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Βαθμολόγηση του QuickDASH 
 

 
Η βαθμολόγηση του QuickDASH 
διενεργείται σε δυο τμήματα , Το πρώτο 
αφορά στην μείωση της λειτουργικής 
ικανότητας/συμπτωματολογίας 
(11ερωτησεις με βαθμολογία 1-5) και το 
προαιρετικό τμήμα των αθλητών/μουσικών 
η εργατών (χειρώνακτες) (4 ερωτήσεις με 
βαθμολογία από 1-5) 
 
Βαθμολογία μειωμένης 
λειτουργικής ικανότητας 
/συμπτωματολογίας 
Το λιγότερο 10 από τις 11 ερωτήσεις 
πρέπει να απαιτηθούν για να μπορεί να 
υπολογισθεί το αποτέλεσμα του 
ερωτηματολογίου. Κατόπιν γίνεται 
πρόσθεση της βαθμολογίας των 
απαντήσεων και διαιρείται με τον αριθμό 
των απαντημένων ερωτήσεων για την 
εύρεση του μέσου όρου.  Από το 
αποτέλεσμα αυτό αφαιρείται 1 και 
πολλαπλασιάζετε με τον αριθμό 25 για την 
αναγωγή του αποτελέσματος επί τοις 
εκατό. Η μετατροπή αυτή έχει ως σκοπό 
την ευκολότερη συγκρισιμότητα του 
ερωτηματολογίου QuickDASH με άλλα, σε 
κλίμακα 0-100.  Το υψηλότερο σύνολο 
αναδεικνύει μεγαλύτερη λειτουργική 
ανικανότητα. 
=       άθροισμα ν απαντήσεων      -1     x   25, 
                          v 
όπου ν ο αριθμός των απαντημένων 
ερωτήσεων.  
 

 Προαιρετικό τμήμα  
(ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / 
ΜΟΥΣΙΚΗ / ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ) 
 
Υπάρχουν δυο προαιρετικά τμήματα το 
καθένα αποτελείται από 4 ερωτήσεις.  Τα 
τμήματα αυτά αφορούν σε αθλητές, 
μουσικούς και σε ομάδες ανθρώπων των 
οποίων οι εργασίες τους είναι χειρονακτικές.  
Τα άτομα αυτά μπορεί να μην αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με το άνω άκρο του κατά τη 
διάρκεια των απλών καθημερινών 
δραστηριοτήτων παρά μονό σε ειδικές 
αθλητικές, μουσικές η χειρονακτικές 
δραστηριότητες που δεν ανιχνεύονται 
επαρκώς από τις 11 ερωτήσεις του 
QuickDASH.   
 
Για την βαθμολόγηση των προαιρετικών 
τμημάτων ακολουθείται η ίδια διαδικασία.  
Πρέπει να απαιτηθούν και οι 4 ερωτήσεις του 
ειδικού τμήματος.  Απλά προσθέστε τις 
απαντήσεις και διαιρέστε με το 4 (αριθμός 
των ερωτήσεων), αφαιρέστε 1 και το 
αποτέλεσμα πολλαπλασιάστε το με το 25 για 
να έχετε το αποτέλεσμα επί τις 100. 
 

 Αναπάντητες ερωτήσεις 
 
Εάν πάνω από 10% των ερωτήσεων (πάνω 
από 1 ερωτήσεις) δεν απαιτηθούν από το 
εξεταζόμενο τότε δεν μπορεί να υπολογισθεί 
το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου 
QuickDASH.  Με την ίδια λογική δε πρέπει να 
μείνει αναπάντητη καμιά από τις ερωτήσεις 
των ειδικών τμημάτων  Εάν μείνει δίχως 
απάντηση έστω και μια ερώτηση από το 
ερωτηματολόγιο των τεσσάρων ερωτήσεων 
που αφορά επαγγελματίες αθλητές/ 
μουσικούς και χειρώνακτες τότε δεν μπορεί 
να υπολογισθεί το αποτέλεσμα. 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


