2000 IKDC ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΝΑΣΟ (Koumantakis et al. 2016)
Ολνκαηεπώλπκν______________________________________________________
εκεξηλή Ηκεξνκελία: ______/_______/_____
Ηκέξα

Μήλαο

Ηκεξνκελία ηξαπκαηηζκνύ: ______/________/_____

Έηνο

Ηκέξα

Μήλαο

Έηνο

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ*:
*Βαζκνινγήζηε ηα ζπκπηώκαηα κε βάζε ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ζην νπνίν λνκίδεηε όηη κπνξείηε λα
ιεηηνπξγήζεηε ρσξίο ζεκαληηθά ζπκπηώκαηα, αθόκα θη αλ δελ εθηειείηε πξαγκαηηθά δξαζηεξηόηεηεο ζε απηό ην επίπεδν.
1. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο πνπ κπνξείηε λα ιεηηνπξγήζεηε ρσξίο ζεκαληηθό πόλν
ζην γόλαην;
Πνιύ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο άικαηα ή ζηξνθηθέο θηλήζεηο όπσο ζην κπάζθεη ή ην πνδόζθαηξν
Έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία, ζθη ή ηέλληο
Μέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο κέηξηα ζσκαηηθή εξγαζία, ηξέμηκν ή αξγό ηξέμηκν
Διαθξέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξπάηεκα, εξγαζία ζην ζπίηη ή ηνλ θήπν
Αλίθαλνο/-ε λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ πόλνπ ζην γόλαην
2. Καηά ηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο, ή από ηελ εκεξνκελία ηξαπκαηηζκνύ ζαο, πόζν ζπρλά είραηε πόλν;

Πνηέ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10























9

10

Γηαξθώο

3. Δάλ είραηε πόλν, πόζν ηζρπξόο ήηαλ;
Καζόινπ 0
πόλν
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Ο ρεηξόηεξνο πόλνο
πνπ θαληάδεζηε

4. Καηά ηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο, ή από ηελ εκεξνκελία ηξαπκαηηζκνύ ζαο, πόζν δύζθακπην ή
πξεζκέλν ήηαλ ην γόλαηό ζαο;
Καζόινπ
Ήπηα
Μέηξηα
Πνιύ
Δμαηξεηηθά
5. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο πνπ κπνξείηε λα ιεηηνπξγήζεηε ρσξίο ζεκαληηθό
νίδεκα (πγξό) ζην γόλαηό ζαο;
Πνιύ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο άικαηα ή ζηξνθηθέο θηλήζεηο όπσο ζην κπάζθεη ή ην πνδόζθαηξν
Έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία, ζθη ή ηέλληο
Μέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο κέηξηα ζσκαηηθή εξγαζία, ηξέμηκν ή αξγό ηξέμηκν
Διαθξέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξπάηεκα, εξγαζία ζην ζπίηη ή ηνλ θήπν
Αλίθαλνο/-ε λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ νηδήκαηνο ζην γόλαην
6. Καηά ηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο, ή από ηελ εκεξνκελία ηξαπκαηηζκνύ ζαο, ην γόλαηό ζαο
«θιείδσλε» ή «κπιόθαξε» ζε έλα ζεκείν;
Ναη
Όρη
7. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο πνπ κπνξείηε λα ιεηηνπξγήζεηε ρσξίο ζεκαληηθό
αίζζεκα αζηάζεηαο ζην γόλαηό ζαο;
Πνιύ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο άικαηα ή ζηξνθηθέο θηλήζεηο όπσο ζην κπάζθεη ή ην πνδόζθαηξν
Έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία, ζθη ή ηέλληο
Μέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο κέηξηα ζσκαηηθή εξγαζία, ηξέμηκν ή αξγό ηξέμηκν
Διαθξέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξπάηεκα, εξγαζία ζην ζπίηη ή ηνλ θήπν
Αλίθαλνο/-ε λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ αηζζήκαηνο αζηάζεηαο γόλαηνο

ειίδα 2 – 2000 IKDC ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΝΑΣΟ

ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
8. Πνην είλαη ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο πνπ κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ηαθηηθά;

Πνιύ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο άικαηα ή ζηξνθηθέο θηλήζεηο όπσο ζην κπάζθεη ή ην πνδόζθαηξν
Έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία, ζθη ή ηέλληο
Μέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο κέηξηα ζσκαηηθή εξγαζία, ηξέμηκν ή αξγό ηξέμηκν
Διαθξέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξπάηεκα, εξγαζία ζην ζπίηη ή ηνλ θήπν
Αλίθαλνο/-ε λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηνπ γόλαηνο
9. Πσο επεξεάδεη ην γόλαηό ζαο ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα:

α.

Αλεβαίλεηε ζθάιεο

β.

Καηεβαίλεηε ζθάιεο

γ.

Γνλαηίδεηε ζην γόλαηό ζαο

δ.

Κάλεηε βαζύ θάζηζκα

ε.
ζη.

Κάζεζηε κε ην γόλαηό ζαο
ιπγηζκέλν
εθώλεζηε από θαξέθια

δ.

Σξέρεηε ζηελ επζεία

ε.

Κάλεηε άικα θαη λα πξνζγεηώλεζηε
ζην πξνζβεβιεκέλν πόδη
ηακαηάηε θαη λα μεθηλάηε απόηνκα

ζ.

Καζόινπ
δύζθνιν

Διάρηζηα
δύζθνιν

Μεηξίσο
δύζθνιν

Δμαηξεηηθά
δύζθνιν

Αδύλαην







































































Λεηηνπξγηθόηεηα:
10. Πσο ζα βαζκνινγνύζαηε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ γόλαηνο ζαο ζε θιίκαθα από ην 0 έσο ην 10 κε ην 10
λα είλαη ε θπζηνινγηθή, άξηζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ην 0 λα είλαη ε πιήξεο αληθαλόηεηα εθηέιεζεο
νπνησλδήπνηε από ηηο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ζαο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη
αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο;
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΙΝ ΣΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ Α:
Γελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο
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Καλέλαο πεξηνξηζκόο
ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο
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ΠΑΡΟΤΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ Α:
Γελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο
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Καλέλαο πεξηνξηζκόο
ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο
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Οδεγίεο Βαζκνιόγεζεο ηεο 2000 IKDC Τπνθεηκεληθήο Φόξκαο Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο
Έρνπλ εξεπλεζεί αξθεηέο κέζνδνη βαζκνιόγεζεο ηεο IKDC Τπνθεηκεληθήο Φόξκαο Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ θάζε εξσηήκαηνο ήηαλ εμίζνπ θαιό κε άιιεο πην ζύλζεηεο κεζόδνπο
βαζκνιόγεζεο.
Οη απαληήζεηο ζε θάζε εξώηεκα βαζκνινγνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα θαηεγνξηθή κέζνδν έηζη ώζηε ν βαζκόο 1 λα
δίλεηαη ζε απαληήζεηο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην ρακειόηεξν δπλαηό επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ή ην πιένλ πςειό επίπεδν
ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα 1, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πςειόηεξν επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ρσξίο ζεκαληηθό
πόλν βαζκνινγείηαη κε 1 γηα ηελ απάληεζε “Αλίθαλνο/-ε λα εθηειέζεη θάπνηα από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηνπ
γόλαηνο” θαη κε 5 γηα ηελ απάληεζε “Πνιύ έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο άικαηα ή ζηξνθηθέο θηλήζεηο όπσο ζην κπάζθεη
ή ην πνδόζθαηξν”. Γηα ην εξώηεκα 2, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ πόλνπ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 4
εβδνκάδεο, ε απάληεζε “Γηαξθώο” βαζκνινγείηαη κε 1 θαη “Πνηέ” βαζκνινγείηαη κε 11.
Η IKDC Τπνθεηκεληθή Φόξκα Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο βαζκνινγείηαη αζξνίδνληαο ηνπο βαζκνύο ησλ αηνκηθώλ εξσηεκάησλ
θαη έπεηηα κεηαηξέπεηαη ν ζπλνιηθόο βαζκόο ζε κηα θιίκαθα εύξνπο από 0 έσο 100. εκείσζε: Η απάληεζε ζην
εξώηεκα 10 “Λεηηνπξγηθόηεηα Πξηλ ηνλ Σξαπκαηηζκό ζην Γόλαην” δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθό βαζκό. Σα βήκαηα
γηα ηε βαζκνιόγεζε ηεο IKDC Τπνθεηκεληθήο Φόξκαο Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο είλαη ηα αθόινπζα:
1.
2.
3.

Βαζκνινγήζηε ηελ θάζε απάληεζε ηνπ αηόκνπ πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην, έηζη ώζηε ν
ρακειόηεξνο βαζκόο λα αληηπξνζσπεύεη ην ρακειόηεξν δπλαηό επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ή ην πιένλ
πςειό επίπεδν ζπκπησκάησλ.
Τπνινγίζηε ηνλ αλεπεμέξγαζην βαζκό αζξνίδνληαο ηηο απαληήζεηο ζε όια ηα εξσηήκαηα κε εμαίξεζε ηελ
απάληεζε ζην εξώηεκα 10 “Λεηηνπξγηθόηεηα Πξηλ ηνλ Σξαπκαηηζκό ζην Γόλαην”.
Μεηαηξέςηε ηνλ αλεπεμέξγαζην βαζκό ζε θιίκαθα από ην 0 έσο ην 100 κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:

 Ανεπεξέπγαστορ Βαθμόρ - Χαμηλότεπορ Γςνατόρ Βαθμόρ 
Βαθμόρ IKDC  
 x100
Δύπορ Βαθμών


Όπνπ ν ρακειόηεξνο δπλαηόο βαζκόο είλαη 18 θαη ην εύξνο ησλ πηζαλώλ βαζκώλ είλαη 87. Έηζη, εάλ ην
άζξνηζκα ησλ βαζκώλ γηα ηα 18 εξσηήκαηα είλαη 60, ν βαζκόο ηνπ IKDC ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν
ηξόπν:

 60 - 18 
Βαθμόρ IKDC  
x100
 87 
Βαθμόρ IKDC  48.3
Ο βαζκόο πνπ πξνθύπηεη κεηά ηε κεηαηξνπή κεηαθξάδεηαη σο κέηξν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο νύησο ώζηε νη πςειόηεξεο
βαζκνινγίεο λα αληηπξνζσπεύνπλ πςειόηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ρακειόηεξα επίπεδα ζπκπησκάησλ. Ο
βαζκόο 100 κεηαθξάδεηαη σο θαλέλαο πεξηνξηζκόο θαηά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη
απνπζία ζπκπησκάησλ.
Ο βαζκόο ηεο IKDC Τπνθεηκεληθήο Φόξκαο Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αθόκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
έρνπλ απαληεζεί όια ηα εξσηήκαηα, αξθεί λα έρεη απαληεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ εξσηεκάησλ (δειαδή, λα έρνπλ
δνζεί απαληήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 16 εξσηήκαηα). Γηα λα ππνινγηζηεί ν αλεπεμέξγαζηνο βαζκόο ηεο IKDC όηαλ δελ έρνπλ
απαληεζεί όια ηα εξσηήκαηα, αληηθαηαζηήζηε κε ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο γηα ηα εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ
εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ απαληεζεί. Αθνύ ππνινγηζηεί ν αλεπεμέξγαζηνο βαζκόο ηεο IKDC, κεηαηξέπεηαη ζηνλ βαζκό ηεο
IKDC Τπνθεηκεληθήο Φόξκαο Αμηνιόγεζεο Γόλαηνο όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
Cross-Cultural Adaptation Publication: Koumantakis GA, Tsoligkas K, Papoutsidakis A, Ververidis A, Drosos GI
(2016) Cross-cultural adaptation and validation of the International Knee Documentation Committee Subjective Knee
Form in Greek. J Orthop Traumatol, Jun, 17(2), 123-9.

