעצמך ויכולותיך.
 .13מומחיות -ידע בתחום או עיסוק מסוים.
 .14מיומנות -יכולת להפגין את מומחיותך ,לבצע מטלות היטב.
 .15רווחה -הרגשה טובה ,אופטימיות כלפי חייך והעתיד.
 .16יכולת -תחושה של יכולת גבוהה יותר ,יכולת להתמודד.
 .17איכות חיים -עד כמה טובים חייך.
 .18ביצוע -יכולת להפגין את כישוריך.
 .19תחושת עוצמה -תחושת כוח פנימי ,תחושה של השפעה ניכרת על חייך.
 .20תחושת שליטה -תחושה של היכולת לעשות מה שאתה רוצה בסביבתך.
 .21מבוכה -תחושת סרבול או בושה (כלומר ,חש מגושם ונבוך).
 .22מוכנות לקחת סיכון -מוכנות להתמודד עם אתגרים חדשים.
 .23יכולת להשתתף -היכולת להצטרף לפעילויות עם אנשים אחרים.
 .24להיטות/רצון לנסות דברים חדשים -תחושת הרפתקנות ופתיחות להתנסויות חדשות.
 .25יכולת להסתגל לפעילויות יום-יומיות -היכולת להתמודד עם שינוי ,יכולת להפוך

מטלות בסיסיות לקלות יותר.
 .26יכולת לנצל הזדמנויות -היכולת לפעול במהירות ובטחון כשיש סיכוי לשפר משהו
בחייך.

