
Περίληψη

Η ανάδυση του βιοψυχοκοινωνικού προτύπου και  οι ανεπαρ-
κείς προσπάθειες για αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης  
έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των εκτεταμένων μετρήσεων αξι-
ολόγησης για την υγεία. Ονομάστηκαν αρχικά κοινωνικοϊατρικοί 
δείκτες, και προσπαθούν να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό διατα-
ράσσεται η Σχετική με την Υγεία Ποιότητα Ζωής(ΗRQL). Σήμε-
ρα χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων και κλιμά-
κων αξιολόγησης της ΗRQL. Μια μεγάλη ομάδα παθήσεων στις 
οποίες αναφέρονται τα ανωτέρω εργαλεία, είναι οι Μυοσκελετι-
κές Παθήσεις. Η ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων κλιμάκων-
ερωτηματολογίων αξιολόγησης για τις Μυοσκελετικές Παθήσεις 
περιλαμβάνει τα εξής:  Ερωτηματολόγια Υποκειμενικής Αξιολόγη-
σης που διαχωρίζονται σε Ερωτηματολόγια Χρησιμότητας(utility 
measures), Γενικής Υγείας (general health questionnaires) και Ει-
δικής Υγείας (disease/site-specific questionnaires) καθώς και στα 
Ερωτηματολόγια Αντικειμενικής Αξιολόγησης. Δείγμα της χρησι-
μότητας  των ερωτηματολογίων αξιολόγησης είναι η συνεισφορά 
στην επιλογή καλύτερης θεραπείας, η σύγκριση αποτελεσματικό-
τητας θεραπευτικών μεθόδων, η εκτίμηση της ποιότητας των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών υγείας και η διεξαγωγή μελετών κόστους-
χρησιμότητας. Παρακάτω προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα 
συχνότερα χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια και κλίμακες αξιο-
λόγησης για τις μυοσκελετικές παθήσεις και να περιγράψουμε τα  
σημαντικότερα και πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάδυση του βιοψυχοκοινωνικού προτύ-
που και οι ανεπαρκείς προσπάθειες για αξιολό-
γηση της υγειονομικής περίθαλψης έχουν οδηγή-
σει στην ανάπτυξη των εκτεταμένων μετρήσεων 
αξιολόγησης για την υγεία. Αυτός ο τομέας της 
έρευνας έχει καταδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα 
τα τελευταία 25 χρόνια και η ανάπτυξη τέτοιων 
δεικτών καθοδηγήθηκε από δύο τάσεις:

α. Η πρώτη προήλθε από τη χρήση των πο-
λυάριθμων ορισμών της ‘υγείας’ και αφορούσε 
στην αναγνώριση της συμβολής των κοινωνικών 
και συναισθηματικών διαστάσεων της υγείας ως 
αντίκτυπο στις διάφορες περιπτώσεις ασθένειας.

β. Η δεύτερη ήταν σχετική με τον καθορισμό 
της μέτρησης της υγείας χρησιμοποιώντας αριθ-
μητικές τιμές για τις διάφορες καταστάσεις υγεί-
ας, σε αντίθεση με τους βασικούς δείκτες νοσηρό-
τητας οι οποίοι αξιολογούν απλά την παρουσία ή 
την απουσία μιας ασθένειας (Mootz 1986).

Αυτές οι μετρήσεις που ονομάσθηκαν αρχικά 
κοινωνικοϊατρικοί δείκτες, προσπαθούν να υπο-
λογίσουν σε ποιό βαθμό η κατάσταση υγείας δι-
αταράσσει τη φυσιολογική κοινωνική λειτουργία 
κι επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφο-
ρά του ασθενούς, όπως η ανικανότητα για εργα-
σία, η αποχή από το σχολείο, η παραμέληση των 
γονικών ή οικιακών καθηκόντων. 

Είναι διεπιστημονικοί δείκτες δεχόμενοι συνει-
σφορές και επιρροές από την κοινωνιολογία, την 
ψυχολογία, τα οικονομικά, τη λειτουργική έρευνα 
και τη βιοστατιστική, και η χρήση τους θα έπρε-
πε να είναι συμπληρωματική στις κλινικές μετρή-
σεις κατάστασης της υγείας και των υγειονομικών 
αναγκών  (Locker 1988, Sheiham and Spencer 
1997) 

Καλύπτουν ένα ευρύ μη-κλινικό φάσμα από 
κλίμακες αξιολόγησης γενικής ως κλίμακες αξιο-
λόγησης ειδικής υγείας όσον αφορά στην υποκει-
μενική αξιολόγηση νοσηρών καταστάσεων, από 
εξατομικευμένες ως πληθυσμιακές μετρήσεις αξι-
ολόγησης υγείας κι από τα ατομικά προφίλ υγείας 
ως και τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αντικειμενι-
κής αξιολόγησης. 

Συνεπώς οι φυσιολογικές μετρήσεις αξιολόγη-

σης, αντικαταστάθηκαν από τις μετρήσεις κατά-
στασης της υγείας, που επιτρέπουν την προγνω-
στικότητα στην πορεία της υγείας των ασθενών, 
και η ποιότητα ζωής έχει εξελιχθεί ως κατάλλη-
λος όρος για να περιγράψει αυτό το πεδίο των με-
τρήσεων.

Ο όρος ποιότητα ζωής εμφανίσθηκε για πρώ-
τη φορά ως τίτλος του Medline το 1975, στο 
Medicus το 1977, και το αυξανόμενο επιστημο-
νικό ενδιαφέρον οδήγησε στις πολυάριθμες προ-
σπάθειες καθορισμού της έννοιας του. Σύμφω-
να με μία από αυτές τις προσπάθειες, η ποιότη-
τα ζωής αφορά «στο βαθμό στον οποίο ένα άτο-
μο απολαμβάνει τις σημαντικότερες δυνατότητες 
της ζωής» (Raphael et al 1994) 

Εντούτοις, ο όρος «ποιότητα ζωής» θεωρήθηκε 
ανακριβής, λόγω του ότι είναι μια πολύ πιο ευρεία 
έννοια από ότι ο όρος υγεία, δεδομένου ότι περι-
έχει επίσης παράγοντες όπως, το βιοτικό επίπε-
δο, το εισόδημα, η κατοικία, η εργασιακή ικανο-
ποίηση, η περιβαλλοντική ποιότητα, (Ware 1987, 
Leplege and Hunt 1997).

Οι Andrews και Whitney (Andrews and 
Whitney 1974) εντόπισαν σε βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση 800 περίπου διαστάσεις της ποιότητας 
ζωής τις οποίες περιόρισαν σε 100 λόγω εσωτερι-
κών αλληλοεπικαλύψεων. Όλες τελικά εμπίπτουν 
στις εξής κατηγορίες 

α. η σωματική ευεξία
β. η ψυχολογική ευεξία
γ. η κοινωνική ευεξία
Αυτό που προκύπτει όμως είναι ότι η Ποιότη-

τα Ζωής είναι μέγεθος σχετικό, δηλαδή εξαρτάται 
τελικά από τον ίδιο τον ασθενή. 

Ο όρος  «Σχετική με την Υγεία Ποιότητα Ζωής» 
(Health Related Quality of Life - HRQL) φάνηκε 
πιο κατάλληλος (Guyatt 1989 ,Testa and Nackley 
1994). Αυτή είναι μια πολύπλευρη έννοια, που 
προσπαθεί να αξιολογήσει πόσο καιρό και πόσο 
καλά οι άνθρωποι ζούνε. Η Σχετική με την Υγεία 
Ποιότητα Ζωής, ενσωματώνει διαφορετικές πτυ-
χές, όπως η επιβίωση, η ασθένεια και η νόσος, η 
κοινωνική, ψυχολογική και φυσική λειτουργία και 
η ανικανότητα, η υποκειμενικά αντιλαμβανόμε-
νη υγεία, η ευκαιρία, καθώς επίσης και οι αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ των προαναφερόμενων εν-
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νοιών (Gift and Atchison 1995) αναφέρεται δε 
«στο βαθμό που η συνήθης ή αναμενόμενη φυ-
σική, σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ευε-
ξία ενός ατόμου επηρεάζεται από μια παθολογι-
κή κατάσταση σωματικής υγείας ή τη θεραπεία 
της»(Testa et al 1993).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούμε σήμε-
ρα διακρίνονται αδρά στις εξής κατηγορίες:

α. Ερωτηματολόγια Υποκειμενικής Αξιολόγησης

(1) Ερωτηματολόγια γενικής υγείας (general 
health questionnaires). 

Είναι σχεδιασμένα για να μετρούν την κατά-
σταση υγείας του γενικού πληθυσμού, ανεξάρτη-
τα από την ύπαρξη ή όχι υποκείμενης νόσου. Οι 
ερωτήσεις είναι συνήθως εξαιρετικά απλές και 
κατανοητές από το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επί-
πεδο. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος και αυξάνει 
συνεχώς. Τα πιο γνωστά είναι τα SF-12 , SF-36, 
EQ-15D και EQ-5D.

(2) Ερωτηματολόγια ειδικής υγείας (disease/
site-specific questionnaires).

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορεί να είναι ειδι-
κά για την νόσο, για την ομάδα πληθυσμού στην 
οποία απευθύνονται (για παράδειγμα έφηβοι, 
άτομα τρίτης ηλικίας κτλ), ή ακόμα και για μια συ-
γκεκριμένη λειτουργία (για παράδειγμα σεξουα-
λική δραστηριότητα, άγχος κτλ). Οι ερωτήσεις εί-
ναι προσαρμοσμένες και καλύπτουν μόνο το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο και όχι τη γενική υγεία 
του ασθενούς. Αυτό έχει σα συνέπεια τη μεγα-
λύτερη ειδικότητα και ευαισθησία του ερωτημα-
τολογίου σχετικά με την υπό εξέταση διάσταση. 
Η χρήση των ερωτηματολογίων αυτών είναι πε-
ρισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των ιατρών εν μέ-
ρει επειδή τα αποτελέσματά τους είναι πιο κοντά 
στην καθημερινή κλινική πράξη από ότι τα ερω-
τηματολόγια Γενικής Υγείας.

β. Ερωτηματολόγια Αντικειμενικής Αξιολόγησης

Περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια - κλίμακες 
αντικειμενικών μετρήσεων (objective) για τη 
νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώματος.

Καθένα από τις παραπάνω κατηγορίες ερωτη-
ματολογίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εξής 
είδη μελετών:

α. Μελέτες Διαχρονικές (Longitudinal studies) 
που διακρίνονται σε Προοπτικές και Αναδρομικές 
και μελετούν έναν συγκεκριμένο δείγμα σε βάθος 
χρόνου στο παρόν-μέλλον ή το παρελθόν αντί-
στοιχα.

β. Μελέτες Συγχρονικές (Cross-Sectional 
studies) που μελετούν ένα γενικό πληθυσμιακό 
δείγμα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Έτσι μπορούμε να προβούμε:
α. Στη σύγκριση ασθενών με διαφορετικά επί-

πεδα υγείας (μελέτες διάκρισης).
β. Στην ανίχνευση αλλαγών στην κατάσταση 

υγείας ενός συγκεκριμένου ασθενούς, για παρά-
δειγμα πριν και μετά από μια θεραπευτική παρέμ-
βαση (μελέτες αξιολόγησης).

γ. Στην πρόβλεψη της  μελλοντικής κατάστα-
σης υγείας ενός ασθενούς (μελέτες πρόβλεψης).

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΣΧΕ-
ΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» 
ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής στρέφε-
ται γενικά στις πτυχές της ποιότητας ζωής που 
επηρεάζονται άμεσα από μια συγκεκριμένη κα-
τάσταση υγείας. Στους ασθενείς με παθήσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος, αυτή αφορά γενικά 
στα συμπτώματα, στη φυσική λειτουργική ικανό-
τητα, και στη μετά από θεραπεία λειτουργική ικα-
νότητα-αποκατάσταση.

Ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων κλιμά-
κων-ερωτηματολογίων αξιολόγησης για τις Μυ-
οσκελετικές Παθήσεις
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α. Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης 
χρησιμότητας (utility measures)

 
Αποτυπώνουν τη γενική αξιολόγηση μιας κα-

τάστασης υγείας, συχνά με την αξιολόγηση της 
προτίμησης ενός προσώπου για μία συγκεκριμέ-
νη κατάσταση υγείας έναντι μιας άλλης. Τοποθε-
τούν την υγεία ενός ασθενή σε μια ευθεία γραμ-
μή, από την απόλυτη υγεία και την ευημερία (βαθ-
μός ένα) ως το θάνατο (βαθμός μηδέν). Κάποιες 
μετρήσεις επιτρέπουν και βαθμολογίες ελαφρώς 
κάτω από μηδέν για να επιτρέψουν σε ορισμένες 
καταστάσεις υγείας να εκτιμηθούν ως χειρότερες 
κι από το θάνατο. Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
χρησιμότητας χρησιμοποιούνται στην καθιέρωση 
των σταθμισμένων ποιοτικά χρόνων επιβίωσης 
(quality adjusted life years-QALYS, Yfantopoulos  
2001) για τις αναλύσεις κόστους-χρησιμότητας 
και στους πίνακες συσχέτισης (κόστος ετήσιας 
ποιότητας ζωής που κερδίζεται για τις διάφορες 
θεραπείες-επεμβάσεις). Σε κλινικό επίπεδο, μπο-
ρούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων με τον 
υπολογισμό των προτιμήσεων για διάφορα πιθα-
νά αποτελέσματα υγείας. Άμεσες τεχνικές όπως 
ο trade off ( πόσο χρόνο σε αυτή την κατάσταση 
υγείας έναντι συντομότερου χρόνου σε απόλυτα 
υγιή κατάσταση) ή πρότυπα τζόγου-ρίσκου (ρι-
σκάροντας την τωρινή κατάσταση υγείας για μια 
καλύτερη κατάσταση η οποία δεν αποκλείει το 
ρίσκο αποτυχίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να προσδιορίσουν την αξία της χρησιμότη-
τας (utility). Απλές οπτικές αναλογικές κλίμακες 
ή “θερμόμετρα” μερικές φορές χρησιμοποιούνται 
αν και κατηγορούνται για την έλλειψη του στοι-
χείου του ρίσκου έναντι των άλλων μεθόδων. Μία 
άλλη προσέγγιση είναι οι έμμεσοι δείκτες όπου ο 
ασθενής περιγράφει την  κατάσταση υγείας του, 
χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο και τα 
αποτελέσματα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας 
μια άλλη ομάδα ασθενών (ή το γενικό πληθυσμό) 
που υπόκεινται σε αυτήν την κατάσταση υγείας 
ώστε να εξαχθεί το σκορ χρησιμότητας. Μια ανη-
συχία για αυτές τις μεθόδους είναι ότι οι προτι-
μήσεις στις μετρήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις 
προσωπικές τιμές του ασθενούς. Τα αποτελέσμα-

τα για τις έμμεσες μεθόδους μπορεί να είναι περί-
πλοκα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα άμεσα δεδο-
μένα. Δύο κοινά έμμεσα ερωτηματολόγια αξιολό-
γησης της χρησιμότητας είναι το EuroQol (τώρα 
γνωστό σαν –EQ-5D),(Brazier et al 1993, Brooks 
1996, Hurst et al 1997, Johnson et al 1998) και ο 
δείκτης υγείας χρησιμότητας Health Utility Index 
( Torrance and Feeny 1989, Torrance et al 1992, 
Feeny et al 1998, Grootendorst  et al 1999).

 Ο Tosteson  (Tosteson 2000) παρέχει μία πιο 
κατανοητή ανασκόπηση των ερωτηματολογίων 
μέτρησης χρησιμότητας που εναπόκειται στον 
πόνο της πλάτης.

β. Ερωτηματολόγια-κλίμακες γενικής υγείας
    (generic measures)

 
Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης της 

γενικής υγείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πο-
σοτικοποιούν την αντίληψη ενός ασθενή για τη 
γενική κατάσταση υγείας. Τείνουν να είναι λιγό-
τερο ευαίσθητα στις αλλαγές σε συγκεκριμένες 
μυοσκελετικές παθήσεις (Patrick and Deyo 1989, 
Guyatt 1993, Bombardier et al 1994, Beaton and 
Richards 1998, Riddle and Stratford 1998) αλλά 
παρέχουν μια πολύτιμη ευρεία άποψη της γενι-
κής υγείας του ασθενή. Το συνηθέστερα χρησιμο-
ποιούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γενικής 
υγείας στη βιβλιογραφία περί των μυοσκελετικών 
παθήσεων είναι το SF- 36 (McHorney 1993, Ware 
et al 1993, Ware 2000).

γ. Ειδικά ερωτηματολόγια-κλίμακες
 
Η ταξινομία μετρήσεων υγείας περιγράφει δύο 

τύπους ειδικών εργαλείων αξιολόγησης. Τα ειδι-
κά για συγκεκριμένη ασθένεια και τα ειδικά για 
άρθρωση (disease specific-joint specific) ερω-
τηματολόγια. Τα αποκαλούμενα ειδικά περιο-
χής-συστήματος (region specific) ερωτηματολό-
για πχ. για το άνω άκρο, είναι τώρα διαθέσιμα, 
όπως είναι και εκείνα που περιγράφονται ως εξα-
τομικευμένα σε ασθενείς ερωτηματολόγια (στοι-
χεία που παράγονται από μεμονωμένο ασθενή). 
Και τα δύο είδη ερωτηματολογίων είναι ταξινο-
μημένα ως ειδικά.
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1. Ειδικά περιοχής- συστήματος
2. (region specific) ερωτηματολόγια

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα ειδικά πε-
ριοχής-συστήματος ερωτηματολόγια εναπόκει-
νται σε πολλές αρθρώσεις ή διαταραχές και συ-
νήθως είναι σχεδιασμένα για ολόκληρο το άνω 
ή κάτω άκρο. Τα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξι-
ολόγησης για το άνω άκρο συμπεριλαμβάνουν το 
ερωτηματολόγιο DASH ή Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand (McConnell et al 1999) και 
την κλίμακα-ερωτηματολόγιο Pransky’s Upper 
Extremity Function Scale. Για το κάτω άκρο το 
ερωτηματολόγιο Toronto Extremity Salvage Score 
χρησιμοποιείται για ολόκληρο το κάτω άκρο 
(Davis and Wright 1996, Davis 1997) όπως επίσης 
και η κλίμακα Lower Extremity Functional Scale 
(Binkley et al 1999). Η κλίμακα Musculoskeletal 
Functional Assessment και η σύντομη κλίμακα 
Short Musculoskeletal Functional Assessment 
(Martin 1996) είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο 
ειδικό περιοχής-συστήματος ερωτηματολόγιο, 
και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε οποιαδήπο-
τε μυοσκελετική πάθηση για το άνω είτε για το 
κάτω άκρο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί από μόνο 
του μια κατηγορία, αλλά για τρέχοντες λόγους 
περιλαμβάνεται στα ειδικά περιοχής-συστήματος 
ερωτηματολόγια.

Τα ειδικά περιοχής-συστήματος ερωτηματο-
λόγια προσφέρουν μια πρακτική εναλλακτική 
λύση για τα ειδικά αρθρώσεων και ειδικά ασθε-
νειών ερωτηματολογίων αξιολόγησης, δεδομέ-
νου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαί-
σια όλων των διάφορων διαταραχών που αντιμε-
τωπίζονται σε μια πολύπλευρη μυοσκελετική πά-
θηση. Εντούτοις, ένα εργαλείο αξιολόγησης πρέ-
πει να έχει τις επαρκείς ψυχομετρικές ιδιότητες 
(αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανταπόκριση) σε όλες 
τις ομάδες των ασθενών στις οποίες εφαρμόζεται. 
Οι άμεσες συγκρίσεις παρουσιάζουν συχνά τα ει-
δικά περιοχής-συστήματος ερωτηματολόγια να 
έχουν ίδιο σχεδόν περιεχόμενο με τις πιο ειδικές 
κλίμακες-ερωτηματολόγια ( Davis et al 1999), και 
τις ψυχομετρικές παραμέτρους τους να είναι συ-
γκρίσιμες (Beaton et al 2001).

Υπάρχουν, εντούτοις, περιστάσεις στις οποίες 

οι νοσοκομειακοί ιατροί ή οι ερευνητές θα προτι-
μούσαν ένα μέτρο αρκετά πιο συγκεκριμένο ώστε 
να εστιάσει στην παρουσίαση της συγκεκριμένης 
διαταραχής ή της άρθρωσης.

3.  Ειδικά αρθρώσεων ή ειδικά ασθενειών ερωτη-
ματολόγια (joint specific-disease specific)
 
Είναι κατά υπεροχή τα περισσότερα σε αριθμό 

διαθέσιμα. Μερικοί θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν 
τόσα πολλά που θα μπορούσαν να περιπλέκουν 
τις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των διαφορε-
τικών μελετών. Το πλεονέκτημα αυτών των εργα-
λείων, εντούτοις, είναι η δυνατότητά τους να ανι-
χνεύσουν πολύ εξειδικευμένους τύπους αλλαγών. 
Το ερωτηματολόγιο Kirkley’s Western Ontario 
Shoulder Instability Questionnaire (WOSI) είναι 
ένα παράδειγμα (Kirkley et al 1998).

Λίγα ερωτηματολόγια-κλίμακες είναι σχεδι-
ασμένα για να αποδείξουν τον αντίκτυπο μιας 
αστάθειας ώμου, η οποία μπορεί να είναι συ-
μπτωματική μόνο σε ορισμένες θέσεις ή δραστη-
ριότητες. Ένας ασθενής που έχει αποφύγει εκεί-
νες τις θέσεις θα μπορούσε να παρουσιάσει αρ-
κετά καλή λειτουργικότητα σε ένα άλλο ερωτη-
ματολόγιο για τον ώμο ή σε ένα ερωτηματολόγιο 
για ολόκληρο το άνω άκρο. Εάν ο στόχος μιας με-
λέτης είναι να διακριθούν τα αποτελέσματα με-
ταξύ δύο προσεγγίσεων-θεραπευτικών μεθόδων 
για τη σταθεροποίηση του ώμου, αυτό το πιο συ-
γκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος να ανιχνευθεί η σχετική 
επίδραση μιας θεραπευτικής προσέγγισης έναντι 
μιας άλλης, μια διευκρίνιση η οποία πιθανά θα χα-
νότανε με ένα ευρύτερο ερωτηματολόγιο.

4. Εξατομικευμένα σε ασθενείς ερωτηματολόγια

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια-κλίμακες εί-
ναι εξατομικευμένα σε όσους ασθενείς είναι σε 
θέση να επιλέξουν θέματα-απαντήσεις σε ένα 
προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο. Γενικά περιέ-
χουν περίπου πέντε θέματα-ερωτήσεις που απει-
κονίζουν συμπτώματα και καθημερινές δραστηρι-
ότητες. 

Τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά τέτοια ερωτη-
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ματολόγια-κλίμακες είναι διαθέσιμα: ο δείκτης 
Patient Specific Index (Wright and Young 1997), 
η λεγόμενη κλίμακα Patient Specific Functional 
Scale, (Stratford et al 1995, Westaway et al 1998), 
η Problem Elicitation Technique (Buchbinder 
et al 1995), ο δείκτης Patient Generated Index ( 
Ruta et al 1994), το ερωτηματολόγιο Canadian 
Occupational Performance Measure (Law et 
al 1990), το ερωτηματολόγιο Schedule for the 
Evaluation of Individual Quality of Life (O’Boyle  
et al 1993), η κλίμακα αξιολόγησης Measure 
Yourself Medical Outcome Profile (Paterson 
and Britten 2000), το ερωτηματολόγιο Juvenile 
Arthritis Quality of life Questionnaire  (Duffy et 
al 1997) λόγω της εξατομικευμένης φύσης τους, 
κάθε ένα είναι ενδεχομένως χρήσιμo για ασθενείς 
με μυοσκελετικές διαταραχές, αλλά διαφέρουν 
στο επίπεδο των εξεταζόμενων τομέων. 

Τα ανωτέρω ερωτηματολόγια-κλίμακες έχουν 
θεωρηθεί εξαιρετικά χρήσιμα σε κλινικό επίπε-
δο όπου μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα 
προσδιορισμού και ελέγχου μυοσκελετικών πα-
θήσεων. Αν και απαιτούν περισσότερο χρόνο για 
να ολοκληρωθούν, η καθυστέρηση συχνά δικαι-
ολογείται από τον όγκο των πληροφοριών που 
λαμβάνονται. Υπάρχει κάποια αμφιβολία για το 
εάν είναι έγκυρα να ομαδοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα σε ένα μέσο όρο πολλών ασθενών λόγω 
της μεταβλητότητας στο περιεχόμενο των διαφο-
ρετικών ερωτηματολογίων. Παραδείγματος χά-
ριν, δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν το ίδιο 
αριθμητικό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο ερωτημα-
τολόγιο, αλλά ένας ασθενής μπορεί να είχε επιλέ-
ξει τις πολύ ελαφριές δραστηριότητες (ανάγνω-
ση, χρησιμοποίηση ενός κλειδιού) και ένας άλ-
λος ασθενής πολύ βαριές δραστηριότητες (εργα-
σία ναυπηγείων, ανύψωση βαρέων αντικειμένων). 
Η απορία που προκύπτει είναι εάν αυτά τα αριθ-
μητικά αποτελέσματα έχουν μια λογική συνέπεια. 
Εάν έχουν, ο υπολογιζόμενος μέσος όρος των 
αποτελεσμάτων ισχύει, αλλά εάν η έννοια διαφέ-
ρει, εναλλακτικοί τρόποι πρέπει να εξετασθούν 
(ποσοστό βελτίωσης του δείγματος στις αυτοα-
παντούμενες ερωτήσεις). Το γεγονός ότι απαιτεί-
ται πρόσθετη έρευνα δεν ελαττώνει τη σπουδαι-
ότητα του ρόλου αυτών των ερωτηματολογίων-

κλιμάκων αξιολόγησης στην επισήμανση εμφα-
νών ζητημάτων για τον ενδιαφερόμενο ασθενή.                                     

δ.  Ερωτηματολόγια-κλίμακες αντικειμενικής 
αξιολόγησης
 
Περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια-κλίμακες 

αντικειμενικών μετρήσεων (objective) για τη 
νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώματος. Στις συ-
γκεκριμένες κλίμακες συνδυάζονται απλές ερω-
τήσεις αξιολόγησης του πόνου και της λειτουρ-
γικής ικανότητας, μαζί με την περιγραφή αντι-
κειμενικών μετρήσεων όπως το μήκος παλάμης, 
το εύρος κίνησης, η δύναμη δραγμού, η ακρί-
βεια δραγμού, η δύναμη του ώμου, σταθερότη-
τα άρθρωσης. Για τις μετρήσεις συχνά χρησιμο-
ποιούνται ειδικά όργανα όπως μυόμετρα και δυ-
ναμόμετρα (Nottingham Myometer, Grip Hand 
Dynamometer-Jamar). Παραδείγματα μετρήσεων 
αντικειμενικής αξιολόγησης είναι το MAP-hand 
για το χέρι, το The Mayo Clinic Performance 
Index for The Elbow για τον αγκώνα, το Mayo 
wrist score και το Krimmer score για τον καρπό 
και το Constant-Murley score για τον ώμο.

ε.  Πρόσθετα ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολό-
γησης

Τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
αξιολόγησης μετρούν τη σχετική με την υγεία 
ποιότητα ζωής, αλλά τρεις άλλοι τύποι βασιζόμε-
νων σε ασθενείς ερωτηματολογίων, πρέπει να εξε-
τασθούν για την πληρότητα της αξιολόγησης των 
ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις. Ο πόνος, 
όπως καθορίζεται από μια σειρά ερωτηματολογί-
ων κλιμάκων από μια απλή οπτική αναλογική κλί-
μακα- Visual Analog Scale (Scott and Huskisson 
1976, Huskisson 1982), η von Korffs pain scale 
(Von Korff et al 1992, Von Korff et al 2000), εί-
ναι ένα σημαντικό συστατικό της αξιολόγη-
σης της έκβασης της υγείας. Τα ερωτηματολόγι-
α-κλίμακες ικανοποίησης-ευημερίας είναι επίσης 
πολύτιμα. Η ιδέα είναι σύνθετη, αλλά ο Hudak 
και ο Wright ( Hudak and Wright 2000) παρέχουν 
μια λεπτομερή αναθεώρηση των τύπων ικανοποί-
ησης και των ζητημάτων στη μέτρησή τους. Τέ-
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λος, προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια νέα ομάδα 
εργαλείων που μετρούν τις διάφορες πτυχές της 
σχετικής με την εργασία ανικανότητας. Τα ερωτη-
ματολόγια περιορισμού στην εργασία, The Work 
Limitations Questionnaire  (Lerner et al 2001, 
Lerner et al 2002) καθορίζουν το ποσοστό του 
χρόνου για το οποίο ένα πρόσωπο έχει δυσκο-
λία με τις διάφορες παράμετρους της εργασίας, 
ενώ άλλοι αξιολογούν το βαθμό δυσκολίας που 
ο στόχος συνεπάγεται πχ. το Disabilities of the 
Arm Shoulder and Hand Optional Work Module 
(McConnell et al 1999) και το Short version of the 
Sequential Occupational Dexterity Assessment ή 
SODA-S (Van Lankveld  1999).

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ-
ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το να μεταφράζουμε τους διάφορους τομείς 
και τα συστατικά στοιχεία της υγείας σε μία πο-
σοτική αξία που δείχνει την ποιότητα ζωής είναι 
ένας σύνθετος στόχος, αναδυόμενος από τα πε-
δία των κλινικών μετρήσεων ( Feinstein 1987) 
της ψυχομετρικής και της θεωρίας της κλινικής 
απόφασης. Στον τομέα των μυοσκελετικών πα-
θήσεων όπως προκύπτει από τα προαναφερόμε-
να, η κλινική αξιολόγηση των ασθενών με μυο-
σκελετικές παθήσεις καθώς και της μετά από θε-
ραπεία έκβασης-αποκατάστασης της υγείας τους, 
υποστηρίζονται πλέον ευρέως από τα ερωτημα-
τολόγια-κλίμακες αξιολόγησης. Οι περισσότεροι 
ερευνητές-ιατροί όλων των ειδικοτήτων, μετρούν 
κάθε τομέα της ποιότητας ζωής χωριστά, χρησι-
μοποιώντας ερωτηματολόγια –κλίμακες. Με τον 
τρόπο αυτό είναι δυνατό να επιτευχθούν τα εξής:

1.  Επιλογή καλύτερης θεραπείας και βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης κλινικής απόφασης.

Στόχος θεραπείας πλέον δεν είναι μόνο η βελ-
τίωση των αντικειμενικών-μετρήσιμων παραγό-
ντων αλλά και η βελτίωση της λειτουργικής  ικα-
νότητας και ευεξίας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 
από το ίδιο το άτομο. Για παράδειγμα δεν αρκεί 
μια επέμβαση αρθροπλαστικής να είναι τεχνικά 

άρτια και το ακτινογραφικό αποτέλεσμα ικανο-
ποιητικό, αλλά θα πρέπει και ο ασθενής να αντι-
λαμβάνεται ότι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία 
και το όφελος αυτό θα πρέπει να είναι μετρήσιμο.

2.  Σύγκριση αποτελεσματικότητας θεραπευτι-
κών μεθόδων.

Σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι μέχρι τώρα, 
σε επίπεδο συμβολής στην καθημερινή δραστη-
ριότητα και ψυχολογική ευεξία. Ήδη ο Αμερικα-
νικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει 
αρχίσει να περιλαμβάνει στις ενδείξεις κυκλοφο-
ρίας σκευασμάτων (κυρίως ορισμένων αντινεο-
πλασματικών) τη βελτίωση που προκαλούν στην 
Ποιότητα Ζωής.

 
3.  Εκτίμηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους απο-
δέκτες αυτών, τους ασθενείς.
 
Αυτό, σε συνδυασμό με την εισαγωγή πρακτι-

κών του μάρκετινγκ και την σχεδόν πλήρη ιδιω-
τικοποίηση του κλάδου της Υγείας σε πολλές χώ-
ρες, μπορεί να οδηγήσει τις Υπηρεσίες Υγείας σε 
τροποποιήσεις της στρατηγικής τους για την επί-
τευξη της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης των 
ασθενών.

4.  Εκτίμηση και διαστρωμάτωση των αναγκών 
υγείας ενός πληθυσμού, πράγμα που αποτε-
λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτε-
ρη κάλυψή τους.
 
Για παράδειγμα οι ευρωπαϊκές χώρες με τον 

ολοένα αυξανόμενο μέσο όρο ηλικίας πληθυσμού 
απαιτούν διαφορετική κατανομή των διατιθέ-
μενων-οικονομικών κυρίως- πόρων από ό,τι μια 
χώρα σαν την Ινδία με μέσο όρο ηλικίας πολύ μι-
κρότερο.

5. Διεξαγωγή μελετών κόστους-χρησιμότητας 
για την επιλογή καλύτερων και οικονομικότε-
ρων θεραπευτικών στρατηγικών.

 
Πολλοί ιατροί ασκούν έντονη κριτική στην ει-
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σαγωγή οικονομικών στρατηγικών στη διοίκη-
ση μονάδων υγείας, παρόλ’αυτά σήμερα η τακτι-
κή αυτή θεωρείται επιβεβλημένη. Τέτοιου είδους 
μελέτες εφαρμόζονται στις ΗΠΑ από τη δεκαε-
τία του ‘70. Πρέπει να τονισθεί η διαφορά ανάμε-
σα στις μελέτες κόστους- αποτελεσματικότητας 
(cost-effectiveness analysis) και τις μελέτες κό-
στους-χρησιμότητας (cost-utility analysis). Στις 
πρώτες το όφελος μιας θεραπείας μετράται με φυ-
σικά μεγέθη όπως ο αριθμός των ζωών που σώθη-
καν, η αύξηση της επιβίωσης σε έτη κτλ ενώ στις 
δεύτερες μετράται σε QALYs.

 
6. Ορθότερη κατανομή πόρων υγείας.

Κάτι που στις μέρες μας αποκτά όλο και περισ-
σότερο ενδιαφέρον εξαιτίας του ολοένα αυξανό-
μενου όγκου και κόστους της θεραπείας σε συν-
δυασμό με την προαναφερθείσα ιδιωτικοποίηση 
του Τομέα της Υγείας.

7.  Σε επίπεδο κοινωνικής μηχανικής (social 
engineering), μελέτη της Ικανοποίησης και 
Ευτυχίας του πληθυσμού (Happiness Studies).
 
Πρόκειται για ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης 

των Κοινωνικών Επιστημών. Η Υγεία και οι πεποι-
θήσεις των ανθρώπων για αυτή καθώς και το πο-
σοστό Υγείας του γενικού πληθυσμού παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην γενικότερη ευεξία και Ευτυχία 
του. Οι μελέτες Υγείας είναι ως εκ τούτου σημα-
ντικό εργαλείο στα χέρια αυτών που έχουν τη δυ-
νατότητα να διαμορφώσουν και να βελτιώσουν 
την κοινωνία. 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩ-
ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σε πρόσφατη έρευνά τους, οι Beaton και 
Schemitsch (Beaton and Schemitsch 2003) κατέ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμότητας Euro QOL/EQ-5D

Γενικής Υγείας
Short Form-36 
Nottingham Health Profile
Sickness Impact Profile

Περιοχής ειδικά
S-MFA (musculoskeletal disorders)
TESS (lower limb disorders)
DASH (upper limb disorders)

Ασθένειας ή άρθρωσης ειδικά

WOMAC (knee or hip osteoarthritis)
Simple Shoulder test (shoulder)
Roland Morris (low back pain)
Oswestry (low back pain)
Neck Disability index (neck)

Ασθενών ειδικά Potential instruments: PASI

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Κατηγορίες ερωτηματολογίων αξιολόγησης ασθενών με παθήσεις του μυοσκελετικού συ-
στήματος, και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σε κλινικές μελέτες ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγη-
σης  (με βάση τη μελέτη Beaton and Schemitsch 2003). 
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ταξαν τα συχνότερα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετικές παθή-
σεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Το SF-36, για τα ερωτημα-
τολόγια γενικής υγείας, ήταν το πιο ευρέως χρη-
σιμοποιούμενο, ακολουθούμενο από το Roland-
Morris ερωτηματολόγιο για τον πόνο της πλάτης 
(Roland and Morris 1983) και το WOMAC ερω-
τηματολόγιο για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και 
ισχίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥ-
ΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΩΝ

 
Νοσοκομειακοί  ιατροί, φυσικοθεραπευτές και 

ερευνητές που επιλέγουν μεταξύ των πολυάριθ-
μων μετρήσεων σχετικής με την υγεία ποιότητα 
ζωής μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα 
guidelines για βοήθεια (Bergner 1987, Hays et al  
1993, DeVellis 1996, Lohr et al 1996,  McDowell 
and Jenkinson 1996). Οι συμβουλές που περιέ-
χουν συστήνουν την πρακτικότητα και αποδοχή 
του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου-κλίμακα 
και των σχετικών στατιστικών ιδιοτήτων του 
(αξιοπιστία, εγκυρότητα, ανταπόκριση και προ-
σαρμοστικότητα). Οι ψυχομετρικές ιδιότητες των 
περισσότερων από τα ερωτηματολόγια-κλίμακες 
έχουνε μελετηθεί.

EQ-5D: Το EQ-5D, προηγουμένως περιγραφό-
μενο ως ΕuroQOL, είναι μια κλίμακα πέντε στοι-
χείων που επιτρέπει την εξέταση της κατάστα-
σης υγείας σε πέντε διαστάσεις. Τρεις κατηγορί-
ες απάντησης συνδυάζουν 243 πιθανές καταστά-
σεις υγείας. Ένας βαθμός έπειτα ορίζεται σε κάθε 
μια από τις καταστάσεις υγείας και χρησιμοποιεί-
ται ως τελικό αποτέλεσμα. Ο βαθμός είναι βασι-
σμένος στα αποτελέσματα μιας ξέχωρης μελέτης 
πληθυσμού που αξιολόγησε κάθε μια από τις κα-
ταστάσεις υγείας χρησιμοποιώντας είτε τις τιμές 
(τεχνική οπτικής αναλογικής κλίμακας) είτε τις 
προτιμήσεις (τεχνική χρονικής ανταλλαγής) που 
εξαρτώνται από το επιλεγμένο σύστημα στάθμι-
σης (Brazier et al 1993, Hurst et al 1997). Το τελι-
κό αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός όπου μηδέν εί-
ναι ο θάνατος και ένα είναι η καλύτερη κατάστα-

ση υγείας. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα χρησι-
μοποιούνται στις οικονομικές αξιολογήσεις (όπως 
οι αναλύσεις χρησιμότητας δαπανών), στην κα-
τασκευή των σταθμισμένων ποιοτικά χρόνων επι-
βίωσης QALYs για τον υπολογισμό του κόστους 
για κάθε κερδισμένο με ποιότητα ζωής έτος, και 
για τη σύγκρισή του στις διάφορες θεραπευτικές 
επεμβάσεις. Είναι εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο 
στη συμπλήρωση ακόμα και από άτομα με χαμη-
λό μορφωτικό ή νοητικό επίπεδο.

        Εξετάζει τις εξής παραμέτρους:
Κινητικότητα,    Αυτοεξυπηρέτηση,    Δυνατό-

τητα εκτέλεσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων,   
Πόνος και Δυσφορία,    Άγχος και Κατάθλιψη.

Περιλαμβάνει δε και μια κλίμακα  οπτικής ανα-
παράστασης της υγείας με τη μορφή «θερμο-
μέτρου» (Visual Analogue Scale) στην οποία ο 
ασθενής μπορεί να βαθμολογήσει ο ίδιος την 
υγεία του.

Το EQ-5D είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστον 29 
γλώσσες (Homepage of the EQ-5D:  http://www. 
euroqol.org, 2003) και έχει εφαρμοσθεί σε πο-
λυάριθμες μυοσκελετικές παθήσεις  (Hurst et al 
1997).

Short Form-36 Item General Health Survey :  
Το SF-36 είναι ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης γε-
νικής υγείας (Ware 1991,  Ware et al 1993). Είναι 
ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτη-
ματολόγια-κλίμακες παγκοσμίως. Το SF-36 περι-
λαμβάνει οκτώ υποκλίμακες με 35 στοιχεία μετα-
ξύ αυτών.

       Εξετάζονται οι εξής παράμετροι:
Περιορισμός φυσικής δραστηριότητας εξαιτίας 

προβλημάτων υγείας
Περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων εξαι-

τίας προβλημάτων υγείας
Περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων 

εξαιτίας προβλημάτων υγείας
Σωματικός πόνος
Πνευματική υγεία (ψυχολογική ευεξία)
Περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων 

εξαιτίας συναισθηματικών προβλημάτων
Ζωτικότητα (ενεργητικότητα  και κόπωση)
Αντιλήψεις για τη γενική υγεία
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  Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή του, πρότειναν 
δύο περιληπτικά σκορ:

       - το φυσικό συστατικό σκορ (το οποίο σταθ-
μίζει μεγαλύτερο βάρος στις διαστάσεις του πό-
νου, της λειτουργικής ικανότητας και τον ρόλο 
της φυσιολογικής λειτουργικής ικανότητας) και

       - το διανοητικό συστατικό σκορ (που δί-
νει μεγαλύτερο βάρος στη διανοητική υγεία και 
τη ζωτικότητα)(Ware and Kosinski 2001).

Τα δύο αυτά συστατικά σκορ, είναι τυποποιη-
μένα έτσι ώστε ο γενικός πληθυσμός να απαντά 
ένα ποσοστό 50 % κατά μέσο όρο με τυπική από-
κλιση δέκα. Οι υποκλίμακες, που παρουσιάζονται 
συχνά σα  μια γραφική παράσταση, βαθμολογού-
νται σε μια κλίμακα από μηδέν έως 100, όπου 100 
είναι μια καλή κατάσταση υγείας (Ware et al 1994, 
Ware and Kosinski  2001). Η δεύτερη έκδοση του 
SF-36 με νέο το κανονιστικό στοιχείο έχει ήδη εκ-
δοθεί (Ware 2000).

Μερικές διατυπώσεις έχoυν τροποποιηθεί, και 
οι κατηγορίες απάντησης επεκτάθηκαν για το 
ρόλο της λειτουργικής ικανότητας, κλίμακες που 
είχαν μερικές φορές ακραία αποτελέσματα στην 
αρχική έκδοση. Έχει δοκιμασθεί επαρκώς σε μυο-
σκελετικές διαταραχές και παθήσεις γενικά, αλλά 
κάποια ανησυχία εκφράζεται για την ευαισθησία 
του σε αλλαγές στη λειτουργία του σε ασθενείς με 
διαταραχές του άνω άκρου. Η χρήση του δεν εί-
ναι δωρεάν και προϋποθέτει την άδεια της εταιρί-
ας που το δημιούργησε.

Musculoskeletal Functional Assessment
 (MFA) and Short-MFA.

Το MFA (Martin 1996) θα μπορούσαμε να πού-
με ότι αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία ερωτημα-
τολογίου αξιολόγησης ασθενών με μυοσκελετι-
κές παθήσεις αν και οι περισσότεροι ερευνητές το 
κατατάσσουν στα ειδικά περιοχής-συστήματος 
ερωτηματολόγια-κλίμακες. Είναι ένα αυτοαπα-
ντούμενο ερωτηματολόγιο 100 ερωτήσεων, κα-
τασκευασμένο για την ανίχνευση και αξιολόγη-
ση μικρών διαφορών στη λειτουργική ικανότητα 
ασθενών που πάσχουν από μυοσκελετικές παθή-
σεις των άκρων (άνω και κάτω άκρα). Συμπληρώ-

νεται από τους ασθενείς σε 15 λεπτά και οι ερω-
τήσεις του καλύπτουν ευρύ φάσμα παθήσεων του 
άνω και του κάτω άκρου. Έχει αξιολογηθεί η εγκυ-
ρότητα, η αξιοπιστία, και η ανταπόκρισή του και 
ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες για τα 
άκρα και σε κλινικό επίπεδο. Η σύντομη έκδοσή 
του, το Short-MFA (Swiontkowski 1999), αποτε-
λείται από 46 θέματα-ερωτήσεις και δημιουργή-
θηκε από την επέκταση των εργασιών για την κα-
τασκευή του πρώτου. 

Αποτελείται από το δείκτη δυσλειτουργίας, ο 
οποίος περιλαμβάνει 34 θέματα ερωτήσεων για 
την αξιολόγηση της λειτουργίας-κινητικότητας 
των ασθενών, και το δείκτη ενόχλησης, ο οποί-
ος περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις για την αξιολόγη-
ση του κατά πόσο οι ασθενείς ενοχλούνται από 
τα κινητικά τους προβλήματα. Έρευνες αποδει-
κνύουν ότι και τα δύο ανωτέρω ερωτηματολόγια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική αξιο-
λόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας ομά-
δων ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις ή τραυ-
ματισμό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
σε κλινικές δοκιμασίες για την προώθηση έγκυ-
ρης και αξιόπιστης αξιολόγησης της κατάσταση 
της υγείας ενός μεμονωμένου ασθενούς.

DASH-Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand Outcome Measure.

Είναι ένα ειδικό περιοχής-συστήματος ερω-
τηματολόγιο (region specific), αποτελούμενο 
από 30 ερωτήσεις και σχεδιασμένο για να με-
τρά τη φυσιολογική λειτουργική ικανότητα και 
την ανικανότητα σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις 
διαταραχές του άνω άκρου (Beaton et al 2001). 
Έχει μεταφρασθεί και επικυρωθεί στα Ελληνικά 
(Themistocleous et al 2006). Είναι ευαίσθητο για 
την αξιολόγηση της ανικανότητας-ικανότητας 
και την αλλαγή-βελτίωσή της για την άκρα χεί-
ρα και τον ώμο. Πολυάριθμες μελέτες και ο συνε-
χής αυξανόμενος ρυθμός τους αποδεικνύουν τη 
χρησιμότητά του σαν υποκειμενική μέτρηση αξιο-
λόγησης ασθενών με διαταραχές του άνω άκρου, 
και σε κλινικό επίπεδο. Έχει ήδη κατασκευασθεί 
και χρησιμοποιείται σε αρκετές μελέτες η σύντο-
μη μορφή του ερωτηματολογίου DASH, το λεγό-
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μενο Quick Dash αποτελούμενο από 11 ερωτή-
σεις. Και στα δύο ερωτηματολόγια συμπληρωμα-
τικές ερωτήσεις που αφορούν στην ανικανότητα 
για εργασία (τέσσερις ερωτήσεις) και την ανικα-
νότητα για αθλητικές-ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες (τέσσερις ερωτήσεις), προσθέτουν και άλ-
λες διαστάσεις στη χρησιμότητα σε κλινικό επί-
πεδο και στους τομείς αξιολόγησης των ασθενών 
με διαταραχές του άνω άκρου ( Disabilities of the 
Arm Shoulder and Hand Optional Work Module) 
(McConnell et al 1999).

International Knee Documentation 
Committee Subjective Knee Evaluation Form.

Είναι ένα ειδικό για άρθρωση ερωτηματολόγιο, 
(παρά ένα ειδικό για ασθένεια ή ειδικό για κατά-
σταση υγείας ερωτηματολόγιο) το οποίο χρησι-
μοποιείται ως εργαλείο για την αξιολόγηση των 
συμπτωμάτων, της λειτουργίας και των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων, εφαρμόσιμο σε καταστά-
σεις σχετικές με ποικιλία παθήσεων του γόνατος. 
Αυτή η φόρμα υποκειμενικής αξιολόγησης, απο-
τελείται από 18 ερωτήσεις και μπορεί να βαθμο-
λογηθεί όταν 16 από τις 18 ερωτήσεις έχουν απα-
ντηθεί (90%). Οι επιμέρους βαθμολογίες αθροί-
ζονται και μετατρέπονται σε μια κλίμακα από το 
μηδέν (χειρότερο δυνατό ) ως το 100 (καλύτερο 
δυνατό). Έχει αποδειχθεί η εγκυρότητα η αξιο-
πιστία του και η ανταπόκρισή του για διάφορες 
παθολογικές καταστάσεις του γόνατος όπως , σε 
παθήσεις των συνδέσμων και των μηνίσκων, σε 
τραυματισμούς αρθρικών χόνδρων, στην Οστε-
οαρθρίτιδα και στον επιγονατιδομηριαίο πόνο 
(McConnell et al 1999, Matsen et al 1995).

Η αποδοχή και το σθένος του, στηρίζεται στην 
ικανότητά του ως η μόνη φόρμα που μπορεί να 
αξιολογήσει οποιαδήποτε κατάσταση εμπλέκεται 
με το γόνατο, κι έτσι επιτρέπει τη σύγκριση μετα-
ξύ ομάδων με διαφορετική διάγνωση. Με μόνο 18 
ερωτήσεις, είναι εύκολο στη χρήση και στερείται 
εκτεταμένου εύρους απαντήσεων.                                     

Knee Society Rating scale:  Είναι ερωτηματο-
λόγιο αντικειμενικών μετρήσεων για καταστά-
σεις που αφορούν στο γόνατο ( Insall et al 1989). 
Έχει μελετηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 

(Lingard et al 2001). Χρησιμοποιείται σε παθήσεις 
της άρθρωσης του γόνατος και έχει αποδειχθεί η 
ευαισθησία του για την επιγονατιδομηριαία οστε-
οχονδρίτιδα, την αξιολόγηση των διάφορων θε-
ραπευτικών μεθόδων για την οστεοαρθρίτιδα του 
γόνατος όπως και για την αξιολόγηση αποκατά-
στασης της λειτουργικότητας του γόνατος μετά 
από επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής (Xie et al 
2010).

Οxford knee score:  Είναι ειδικό ερωτηματολό-
γιο άρθρωσης (joint specific) κι έχει σκοπό να αξι-
ολογήσει (1) την επίδραση που ασκεί ο πόνος των 
γονάτων στη καθημερινή ζωή του ασθενούς στις 
προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες καθώς και (2) 
τη μετεγχειρητική πορεία ασθενών με ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος. Αποτελείται από 12 σύ-
ντομες ερωτήσεις κι έχει χρησιμοποιηθεί και σε 
άλλες επεμβάσεις βελτίωσης λειτουργικότητας 
του γόνατος όπως επίσης και στην αξιολόγηση μη 
επεμβατικών μεθόδων θεραπείας (φαρμακευτική 
αγωγή, φυσικοθεραπεία). Έχει ελεγχθεί η αξιοπι-
στία και η εγκυρότητά του και χρησιμοποιείται 
μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες.( Dawson et 
al 1998).

Oxford hip score:  Είναι επίσης ένα ερωτημα-
τολόγιο ειδικό άρθρωσης (joint specific) κατα-
σκευασμένο για την αξιολόγηση της ανικανότη-
τας ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου. Περιλαμβάνει 12 ευκολονόητες 
ερωτήσεις σχετικές με τον πόνο και τη λειτουργι-
κή ανικανότητα του πάσχοντος ισχίου τις τελευ-
ταίες τέσσερις εβδομάδες. Η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου γίνεται προ-  και μετεγχειρη-
τικά σε καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα. Είναι  
πρακτικό (σύντομο), αξιόπιστο, έγκυρο, ευαίσθη-
το στις κλινικά σημαντικές αλλαγές κι ένα από τα 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια 
για τον πόνο στο ισχίο (Dawson J et al 1996). 

Harris hip score:  Είναι από τα πρώτα χρησιμο-
ποιούμενα ερωτηματολόγια αντικειμενικής αξιο-
λόγησης για παθήσεις του ισχίου (Harris, 1969). 
Είναι το κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης ασθε-
νών μετά από ολική αντικατάσταση ισχίου και εί-
ναι από τα πλέον χρησιμοποιούμενα για αυτές 
τις μελέτες (Söderman and Malchau, 2001). Eπί-
σης χρησιμοποιείται σε μελέτες για διάφορες πα-
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θήσεις του ισχίου όπως, οστεοαρθρίτιδα, οστεο-
νέκρωση μηριαίας κεφαλής, κατάγματα ισχίου. Η 
συμβολή του την τελευταία δεκαετία συνίσταται 
σε μελέτες για την εγκυρότητα νέων ερωτηματο-
λογίων (Naal et al  2008) καθώς και για την αξι-
ολόγηση χειρουργικών τεχνικών για επεμβάσεις 
αρθροπλαστικής του ισχίου. Οι ερωτήσεις του 
ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώ-
τη αφορά στον πόνο, η δεύτερη στη λειτουργία 
του πάσχοντος ισχίου και η τρίτη στις λειτουργι-
κές δραστηριότητες του ασθενούς. Η τελευταία 
κατηγορία αφορά στην κλινική εξέταση και πε-
ριλαμβάνει αντικειμενικές μετρήσεις βασιζόμε-
νες στο εύρος κίνησης του πάσχοντος ισχίου. Συ-
μπληρώνεται από τον εξεταστή.

Charnley hip score: Είναι ένα από τα παλαιό-
τερα ερωτηματολόγια υποκειμενικής αξιολόγη-
σης για διαταραχές του ισχίου (Charnley, 1972) 
και περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες ερωτήσε-
ων, σχετικές με τον πόνο, την κίνηση και την ικα-
νότητα για βάδιση. Έχει μελετηθεί η εγκυρότητά 
του και θεωρείται ευαίσθητο για την αξιολόγηση 
της λειτουργικής αποκατάστασης ασθενών με αρ-
θροπλαστική ισχίου (Kirmit et al 2005). Μαζί με 
το Harris hip score χρησιμοποιούνται εκτεταμέ-
να σε μελέτες για την εγκυρότητα και την αξιο-
πιστία ερωτηματολογίων σχετικών με την αξιο-
λόγηση επεμβάσεων αντικατάστασης του ισχίου. 
Οι ερωτήσεις του είναι απλές και συμπληρώνεται 
από τους ασθενείς.

Western Ontario McMaster Osteoarthritis 
Index:  Το WOMAC είναι μια κλίμακα 24 ερω-
τήσεων που διαιρείται σε τρεις διαστάσεις. Πόνος 
(πέντε στοιχεία), ακαμψία (δύο στοιχεία), και λει-
τουργική ικανότητα (17 στοιχεία). Έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα για το ισχίο και το γόνατο. 
Από το 1982 που κατασκευάσθηκε έχει υποβληθεί 
σε διάφορες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις και 
χρησιμοποιείται μεταφρασμένο σε πολλές γλώσ-
σες. Έχει χρησιμοποιηθεί και έχει εξετασθεί ευρέ-
ως σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοει-
δή αρθρίτιδα (Bellamy et al 1988), όπως συνοψί-
ζεται σε μια αναθεώρηση του 2002 των ψυχομε-
τρικών ιδιοτήτων του από τον McConnell και την 
ομάδα του  (McConnell et al 2002).Το WOMAC 

είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο και επι-
κυρωμένο ερωτηματολόγιο-κλίμακα αξιολόγη-
σης βασιζόμενο σε ασθενείς μετά από αρθρο-
πλαστική του ισχίου ή του γόνατου.(Brazier et al 
1999).

Roland Morris Questionnaire:  Το ερωτηματο-
λόγιο του Roland Morris είναι ένα ερωτηματολό-
γιο 24 ερωτήσεων των συμπεριφορών ασθένειας 
σχετικό με πόνο στην πλάτη( Roland and Morris 
1983) που προήλθε από τον Sickness Impact 
Profile (Bergner et al 1976) με την επιλογή των 
σχετικών ερωτήσεων και την απόδοση σε ερωτη-
θέντες ασθενείς με πόνο στην πλάτη. Οι τροπο-
ποιήσεις στο περιεχόμενο και το μήκος του από 
διάφορες ομάδες (Roland and Fairbank 2000, 
Bombardier et al  2001) έχουν παραγάγει διάφο-
ρες εκδοχές-παραλλαγές, αλλά η εκτενής δοκιμή 
και η διαδεδομένη χρήση του σημαίνουν ότι είναι 
ακόμα ο πυρήνας στα ερωτηματολόγια που συ-
στήνονται για τις μελέτες του πόνου στην πλάτη 
(Deyo et al 1999).

Oswestry Disability Index:  Ο άλλος πολυχρη-
σιμοποιημένος δείκτης για πόνο στην πλάτη εί-
ναι ο Oswestry Disability Index που αποτελείται 
από 10 ερωτήσεις με έξι επιλογές απάντησης σε 
κάθε ερώτηση, και σχεδιάσθηκε για να περιγρά-
ψει και να αξιολογήσει την αλλαγή στην ανικα-
νότητα ασθενών με πόνο στην πλάτη. Επίσης θε-
ωρείται μεταξύ των πυρήνων του συνόλου των 
ερωτηματολογίων-κλιμάκων για τον πόνο στην 
πλάτη (Deyo et al 1999, Bombardier 2000).

Το ερωτηματολόγιο του Roland Morris και ο 
δείκτης ανικανότητας Oswestry Disability Index 
έχουν ήδη αναθεωρηθεί σε ένα άρθρο από τους 
δύο υπεύθυνους για την ανάπτυξή τους (Roland 
and Fairbank 2000).

Neck Disability Index: Είναι μια κλίμακα 10 
στοιχείων πολύ παρόμοια στη δομή με το δείκτη 
Oswestry Disability Index. Υπάρχουν έξι επιλογές 
απάντησης για κάθε ερώτηση, και λαμβάνεται 
ένα συνολικό αθροιστικό αποτέλεσμα από μηδέν 
έως 50. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, Vernon 
and Mior, έχουν δημοσιεύσει τα δεδομένα για την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του (Vernon and 
Mior 1991).

Από όλες τις κλίμακες που αναθεωρούνται, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης γενικής υγείας-λειτουργικής ικανότητας σε ορ-
θοπαιδικούς ασθενείς.

Ερωτηματολόγια-κλίμακες γενικής υγείας Ερωτηματολόγια-κλίμακες χρησιμότητας 

Short Form 12 health survey questionnaire (SF-12)
(1996) 
Short Form 36 health survey questionnaire (SF-36) 
(1992) 
Sickness Impact Profile (SIP) (1976) 
Nottingham Health Profile (NHP) (1981) 
McMaster Health Index Questionnaire(MHIQ)
Functional Status Questionnaire(FSQ)
15 Dimensional Measure of Health-related Quality 
of Life(15-D)

Euroqol 5-Dimensions(EQ-5D )
Time Trade-off
Rosser Index Matrix (RIM)
Quality of Well Being(QWB )
Health Utilities Index Mark 3(HUI 3 )
McKnee Health Utility Index( HUI)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης του άνω άκρου

Ερωτηματολόγια 
γενικής υγείας 

EQ-5D
SF-36 
Sickness Impact Profile(SIP) generic instruments

Ερωτηματολόγια 
αντικειμενικής 
αξιολόγησης

Ώμος

Constant Murley Score (1996)
Oxford Shoulder Score (OSS)(1996)
Shoulder Function Assessment (SFA) scale (1996)
Rowe Score (1977)
UCLA(Amstutz HC (1981)

Αγκώνας
Mayo Elbow Performance Index 
Elbow function scale (1984) 
Elbow Functional Assessment (EFA) scale (1999)

Χέρι
Mayo score (for the wrist 1987)
Krimmer score (for the wrist  2000)
Hand Function Score (HFS) (1998)
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Ερωτηματολόγια 
υποκειμενικής 
αξιολόγησης

Περιοχής ειδικά

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) quest(1996)
QuickDASH (2005) 
Upper Extremity Functional Scale (UEFS) (1997)
Upper Extremity Questionnaire  (2001)
Upper Extremity Functional Index (UEFI) (2001) 
Upper extremity functional limitation scale (2001) 
Upper Limb Functional Index (ULFI) (2006)

Ασθένειας 

ή άρθρωσης 

ειδικά

Ώμος

Croft shoulder disability questionnaire3(1994)
Simple Shoulder Test (SST) (1993) 
Oxford Shoulder Instability Score (OSS I) (1999) 
Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)(1998)
Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index 

(WOOS)(2001)
Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 

osteoarthritis index (1988)
Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC)2003
Shoulder pain score (1996) 
Shoulder Severity Index (SSI) (1987) 
Shoulder rating questionnaire (1997)
Shoulder activity rating scale (2005)
Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) (1991) 
ASES-American Shoulder And Elbow Surgeons Evaluation 

Form(1994)

Αγκώνας

Modified American Shoulder and Elbow Surgeons self-
evaluation form (M-ASES)

American Shoulder and Elbow Surgeons Elbow Assessment 
form

Χέρι

Wrist Outcome Measure (WOM) (2002) 
Hospital for Special Surgery (HSS) wrist scoring system 

(1990)
New York Orthopedic Hospital (NYOH) wrist rating scale 

(1991)
SACRAH (Score for Assessment and quantification of 

Chronic Rheumatic Affections of the Hands) (2003) 
M-SACRAH (Modified Score for Assessment and 

quantification of Chronic Rheumatic Affections of the 
Hands) (2004)

Cochin rheumatoid hand disability scale (1996)
Arthritis Hand Function Test (AHFT 1991) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης κάτω άκρου.

Ερωτηματολόγια 
γενικής υγείας 

EQ-5D

SF-36

Rosser index

Nottingham Health Profile

Sickness Impact Profile (SIP) (1976)

Ερωτηματολόγια 
αντικειμενικής 
αξιολόγησης

Ισχίο

Oxford hip score ( 1996)

Lequesne Hip Score (1995)

Nonarthritic hip score (2003)

Harris Hip Score (1969) 

Γόνατο

Cincinnati Knee Rating Scale (1984)

Knee Society Rating scale

American Knee Society (AKS) scoring system (1989)

Πόδι

Ankle-rating scale (1994)

Japanese Orthopedic Association (JOA) foot rating scale (1991)

Ferretti point system (1991)

Ankle Joint Functional Assessment Tool

Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOXFQ) (2006) 



Ερωτηματολόγια 
υποκειμενικής 
αξιολόγησης

Περιοχής ειδικά Κάτω άκρο Lower Limb Core Scale 

Toronto Extremity Salvage Score (1997)

Lower Extremity Measure (LEM) (2000)

Lower Extremity Functional Scale (LEFS)(1999)

Lower Extremity Activity Scale (LEAS) (2005) 

Lower Extremity Gain Scale (LEGS) (2006) 

Rheumatoid and Arthritis Outcome Score(RAOS)for the lower extremity (2003)
Πόδι Foot Function Index (FFI) (1991) 

Foot Function Index (FFI-5pt) (2002) 

Foot and Ankle Outcome Score (FAOS),( 2001)

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) (2005)

Foot Health Status Questionnaire (FHSQ) (1998)

Manchester Foot Pain and Disability Questionnaire (MFPDQ) (2000)
Ασθένειας ή 
άρθρωσης ειδικά

Ισχίο OsteoArthritis of Knee Hip Quality of Life (OAKHQOL) (2005) 

Hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS) (2003) 

Hip-rating questionnaire (1992)

Hip and Knee Core Scale

Charnley hip score (1972)
Γόνατο Lysholm Knee Scoring Scale (1982).

Tenger Activity Level (1985)

International Knee Documentation Committee Knee Subjective Form, 

IKDC-SF)( 2001).

Oxford 12-item knee questionnaire (1998)

Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)( 1998)

Knee outcome survey activities of daily living(ADL) scale (1998)

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index(WOMAC)(1988,1999) 

Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (WOMET)( 2006)

OsteoArthritis of Knee Hip Quality of Life (OAKHQOL) (2005) 

Mohtadi Quality of Life (QOL) Assessment in Anterior Cruciate Ligament 

Deficiency(2001)

Hospital for Special Surgery Knee Ligament Rating Form(HSS)(1997)
Εξατομικευμένα σε 
ασθενείς

Ισχίο Patient Specific Index (PASI) hip rating scale (1994) 

Total hip arthroplasty outcome evaluation (1991) 

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) hip and knee score 

(2004) 

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) lower limb and hip 

score (2004) 

Children’s Hospital Oakland Hip Evaluation Scale (CHOHES) (2005) 

Hospital for Special Surgery (HSS) hip rating system (1973)
Γόνατο

 American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) Sports Knee Rating Scale,( 1993)

Πόδι
Juvenile Arthritis Foot disability Index (JAFI) (2004)

Sports ankle rating clinical rating score (2003) 

Sports ankle rating quality of life measure (2003) 

Sports ankle rating—Single Assessment Numeric Evaluation (SANE) (2003)

Achilles Tendon total Rupture Score (ATRS) (2007)

American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) foot and ankle scale (2004)

Foot and Ankle Disability Index (FADI) sport (2005)

Victorian Institute of sport tendon study group (VISA-A)(2001)

Ορθοπαιδική, 24, 1, 201140
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ο δείκτης Neck Disability Index είναι ο λιγότε-
ρο καλά υποστηριζόμενος από τα δημοσιευμένα 
στοιχεία της μέτρησής του. Εντούτοις, δείχνει με-
γάλες προσδοκίες για τη μέτρηση της ανικανότη-
τας και του πόνου στους ασθενείς με διαταραχές 
του αυχένα.

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται κά-
ποια από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα στην 
βιβλιογραφία ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιο-
λόγησης των ασθενών με μυοσκελετικές παθή-
σεις (Suk and Michael 2005). Τα περισσότερα από 
αυτά έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητα, την αξι-
οπιστία τους και την ανταπόκριση των ασθενών. 
Πολλά επίσης, έχουν μεταφρασθεί στα Ελληνικά 
και χρησιμοποιούνται ευρέως και σε κλινικό επί-
πεδο. 

Abstract

Evaluation scales and questionnaires for the 
musculoskeletal disorders

Goula Th., Drosos G., Constantinidis Th., Ver-
ettas D.-A.

University Orthopaedic Department 
G.H. Alexandroupolis

The emertion of  the biopsychosocial  model and 
the insufficient efforts for the evaluation of health 
care, have led to the development  of extensive mea-
surements for  the evaluation of human health. The 
initially named Sociomedical  Indicators,  are used 
in estimating  in which degree the Health Related 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:Ερωτηματολόγια-κλίμακες αξιολόγησης Σπονδυλικής Στήλης-Οστεοαρθρίτιδας-
Οστεοπόρωσης

Περιοχής ειδικά

Αυχένας Neck Disability Index Fairbank JCT (1991)

Πλάτη

Roland and Morris Low Back Pain Disability Questionnaire (RMDQ)( R.1983)

Oswestry Low back Pain Disability Questionnaire(ODI) (1980)

Numerical rating scale (NRS)

Pain self-efficacy questionnaire(PSEQ) 

Patient-specific functional scale (PSFS)

Ασθένειας ειδικά

Aρθρίτιδα
(Οστεοαρθρίτις
-Ρευματοειδής)

McMaster-Toronto Arthritis (MACTAR) questionnaire (1987)

Health Assessment Questionnaire(HAQ)

Modified Health Assessment Questionnaire(MHAQ)

Arthritis Impact Measurement Scale(AIMS)

Shortened Arthritis Impact Measurement Scale(sAIMS)

Arthritis Impact Measurement Scale 2(AIMS 2)

Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index(WOMAC)

Impact of Rheumatic Diseases on General Health and Lifestyle(IRGL)

Arthritic and

Patient-specific Index(PASI)

12-item Hip Score Questionnaire(12-item Hip )

12-item Knee Score Questionnaire(12-item Knee)

Οστεοπόρωση

Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis 

(QUALEFFO)(2003)

Osteoporosis Risk Assesment Instrument (ORIA)  2000

National Osteoporosis Foundation Score 2001
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Quality of Life(ΗRQL) is disturbed. Today, a big 
number of questionnaires and scales for the ΗRQL’s 
evaluation are used. Many of these tools refer to a 
big group of diseases; the musculoskeletal disorders. 
The classification of the questionnaires used for the 
musculoskeletal diseases consists of the following: 
Questionnaires of Subjective Health Evaluation 
which include Utility Measures, General Health 
Questionnaires and Disease/site-specific question-
naires, as well as the Questionnaires of Objective 
Health Evaluation. Evaluation measures are tools 
that can contribute in selecting a better/best treat-
ment and they can be used in the comparison of 
the effectiveness of treatment methods. Moreover, 
they can also be used in the evaluation of the qual-
ity of healthcare services, as well as, the conduction 
of cost/effectiveness studies. In this review, the most 
frequently used measures/questionnaires and eval-
uation scales for the musculoskeletal disorders are 
presented and the most representative of those are 
described.

Keywords:  health related quality of life, general 
health questionnaires, disease/site-
specific questionnaires, musculoskele-
tal disorders, health evaluation scales. 
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