Hastanın adı-soyadı:
Tarih:

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları İndeksi
(BKAÜSSİ)
Aşağıda yer alan idrar yapma ile ilgili yaşanılan sorunlara yönelik soruları geçtiğimiz ay
içinde yaşadığınız sorunları düşünerek cevaplayınız. Bu sorunların sıklığını belirtirken;
Ara sıra Bazen Genellikle -

geçtiğimiz ayın üçte birinden daha az kez / defa
geçtiğimiz ayın üçte biri ile üçte iki arasında kez / defa
geçtiğimiz ayın üçte ikiden daha fazla kez / defa anlamında kullanılmaktadır.

1. Gece ortalama kaç defa idrar yapmak için kalkıyorsunuz?

0

1

2

3

4 ya da daha fazla

2. İdrar yapmak için tuvalete yetişmekte acele ettiğiniz oluyor mu?

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

3. Mesanenizde (idrar torbanızda) ağrı hissediyor musunuz?

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

4. Günde kaç kez idrar yapıyorsunuz?






Her 4 saatte ya da daha fazla saatte bir yapıyorum
Her 3 saatte bir yapıyorum
Her 2 saatte bir yapıyorum
Saatte bir yapıyorum

5. İdrar yapmak için tuvalete oturduğunuzda idrarı başlatmak için beklemeniz gerekiyor
mu?
Hiçbir zaman
 Ara sıra Bazen
Genellikle Her zaman
6. İdrar yapmak için ıkınmanız gerekiyor mu?

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

7. İdrar yaparken bir kereden fazla, durup tekrar idrar yapmaya başlamanız gerekiyor
mu?
Hiçbir zaman
 Ara sıra Bazen
Genellikle Her zaman
8. Tuvalete yetişemeden idrar kaçırdığınız oluyor mu?

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman
1

9. Ne kadar sıklıkla idrar kaçırıyorsunuz?

Hiçbir zaman

 Ara sıra(Haftada 1 veya daha az) Bazen(Haftada 2-3)

Genellikle(Günde 1 kez)

Her zaman(Günde birkaç kez)

10. Öksürürken, hapşırırken, fiziksel olarak hareketli olduğunuzda idrar kaçırıyor
musunuz?

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

11. Hiçbir neden yokken ve idrar hissi olmadan (tuvalete gitme isteği hissetmeksizin)
idrar kaçırdığınız oluyor mu?


Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

12. Uykuda iken idrar kaçırıyor musunuz?


Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

13. İdrar sorunlarınız sizce cinsel hayatınızı ne kadar etkiliyor?
Hiç  Az Bazen
Biraz
Çok
14. Cinsel ilişki sırasında idrar kaçırdığınız oluyor mu?
Hiç  Az Bazen
Biraz
Çok
15. İdrar kaçırma nedeniyle gün içerisinde kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekiyor
mu?
Hiçbir zaman
 Ara sıra Bazen
Genellikle Her zaman
16. İdrar şikayetlerinizin azalması ve yapmak istediklerinizi rahat yapabilmek için içtiğiniz
sıvı miktarını azalttığınız oluyor mu?
Hiçbir zaman
 Ara sıra Bazen
Genellikle Her zaman
17. İdrar şikayetleriniz günlük yaptığınız işleri (temizlik, eşya kaldırma) ne derecede
etkiliyor?
Hiç  Az Bazen
Biraz
Çok
18. Yakınlarında tuvalet olmadığını bildiğiniz yerlere gitmekten kaçınıyor
musunuz? (Alışveriş, seyahat, tiyatro).

Hiçbir zaman

 Ara sıra

Bazen

Genellikle Her zaman

19. İdrar şikayetleriniz hayatınızı ne kadar etkiliyor?
Hiç  Az Bazen
Biraz
Çok

BKAÜSSİ skoru:
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BKAÜSSİ Nasıl Hesaplanır?
BKAÜSSİ, depolama (1-4. sorular), idrar yapma (5-7. sorular), inkontinans
(8-12. sorular), cinsel yaşam (13-14. sorular), ve yaşam kalitesi (15-19. sorular)
olmak üzere 5 alt boyut toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Bu ankette 4, 13, 14, 17 ve
19. sorular 0-3 puan arası, diğerleri 0-4 puan arası likert tipi puanlamaya sahiptir.
Anketten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 71‘dir. Yüksek puan
AÜSS‘lerinin daha Ģ-şiddetli olduğunu, cinsel yaşamın ve yaşam kalitesinin olumsuz
yönde etkilendiğini göstermektedir.
Bireyler BKAÜSSİ‘de 8. ya da 11. soruya evet cevabını vermişse UÜİ, 10. soruya evet cevabını
vermişse SÜi, 8.,10. ve 11. soruya evet cevabını vermişse MÜİ, 12. ve 14. soruya evet
cevabını vermişse DÜİ şeklinde AÜSS‘ye göre sınıflandırılır.
Ayrıca, birey bu sorulara evet cevabını vermemişse herhangi bir idrar kaçırma
problemi olmadığından Üİ yok diye sınıflandırılır.
AÜSS’lerine göre kadınların sınıflandırılması
SÜİ

Soru 10

UÜİ

Soru 8

Soru 11
MÜİ

Soru 8

Soru 10

Soru 11

DÜİ

Soru 12

Soru 14
Üİ yok

BKAÜSSİ Soruları
Öksürürken, hapşırırken, fiziksel
olarak hareketli olduğunuzda idrar
kaçırıyor musunuz?
Tuvalete
yetişemeden
idrar
kaçırdığınız oluyor mu?
Hiçbir neden yokken ve idrar hissi
olmadan (tuvalete gitme isteği
hissetmeksizin) idrar kaçırdığınız
oluyor mu?
Tuvalete
yetişemeden
idrar
kaçırdığınız oluyor mu?
Öksürürken, hapşırırken, fiziksel
olarak hareketli olduğunuzda idrar
kaçırıyor musunuz?
Hiçbir neden yokken ve idrar hissi
olmadan (tuvalete gitme isteği
hissetmeksizin) idrar kaçırdığınız
oluyor mu?
Uykuda iken idrar kaçırıyor
musunuz?
Cinsel
ilişki
sırasında
kaçırdığınız oluyor mu?

idrar

İdrar kaçırma şikayeti yok.
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