Hastanın adı-soyadı:
Tarih:

ENDOMETRİOZİS SAĞLIK PROFİL ANKETİ (EHP-30)
Bölüm 1: ANA ÖLÇEK
SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…
Hiç
Nadiren
Bazen
1. Ağrı nedeniyle sosyal faaliyetlere



katılamama
2. Ağrıdan dolayı ev işlerini yapmada



yetersiz olma
3. Ağrı nedeniyle ayakta durmakta zorlanma



4. Ağrı nedeniyle oturmakta zorlanma



5. Ağrı nedeniyle yürümekte zorlanma



6. Ağrı nedeniyle egzersiz yapmakta ya da
boş zamanlarınızda yapmak istediğiniz



aktiviteleri yapmakta zorlanma
7. Ağrı nedeniyle iştah kaybı ya da yemek
yiyememe
8. Ağrı nedeniyle yeterli uyuyamama
9. Ağrı nedeniyle yatmak ya da uzanmak
zorunda kalma
10. Ağrı nedeniyle yapmak istediğiniz şeyleri
yapamama
11. Ağrı ile başa çıkmada kendini yetersiz
hissetme

Sıklıkla

Daima







































































SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…

12. Genellikle kendini kötü hissetme
13. Şikayetlerin düzelmemesi nedeniyle hayal
kırıklığı yaşama
14. Yakınmaları kontrol edemediğiniz için
hayal kırıklığına uğrama
15. Şikayetleri unutmanın mümkün olmaması
16. Şikayetlerin yaşamınızı yönettiğini
hissetme
17. Şikayetlerin sizi hayattan kopardığı
hissetme
18. Kendini depresif hissetme
19. Kendini ağlamaklı
20. Kendini dertli hissetme
21. Ruh halinin değişken olması

Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima






















































































SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…

22. Kendini kötü ya da asabi hissetme
23. Kendini suçlu/saldırgan hissetme
24. İnsanlara nasıl hissettiğinizi anlatmakta
kendinizi yetersiz hissetme
25. Başkalarının sizin nasıl bir süreçten
geçtiğinizi anlamadıklarını hissetme
26. Başkalarının sizi sızlanıyormuş gibi
düşündüklerini hissetme
27. Kendini yalnız hissetme
28. Seçtiğiniz kıyafetleri her zaman
giyemediğiniz için hayal kırıklığına uğrama
29. Görünüşünüzün etkilendiğini hissetme
30. Güven eksikliği

Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima

















































































Bölüm 2: MODÜLER ÖLÇEK
Kısım A: Bu sorular son 4 hafta boyunca endometriozisin iş yaşamı üzerindeki etkilerini içerir.
Eğer son 4 hafta boyunca gönüllü çalışmadıysanız ve ağrınız yoksa burayı işaretleyip  B kısmına
geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…

1. Ağrıdan dolayı işinizden izin almak
zorunda kaldınız mı?
2. Ağrıdan dolayı görevlerinizi yerine
getiremediğiniz oldu mu?
3. Çalışırken yakınmalarınızdan dolayı
utandınız mı?
4. İşyerinden izin aldığınız için kendinizi suçlu
hissettiniz mi?
5. İşinizi yapamadığınız için kendinizi üzgün
hissettiniz mi?

Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima



















































Kısım B: Bu sorular son 4 hafta boyunca endometriozisin çocuklarınızla olan ilişkileriniz
üzerindeki etkilerini içerir. Eğer çocuğunuz yoksa burayı işaretleyip  C kısmına geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…
Hiç
Nadiren
Bazen
1. Çocuklarınıza bakmada zorlandınız mı?



2. Çocuklarınızla oyun oynamadığız oldu



mu?

Sıklıkla

Daima









Kısım C: Bu sorular son 4 hafta boyunca endometriozisin cinsel yaşamınız üzerindeki etkilerini içerir.
Eğer cevap vermek istemezseniz, burayı işaretleyip  D kısmına geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…

1. Cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ağrı
yaşadınız mı?
Eğer sizinle ilgili değil ise lütfen burayı
işaretleyiniz 
2. Ağrı nedeniyle cinsel ilişkiye girmekte
endişe duydunuz mu?
Eğer sizinle ilgili değil ise lütfen burayı
işaretleyiniz 
3. Ağrı nedeniyle cinsel ilişkiden kaçındınız
mı?
Eğer sizinle ilgili değil ise lütfen burayı
işaretleyiniz 
4. Cinsel ilişkiye girmek istememenizden
dolayı suçluluk hissettiniz mi?
Eğer sizinle ilgili değil ise lütfen burayı
işaretleyiniz 
5. Cinsel ilişkiden zevk alamadığınız için
hayal kırıklığına uğradınız mı?
Eğer sizinle ilgili değil ise lütfen burayı
işaretleyiniz 

Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima



















































Kısım D: Bu sorular son 4 hafta boyunca doktorunuz hakkındaki hislerinizi içerir.
Eğer bu kısım sizle alakalı değilse burayı işaretleyip  E kısmına geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…

1. Doktorun, sizin için artık yapılacak bir şey
olmadığını düşündüğünü hissettiniz mi?
2. Doktorun problemin sadece sizin
düşüncelerinizde olduğunu düşündüğünü
hissettiniz mi?
3. Doktorun, endometriozis konusunda bilgi
eksikliği olması sizde hayal kırıklığı yarattı
mı?
4. Doktorun zamanını boşa harcattığınızı
hissettiniz mi?

Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima









































Kısım E: Bu sorular son 4 hafta boyunca sizin endometriozis tedaviniz ile ilgili hislerinizi içerir. Tedavi,
herhangi bir cerrahi operasyon ya da ilaçla tedavi anlamındadır.
Eğer bu sorular sizinle alakalı değilse burayı işaretleyip  F kısmına geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA, ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…
Hiç

Nadiren

Bazen

Sıklıkla

Daima

1.Tedavi işe yaramadığı için hayal kırıklığına
uğradınız mı?











2.Tedavinin yan etkileri ile başa çıkmakta
zorlandınız mı?











3.Almak zorunda olduğunuz tedavi miktarından
bıktınız mı?











Kısım F: Bu sorular son 4 hafta boyunca sizin problemlerinizi idrak edebildiğiniz kısmı
içerir.
Bu kısım sizinle alakalı değilse burayı işaretleyip geçiniz.
SON 4 HAFTA BOYUNCA ENDOMETRİOZİS YÜZÜNDEN HANGİ SIKLIKLA…
Hiç
Nadiren
Bazen
1. Çocuk sahibi olamama veya daha fazla
çocuk sahibi olmama olasılığını düşününce



kendinizi yetersiz hissettiniz mi?
2. Çocuk sahibi olamama veya daha çok
çocuk sahibi olamama olasılığı nedeniyle
depresif hissettiniz mi?
3. Çocuk sahibi olamama veya daha fazla
çocuk sahibi olamama olasılığında üzgün
hissettiniz mi?
4. Gebe kalamama olasılığı nedeniyle kişisel
ilişkilerinizde kendinizi gergin hissettiniz
mi?

Sıklıkla

Daima



































EHP-30 skoru:

EHP-30 Nasıl Hesaplanır?
Ölçekten en az 0 puan, en fazla 100 puan alınabilmektedir. 0=Hiç, 1=Nadiren, 2=Bazen,
3=Sıklıkla, 4=Daima şeklinde puanlanmaktadır. 0 en iyi sağlık durumunu, 100 en kötü sağlık
durumunu göstermektedir.
Ölçeğin puanının hesaplanması= Elde edilen ham puan / Maksimum olası ham puan x 100
EHP-30 ağrı, kontrol ve güçsüzlük, duygusal iyilik hali, sosyal destek, beden imajı, cinsel
yaşam, çalışma yaşamı, sağlık profesyonelleri, infertilite, çocuklarla ilişki ve tedavi başlıkları
altında 53 sorudan oluşur. Son dört hafta göz önüne alınarak değerlendirilen ölçeğin 11
boyutunu şöyle sıralayabiliriz:
Ana ölçek:
1. Ağrı (11 madde)
2. Kontrol ve güçsüzlük (6 madde)
3. Duygusal iyilik hali (6 madde)
4. Sosyal destek (4 madde)
5. Beden imajı (3 madde)
Modüler ölçek:
1. Cinsel yaşam (5 madde)
2. Çalışma yaşamı (5 madde)
3. Sağlık profesyonelleri (4 madde)
4. İnfertilite ( 4 madde)
5. Çocuklarla ilişki (2 madde)
6. Tedavi (3 madde)

