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Jak często w ciągu ostatnich 14 dni martwił(a) się Pan/Pani następującymi problemami? 1
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Czy może Pan/Pani załatwiać sprawy i robić zakupy?


Czy przez większość dnia może Pan/Pani funkcjonować,


nie leżąc w łóżku?
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Czy może Pan/Pani załatwiać sprawy i robić zakupy?



Czy przez większość dnia może Pan/Pani funkcjonować,



nie leżąc w łóżku?
Any clinician seeking to apply or consult the Coleman Suppor6ve Oncology Ini6a6ve Follow Up Reference is expected to use independent medical judgement in the
Czyof individual
możeclinical
Pan/Pani
wykonywać
czynności
osobiste,
context
circumstances
to determine any pa6ent’s
care or treatment.
The Colemantakie
Founda6on makes no representa6ons or warran6es of any kind
regarding their content, use or applica6on and disclaims any responsibility for their applica6on or use in any way.
jak ubieranie, czesanie, toaleta, jedzenie czy branie
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odkurzanie czy prace w ogrodzie?
2：
Inne może
problemy
lub kwestie
Czy
Pan/Pani
wchodzić
i schodzić po schodach w
normalnymi tempie?

*Narzędzie opracowano na podstawie następujących prac: (1) Metoda PHQ-4 opracowana przez; dr Robert L. Spitzer, Janet B.W. Wiliams, Kurt Kroenke i
współpracowników; (2) Wytyczne organizacji NNCN (National Comprehensive Cancer Network) wersja 2.2014 Distress Management; (3) Kaiser, M.J., et al., Validation
of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA-SF): a practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging, 2009. 13(9): str. 782-8.; (4) Living
Well Cancer Resource Center Distress Tool. (5) Munoz, A. R., et al. (2015). „Reference values of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual WellBeing: a report from the American Cancer Society's studies of cancer survivors.” Cancer 121(11): 1838-1844. (6) PROMIS Item Bank v1.0 Pain Intensity Short Form 3a;
(7) PROMIS Item Bank v1.0 Fatigue Short Form 4a; (8) PROMIS Item Bank v1.0 Physical Function Short Form 4a; i PROMIS item bank

Inne problemy lub kwestie2：

*Narzędzie opracowano na podstawie następujących prac: (1) Metoda PHQ-4 opracowana przez; dr Robert L. Spitzer, Janet B.W. Wiliams, Kurt Kroenke i
współpracowników; (2) Wytyczne organizacji NNCN (National Comprehensive Cancer Network) wersja 2.2014 Distress Management; (3) Kaiser, M.J., et al., Validation
of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA-SF): a practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging, 2009. 13(9): str. 782-8.; (4) Living
Well Cancer Resource Center Distress Tool. (5) Munoz, A. R., et al. (2015). „Reference values of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual WellBeing: a report from the American Cancer Society's studies of cancer survivors.” Cancer 121(11): 1838-1844. (6) PROMIS Item Bank v1.0 Pain Intensity Short Form 3a;
(7) PROMIS Item Bank v1.0 Fatigue Short Form 4a; (8) PROMIS Item Bank v1.0 Physical Function Short Form 4a; i PROMIS item bank

Any clinician seeking to apply or consult the Coleman Suppor6ve Oncology Ini6a6ve Follow Up Reference is expected to use independent medical judgement in the
context of individual clinical circumstances to determine any pa6ent’s care or treatment. The Coleman Founda6on makes no representa6ons or warran6es of any kind
regarding their content, use or applica6on and disclaims any responsibility for their applica6on or use in any way.
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