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Scala imaginilor durerii – revizuită (FPS-R) 
 
În cadrul instrucţiunilor următoare, folosiţi „durere" sau „suferinţă", după cum consideraţi adecvat pentru fiecare copil în parte. 
 

„Aceste imagini arată cât de puternică este durerea pe care o poate simţi cineva. Această imagine [arătaţi imaginea din stânga] indică pe cineva care nu are 

nicio durere. Imaginile indică o persoană care are o durere din ce în ce mai puternică [arătaţi-le pe rând de la stânga la dreapta] până la aceasta [arătaţi figura 
din dreapta] - care indică pe cineva care are o durere foarte puternică. Indică-mi imaginea care arată cât de puternică este durerea ta [acum]." 

 
Punctajul este de la stânga la dreapta 0, 2, 4, 6, 8 sau 10, „0" corespunde deci la „nicio durere", iar „10" corespunde la „o durere foarte puternică". Nu folosiţi 
cuvinte precum „trist" şi „vesel". Scala îşi propune să evalueze cum se simt copiii şi nu cum arată feţele lor.  
 
Permisiune de utilizare. Drepturile de autor pentru chestionarul FPS-R sunt deţinute de International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Acest material poate fi fotocopiat în vederea 

utilizării în scopuri non-comerciale, educaţionale şi de cercetare. Pentru reproducerea chestionarului FPS-R într-o revistă, carte sau pagină web sau pentru orice alte utilizări comerciale ale scalei, 

solicitaţi permisiune din partea IASP online la www.iasp-pain.org/FPS-R. 
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