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 یلاعت همسب

 ACLمان صلیبی الیگ بازسازیپرسشنامه ی سنجش کیفیت زندگی پس از جراحی 

ACL quality of life questionnaire (ACL-QOL) 

 

 تاریخ:                                                                ونام خانوادگی:     بیمار نام 

 کدام زانوی شما جراحی شده؟                                        این ویزیت نوبت چندم شماست؟     

 اولین ویزیت پس از عمل                                                                                 

 یک روز پس از عمل                          زانوی چپ                                             

 ماه پس از عمل 3زانوی راست                                                                     

 ماه پس ازعمل  6    هردو زانو                                                                     

 ماه پس از عمل 12                                                                                     

 ماه پس از عمل 24                                                                                     

 توضیحات:

ماه 3روند پیشرفت زانوی شما که جراحی شده است می پردازد.لطفا عالیم لطفا به سواالت زیرپاسخ دهید.این سواالت به بررسی عملکرد و

 گذشته را مرتبط قراردهید .روی خط عالمت بزنید

 بخش اول:عالیم بالینی

 حمالت خالی کردن زانوی شما چگونه است؟الف: .1

 به ندرت و خفیف                                                                                شدید و مکرر                                 

0   10   20    30       40      50       60        70      80     90      100 

 دفعات خالی کردن زانوی شما چقدر است؟.ب:1

به ندرت                                 مکررا                                                                                                          

 

 دقیقه ،درد زانوی شما به چه ترتیب است؟30درفعالیت های روزانه ی طوالنی تر از .2

 درد  بدون                                        دیدردشد                            
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          خشکی مفصل یاناتوانی درخم و راست کردنزانو در فعالیت های روز مره ی شما چگونه است ؟.3

       الاص                                                                                      شدید                                          

      

                                                                                                 با توجه به عملکرد کلی زانویتان ،عضالت اطراف مفصل زانو را در چه وضعیتی می بینید؟.4

  یوق                                                                                                    بسیار ضعیف 

   

                                                               

 بخش دوم:سواالت مرتبط با شغل 

 لطفا اگر شاغل نیستید روی اینجا عالمت بزنید

 چه میزان با حرکت محوری زانو یا چرخاندن زانودر محیط کار حود مشکل دارد؟ .5

 اصال                                                                                          بسیار زیاد                                   

 

 چه میزان باحرکات نشستن در کارخود مشکل دارید؟.6

 اصال                                                                                      بسیار زیاد                                      

 

 هستید؟چه میزان نگران غیبت از کارخود بدنبال آسیب مجدد زانو یامشکالت فعلی زانویتان .7

 اصال                                                     خیلی زیاد                                                                           

 

 چه میزان نگران غیبت ازکارخود بدنبالذکارهای درمانی جراحی زانویتان هستید؟.8

 اصال                                                   خیلی زیاد                                                                         

 

 

 

 چه میزان درچرخش های ناگهانی حین ورزش یاتغییرجهت دادن محدودیت دارید؟ . 9

 بدون محدودیت                                                                کامال محدود است                                           

 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

 بخش سوم:سواالت مرتبط ورزش 
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 چقدرنگران هستیدکه انجام فعالیت های ورزشی منجر به بدترشدن وضعیت زانوی شما میشود؟.10

 اصال نگران نیستم   خیلی نگرانم                                                                                                           

 

 نسبت به زمان قبل از اسیب، حین ورزش احساس محدودیت دارید؟.ایا 11

 اصال                                                                                                       کامال                             

 

 .آیا توقعات خود را ازتوانایی ورزشی تان پایین اورده اید؟12

 اصال                                                                                      کامال                                              

 

 .آیا باید با احتیاط ورزش کنید ؟13

 اصال                                                                                                همیشه                                

 

 .چه میزان ازخالی کردن زانویتان میترسید؟14

 بسیار زیاد                                                                                                   اصال                        

 

 ؟...و تخسزمین  یور آیا دررابطه با شرایطی که درآن به ورزش می پردازید نگران هستید؟ مانند ورزش درآب ،.15

 بسیارزیاد                                                                                                    اصال                          

 

 تید؟.چه میزان به علت اسیب زانویتان نگران ورزش خود هس16

 بسیارزیاد                                                                                                    اصال                        

 

 .ورزش کردن با اسودگی خاطر چقدربرایتان مشکل است؟17

 اصال                           بسیارزیاد                                                                                                     
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 می ترسید؟ یسامت و کرحترپایا ازورزش های  .18

 بسیار زیاد                                                                                                    اصال                         

 

 .میزان محدودیت شما حین مهم ترین ورزشی که انجام میدهید چقدراست؟19

 یاد                                                                                                  اصال بسیار ز                          

 

 .میزان محدودیت شما حین دومین ورزش مهم تان چقدر است؟20

 اصال                 بسیارزیاد                                                                                                               

 

 یفیت زندگیکبخش چهارم :

 

 نگران زانوی خود هستید؟ یاطح. ایا درکارهای روزمره مانند بلندکردن کودکان یا کارکردن در 21

 بسیارزیاد                                                                                                  اصال                           

 

 .چه میزان نرمش های روزانه یا حفظ استایل بدنی خوب شما به علت زانویتان ضعیف شده است؟22

 کامال                                                                                                         اصال                            

 

 م شده است؟  .چه میزان لذت شما از زندگی به علت درگیری زانویتان ک23

 بسیار زیاد                                                                                                    اصال                          

 

 .چه میزان به مشکالت زانویتان فکر میکنید؟24

 اغلب اوقات                                                                                                 اصال                          

 

 

 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              



5 | P a g e 
 

 .ایا فعالیت هایی که قبال با اعضای خانواده انجام میدادید محدود شده است ؟25

 بسیار زیاد                                                                                                   اصال                         

 

 .آیا زندگیتان را برای اسیب نرسیدن به زانویتان تغییرداده اید؟26

 اصال                                       کامال                                                                                          

 

 بخش پنجم :زندگی اجتماعی 

 

 .ایا فعالیت های رقابتی شما به خاطر زانویتان محدود شده است؟27

 کامال                                                                                                        اصال                          

 

 شرکت درکارهای دسته جمعی شما یه خاطر زانویتان محدود شده است؟ .آیا28

 کامال                                                                                                          اصال                           

 

 .چقدرنگران زانویتان می شوید؟29

 هیچ وقت                                                                          همیشه                                               

 

 .چقدر اعتماد به نفستان را به خاطر زانویتان ازدست داده اید؟30

 بسیارزیاد                                                                                                       اصال                        

 

 .چقدر از بروز اسیب زانویتان نگران هستید؟31

 بسیار زیاد                                                                                                     اصال                        

 

 

 امش هجوت زا ساپس اب تاریخ:

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              


