
2000 IKDC SUBJEKTİF DİZ DEĞERLENDİRME FORMU

Tam Adınız
Bugünün Tarih: Gün/ Ay Yıl 
Yaralanma Tarihi: Gün/ Ay Yıl 

BELİRTİLER

Bulgularınızı ciddi belirtiler ortaya çıkmadan yapabileceğinizi düşündüğünüz en yüksek 

aktivite düzeyine göre derecelendirin. Normalde bu düzeyde aktivite yapmıyor olabilirsiniz.

1) Şiddetli diz ağrısı olmadan yapabileceğiniz en yüksek aktivite düzeyi nedir?

4.Zıplamak gibi zor aktiviteler veya basketbol ya da futboldaki gibi pivot (ayak 

yerde iken dizin içe veya dışa dönmesi) hareketleri.

3.Ağır fiziki işler, ya da tenis, kayak gibi yorucu aktiviteler

2. Orta düzeydeki fiziki işler, hızlı yürüyüş ya da koşmak.

1. Yürümek, ev işi veya bahçe işi gibi hafif aktiviteler

0. Yukarıda sayılan herhangi bir aktiviteyi diz ağrısı nedeniyle yapamama

2 ) Son 4 hafta içerisinde, ya da yaralanmanızdan beri, ne sıklıkla ağrınız oldu?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       10
Sürekli            Asla

3) Eğer ağrınız olduysa, ne kadar şiddetli idi ?
Hayal 
edilebilen
en kötü
ağrı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağrı yok

           

4) Son 4 hafta içerisinde, ya da yaralanmanızdan beri, dizinizde şişlik ya da hareket
kısıtlanması oldu mu?

4.Pek değil
3.Hafif
2.Orta düzeyde
1.Çok
0.İleri düzeyde
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5) Dizinizde şişlik ortaya çıkmadan yapabildiğiniz en yüksek aktivite düzeyi nedir?

4. Zıplamak gibi zor aktiviteler veya basketbol ya da futboldaki gibi pivot

(ayak yerde iken dizin içe veya dışa dönmesi) hareketleri.

3. Ağır fiziki işler, ya da tenis, kayak gibi yorucu aktiviteler

2. Orta düzeydeki fiziki işler, hızlı yürüyüş ya da koşmak

1. Yürümek, ev işi veya bahçe işi gibi hafif aktiviteler

0. Yukarıda sayılan herhangi bir aktiviteyi dizde şişme nedeniyle yapamama

6) Son 4 hafta içerisinde, ya da yaralanmanızdan beri, dizinizde kilitlenme ya da
takılma oldu mu?

   0Evet     1Hayır

7) Dizinizde ciddi boşalma hissi (dizin öne doğru kayması) olmadan yapabileceğiniz en
yüksek aktivite düzeyi nedir?

4. Zıplamak gibi zor aktiviteler veya basketbol ya da futboldaki gibi pivot

(ayak yerde iken dizin içe veya dışa dönmesi)hareketleri.

3. Ağır fiziki işler, ya da tenis, kayak gibi yorucu aktiviteler

2. Orta düzeydeki fiziki işler, hızlı yürüyüş ya da koşmak

1. Yürümek, ev işi veya bahçe işi gibi hafif aktiviteler

0. Yukarıda sayılan herhangi bir aktiviteyi dizde boşalma nedeniyle yapamama

SPOR AKTİVİTELERİ

8) Düzenli olarak katılabildiğiniz en yüksek aktivite düzeyi nedir?

4. Zıplamak gibi zor aktiviteler veya basketbol ya da futboldaki gibi pivot

(ayak yerde iken dizin içe veya dışa dönmesi)hareketleri.

3. Ağır fiziki işler, ya da tenis, kayak gibi yorucu aktiviteler

2. Orta düzeydeki fiziki işler, hızlı yürüyüş ya da koşmak

1. Yürümek, ev işi veya bahçe işi gibi hafif aktiviteler

0. Yukarıda sayılan herhangi bir aktiviteyi dizde ağrı nedeniyle yapamama
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9) Diziniz şunları yapmanızı ne kadar etkiliyor ?

Pek 
zorlamıyor

Az 
miktarda 
zorluyor

Orta miktarda 
zorluyor

Ciddi 
düzeyde 
zorluyor

Yapamı
yorum

a.
Merdiven çıkma 4 3 2 1 0

b. Merdiven inme 4 3 2 1 0

c. Diz üzerine çökme 4 3 2 1 0
d. Çömelme 4 3 2 1 0
e. Dizleri kırarak oturma 4 3 2 1 0
f. Sandalyeden kalkma 4 3 2 1 0
g. Düz koşma 4 3 2 1 0
h. Zıplamak ve sorunlu bacağın

üzerine inmek 4 3 2 1 0

i. Ani olarak durmak veya harekete
başlamak 4 3 2 1 0

FONKSİYON

10) 0 – 10 arasında değerlendirildiğinde, dizinizin durumunu nasıl puanlarsınız? 10
normal ve mükemmel, 0 hiçbir günlük aktiviteyi, spor aktiviteleri dahil yapamamaktır. 

DİZ YARALANMASI ÖNCESİ FONKSİYON

Günlük
Aktiviteleri      Kısıtlılık yok             
Yapamıyorum

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

ŞU ANKİ DİZ FONKSİYONU

Günlük
Aktiviteleri   Kısıtlılık yok               
Yapamıyorum

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

To read the article describing the development of the Turkish translation of the IKDC Subjective Knee Form, please follow this link:
http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2014.4865
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