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POP-RFQ 
هبوط األعضاء عامل خطر استب�ان  

 
ي للبحثإ      ن هبوط األعضاء له العد�د من األعراض واألسباب. الغرض من هذا االستب�ان هو إثبات حاجتك إلجراء فحص طيب

عالج المسالك البول�ةع�   
 .أح�ض هذا االستب�ان إ� طبيبك والتحدث عن التدهور 

 
ي تؤثر ع� نوع�ة ح�اتهن لمدة  ي النساء المصابات بأعراض الحوض أو المهبل أو المستق�م اليت

ي أعضاء 3قد تعاىض
الحوض. اطبع هذا  أشهر ع� األقل من هبوط �ض

ي الرعا�ة الصح�ة الذي س�قوم ب�جراء التحل�ل إذا شعرت أن ل
ي أمراض النساء أو أخصاىئ

ي االستب�ان ، وأجب ع� األسئلة وأرسلها إ� أخصاىئ
د�ك أعراض هبوط �ض

ي تناسبك  .أعضاء الحوض. ضع دائرة حول اإلجابة اليت
 

ال      نعم     كانت اإلجابة بنعم ، كم؟هل كان لد�ك والدة طب�ع�ة واحدة ع� األقل؟ إذا    .1 
ال      نعم                                            هل كان لد�ك عمل ط��ل ، ملقط أو الحجامة؟   .2 
ي المهبل؟ 

ال      نعم                                                               هل ترى أو �شعر بتورم �ض .3 
ي سن ال�أس؟ هل أنت

ال      نعم                                                                              �ض .4 
ي من ��ب البول عند العطس أو السعال أو الضحك؟ 

ال       نعم                       هل تعاىض .5 
ي بدء تدفق البول الخاص بك؟ 

ال       نعم                                        هل لد�ك مشكلة �ض .6 
از؟  ال      نعم                                                                   هل كان لد�ك أي ��ب ال�ب .7 
ال       نعم                                                                          هل لد�ك إمساك مزمن؟  .8 

ي ذلك األطفال الذين ي��د وزنهم عن  
ي العمل (بما �ض

ل أم �ض ض ي الم�ض
ال        نعم      كجم)؟  30هل تلتقط شاحنات �ض .9 

ي أ�شطة ر�اض�ة مكثفة؟ نعم 
ال         هل تدير سباق الماراثون ، هل تركض أم �شارك �ض .10 

ال        نعم                                                 هل أج��ت لك عمل�ة استئصال الرحم؟  .11 
ال        عم                                                                        هل لد�ك سعال مزمن؟  .12 
ال         نعم                                                                         هل تتحرك طوابعك؟  .13 
ال       نعم                                               ؟المستق�مهل �شعر بالضغط المهب�ي أو   .14 
ي الحوض أو أسفل الظهر أو المهبل أو المستق�م؟ 

ال        نعم              هل لد�ك ألم �ض .15 
ال       نعم                                                                               هل الجماع مؤلم؟  .16 
؟  ي اإلحساس الجن�ي

ال        نعم                                            هل لد�ك انخفاض �ض .17 
ال        نعم                                                          ؟لهل لد�ك المفاص   hyperlax.18 

. ير�ب طلب نص�حة طبيبك �شأن القضا�ا الصح�ة **  ** .ال يهدف هذا االستب�ان إ� استبدال عالج ممارس ص�ي
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