
 

           

 

    
        
 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

Bu anket bazı bedensel etkinlikleri  
yerine getirmenizin yanı sıra hastalık  
belirtilerinizi sormaktadır.  
 
Her soruyu son haftadaki durumunuzu  
göz önüne alarak uygun numarayı  
yuvarlak içine almak suretiyle cevaplayınız. 
 
Son hafta içinde bedensel etkinlikte  
bulunma fırsatınız olmadıysa lütfen  
hangi cevabın en doğru olacağına  
göre en iyi tahmininizi yapınız.  
 
Hangi el veya kolunuzun  
yaralandığını dikkate almadan  
sadece bedensel etkinliği yapabilme  
becerinize göre uygun cevabı verin. 
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Lütfen son hafta içindeki aşağıdaki etkinlikleri yapma yeteneğinizi uygun cevabın altındaki 

numarayı daire içine alarak sıralayınız. 

                                                              
                                                                                  Zorluk                 Hafif                 Orta                       Aşırı               Hiç 

                                                                           Yok           Derecede Zorluk    Derecede Zorluk    Zorluk        Yapamama     

1-Sıkı kapatılmış yada yeni bir kavanozu açmak 1 2 3 4 5 

2-Ağır ev işleri yapmak 1 2 3 4 5 

(duvar silmek, yer silmek,tamirat yapmak vs. )                   

3-Alışveriş çantası yada evrak çantası taşımak 1 2 3 4 5  

4-Sırtını yıkamak. 1 2  3 4 5  

5-Yiyecekleri kesmek için bıçak kullanmak 1 2  3 4 5  

6-Kolunuzdan, omzunuzdan veya elinizden  

güç aldığınız veya darbe vurduğunuz eğlenceye 1 2 3 4 5 

yönelik etkinlikler (önünüzde yerde bulunan bir konserve 

kutusu veya küçük bir taşa iki elinizle kavradığınız             

bir sopayla yandan vurmak,tenis oynamak,pinpon oynamak )            

 

                                                                                        Engel yok Az engel Orta derecede Bir hayli Aşırı 

7-Son hafta süresince kol omuz yada el probleminiz  

 aile arkadaşlar, komşular veya gruplarla normal  1 2 3 4 5 

sosyal etkinliklerinize ne ölçüde engel oldu                            

 

                                                                                 Hiç kısıtlanmış          Hafif                  Orta                     Çok Bedensel etkinlik 

                                                                                 Hissetmiyorum    derecede kısıtlı      derecede kısıtlı    kısıtlı            yapamıyorum 

8-Son hafta süresince kol omuz yada el sorununuz 1 2 3 4 5 

nedeniyle işinizde yada diğer günlük etkinliklerde  

kısıtlandınız mı? 

 

Lütfen geçen hafta içerisinde aşağıdaki  

belirtilerin yoğunluğunu işaretleyiniz                                    Yok             Hafif              Orta derecede           Bir hayli             Aşırı 

  

9-El, omuz ya da kol ağrınız 1 2 3 4 5 

10-El,omuz yada kolunuzdaki karıncalanma(iğnelenme)  1 2 3 4 5 

                                                                                       Zorluk hafif derecede orta derecede aşırı O kadar zorluk  

 Yok zorluk zorluk zorluk var ki 

                                   uyuyamıyorum 

11-Geçen hafta içinde el, omuz yada kol ağrınız    

nedeniyle uyumada ne kadar zorlandınız                                1 2 3 4 5          

                                                   

 

QUICK DASH ÖZÜR/SEMPTOM PUANI:  ([(n  toplam puanı]-1)x25; n cevaplanmış soru sayısını 

göstermektedir;                                                           n 

Eğer bir taneden fazla cevaplanmamış soru varsa Quick DASH puanı hesaplanamaz 
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İŞ MODELİ (İSTEĞE BAĞLI) 

Aşağıdaki sorunlar kolunuz, omzunuz veya el sorununuzun işinizi yapma yeteneğiniz üzerindeki etkisini sormaktadır. (eğer ev hanımı 

iseniz soruları ev işlerini soruları ev işlerini düşünerek cevaplayınız.) 

 □ Çalışmıyorum ( bu bölümü atlayabilirsiniz ) 

 Lütfen işinizin/mesleğinizin ne olduğunu belirtin: 

 Lütfen son hafta içinde fiziksel yeteneğinizi en iyi tanımlayan numarayı yuvarlak içine al 

                                                                                     zorluk               hafif derecede            orta derecede             aşırı                 hiç 

                                                                                     yok                     zorluk                      zorluk                        zorluk           yapamama 

1-İşinizi yaparken eski tekniğinizi kullanmada            1                              2                             3                           4                    5 

 zorluğunuz oldu mu?                                                     

2-Kolunuz, omzunuz veya el ağrınız nedeniyle           1                              2                             3                           4                    5 

 işinizi eskisi gibi  yapmada zorluğunuz oldu mu ?       

3- İşinizi canınızın istediği ölçüde  yapmada               1                              2                             3                           4                    5 

zorluğunuz oldu mu?                                                     

4-İşinizi her zaman ki sürede bitirmede                       1                              2                              3                           4                    5 

YÜKSEK PERFORMANS ISTEYEN SPORLAR-MÜZISYENLER        

(İSTEĞE BAĞLI) 
 
Aşağıdaki sorular kol, omuz veya el sorununuzun  müzik aleti çalmanıza, spor yapma veya her ikisine olan etkisi ile ilgilidir. Eğer 

birden çok spor yapıyor, müzik aleti çalıyorsanız (veya her ikisi de) bu etkinliklerden  sizin için en önemli  olanı göz önüne alarak 

cevaplayınız. 

□ Bir müzik aleti çalmıyor spor veya yapmıyorum(bu bölümü atlayabilirsiniz  

Lütfen sizin için en önemli olan müzik aleti veya sporu belirtiniz 

Lütfen son hafta içinde fiziksel yeteneğinizi en iyi tanımlayan numarayı yuvarlak içine alınız. Zorluğunuz oldu mu? 

 

                                                                                     zorluk               hafif derecede            orta derecede             aşiri            hiç 

                                                                                       yok                     zorluk                      zorluk                    zorluk      yapamama 

1-Spor yaparken  veya müzik aleti çalarken                   1                         2                               3                             4                      5    

eski  tekniğinizi kullanmada  

 zorluğunuz oldu mu ?                                                      

2- Kolunuz, omzunuz ve el ağrınız nedeniyle                1                         2                                3                           4                       5 

 eskisi gibi müzik aletinizi eskisi gibi çalmada veya 

 spor yapmada  zorluğunuz oldu mu?                               

3-İstediğiniz kadar iyi müzik  aletinizi çalmada,           1                         2                                3                           4                       5 

spor yapmada  zorluğunuz oldu mu?                                

4- Her zamanki süre kadar bir  müzik aleti                    1                          2                               3                           4                      5 

 çalarken veya spor yaparken zorluğunuz oldu mu?         

 

İSTEĞE BAĞLI MODELLERIN PUANLANMASI: Her bir model için alınan toplam puanı 4’e bölün; 1 

çıkarın; 25 ile çarpın. Eğer bir taneden fazla cevaplanmamış soru varsa isteğe bağlı modellerin puanı 

hesaplanamaz.  
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