Hastanın adı-soyadı:
Tarih:

Oswestry Bel Ağrı Engellilik Anketi
Bu test bel (veya bacak) yakınmanızın günlük hayatınızı ne kadar etkilediği hakkında bilgi
edinmek için tasarlanmıştır.
Lütfen tüm bölümleri cevaplayınız. Her bir bölümde sizi en iyi ifade eden şıkkı işaretleyiniz.
Ağrı yoğunluğu:
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Şu an ağrım yok.
Şu an çok hafif bir ağrım var.
Şu an orta derecede ağrım var.
Şu an yeterince şiddetli ağrım var.
Şu an çok şiddetli ağrım var.
Şu an hissettiğim ağrı tahmin edilebilecek en şiddetli ağrıdır.

Kişisel bakım (yıkanma, giyinme vb.):

0
1
2
3
4
5

Kişisel bakımımı fazladan ağrıya neden olmadan normal şekilde yapabilirim.
Kişisel bakımımı normal şekilde yapabilirim ama bu oldukça ağrılıdır.
Kişisel bakımımı yapmak ağrılıdır ve bu işleri yavaş ve dikkatlice yapıyorum.
Biraz yardıma ihtiyaç duyuyorum ama çoğu kişisel ihtiyacımı halledebiliyorum.
Kişisel bakımımla ilgili pek çok konuda her gün yardıma ihtiyaç duyuyorum.
Kıyafetlerimi giyemiyorum, zorlukla yıkanabiliyorum ve yataktayım.

Yük kaldırma:
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Ağır yükleri fazladan ağrım olmadan kaldırabiliyorum.
Ağır yükleri kaldırırken ağrım bir miktar artıyor.
Ağrı ağır yükleri kaldırmama engel oluyor ama masa üstünde gibi uygun bir
pozisyondaysalar kaldırabiliyorum.
Ağrı ağır yükleri kaldırmama engel olur ama masa üstünde gibi uygun bir
pozisyondaysalar hafif vey aorta ağırlıktaki nesneleri kaldırabiliyorum.
Sadece çok hafif yükleri kaldırabiliyorum.
Hiç yük kaldıramıyorum.

Yürüme:
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Ağrı herhangi bir yürüme mesafesinde beni engellemiyor.
Ağrı 1,6 km'den (1 mil) daha uzun yürümeme engel oluyor.
Ağrı 800 m'den daha uzun yürümeme engel oluyor.
Ağrı 100 m'den daha uzun yürümeme engel oluyor.
Sadece baston veya koltuk değneği ile yürüyebiliyorum.
Zamanın çoğunda yataktayım ve tuvalete sürünerek gidebiliyorum.

Oturma:
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Herhangi bir sandalyede istediğim kadar uzun oturabilirim
Sadece uygun bir sandalyede istediğim kadar uzun oturabilirim.
Ağrı bir saatten uzun oturmama engel oluyor.
Ağrı yarım saatten uzun oturmama engel oluyor.
Ağrı 10 dakikadan uzun oturmama engel oluyor.
Ağrı her an için oturmama engel oluyor.

Ayakta durma:

0
1
2
3
4
5

Fazladan ağrıya yol açmadan istediğim süre ayakta kalabilirim.
İstediğim süre boyunca ayakta kalabilirim ama fazladan ağrım olur.
Ağrı bir saatten daha uzun süre boyunca ayakta kalmama engel oluyor.
Ağrı yarım saatten daha uzun süre boyunca ayakta kalmama engel oluyor.
Ağrı 10 dakikadan daha uzun süre boyunca ayakta kalmama engel oluyor.
Ağrı her an için ayakta durmama engel oluyor.

Uyku:
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Uykum ağrı nedeniyle hiç bölünmez.
Uykum nadiren ağrı nedeniyle bölünür.
Ağrı nedeniyle 6 saatten daha az uyurum.
Ağrı nedeniyle 4 saatten daha az uyurum.
Ağrı nedeniyle 2 saatten daha az uyurum.
Ağrılar uyumama tamamen engel oluyor.

Cinsel Hayat (eğer uygulanabiliyorsa):
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Cinsel hayatım normaldir ve fazladan ağrıya neden olmaz.
Cinsel hayatım normaldir ve fazladan biraz ağrıya neden olur.
Cinsel hayatım neredeyse normaldir ama oldukça fazla ağrıya neden olur.
Cinsel hayatım ağrı nedeniyle oldukça kısıtlıdır.
Cinsel hayatım ağrı nedeniyle neredeyse yok gibidir.
Ağrılar cinsel hayatıma tamamen engel oluyor.

Sosyal hayat:
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Sosyal hayatım normaldir ve fazladan ağrıya neden olmaz.
Sosyal hayatım normaldir ancak ağrının miktarını artırır.
Ağrı spor gibi daha fazla hareket gerektiren aktivitelerimi kısıtlamak dışında sosyal
yaşamımda belirgin etki yaratmıyor.
Ağrı sosyal yaşamımı kısıtlıyor, bu nedenle çok sık dışarıya çıkamıyorum.
Ağrı aile içi yaşamımı da kısıtlıyor.
Ağrı nedeniyle sosyal hayatım kalmadı.


Seyahat:
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Herhangi bir yere ağrım olmadan seyahat edebilirim.
Herhangi bir yere seyahat edebilirim ama bu bana fazladan ağrı verir.
Ağrım fazla ama 2 saate kadar olan seyahatlerde durumu idare edebilirim.
Ağrım beni bir saatten daha kısa süreli seyahatle kısıtlıyor.
Ağrım beni yarım saatten daha kısa süreli zorunlu seyahatle kısıtlıyor.
Ağrım tedavi dışındaki seyahatlerime engel oluyor.





OBA Nasıl Hesaplanır?



Skorlama Yönergesi: İşaretlenen kutucuğun yanındaki rakamlar toplanır.
Aynı soru içinde 1’den fazla işaretli seçenek var ise en yüksek değer hesaba katılır.
Maksimum skor 50’dir.
Toplam skor = {[toplam puan] / [(işaretli soru sayısı)x5] } x 100

Toplam OBA Skoru (%) :

