
FPS-R – Filipino (Philippines) 

 

Eskala Sa Mga Mukha Ng Pagsakit – Rebisado (FPS-R) 
 

Sa mga sumusunod na mga instruksyon, sabihin na "nasaktan" o "masakit", kung alin man ang mukhang tama para sa partikular na bata. 

 

"Ang mga mukha ay nagpapakita kung gaano kasakit ang maibibigay ng isang kundisyon. Itong mukha [ituro ang mukha na nasa pinakakaliwa] nagpapakita ng walang sakit. Itong mga 

mukha ay nagpapakita ng paglubha ng sakit [ituro isa-isa mula kaliwa hanggang kanan] hanggang ditto [ituro ang mukha na nasa pinakakanan] – nagpapakita ito ng pinakamalubhang 

sakit. Ituro ang mukha kung gaano kasakit ang iyong nararamdaman [ngayon]” 

 

Ilista ang napili mong mukha bilang 0, 2, 4, 6, 8, o 10, sa pagbilang mula kaliwa hanggang kanan, kaya’t ang “0” = “walang pananakit” at ang “10” = “pinakamasakit”. 

Huwag kang gumamit ng mga katagang “masaya” o “malungkot”. Ang eskala na ito ay ginawa upang timbangin ang nararamdaman ng bata, at hindi ang kundisyon ng mukha nito. 

 

Pahintulot ng Paggamit. Ang karapatan ng paggamit nitong FPS-R ay nasa International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Ang dokumentong ito ay pwedeng kopyahin 

para sa hindi pang-negosyong klinikal, pag-aaral at pananaliksik na paggamit. Sa pagkopya nitong FPS-R sa peryodiko, libro o pahina sa internet, o sa alin mang pang negosyong 

pag-gamit nitong timbangan, mangyari po lamang na humingi ng permiso galing sa IASP onlayn sa www.iasp-pain.org/FPS-R. 
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