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صابات الركبةاستبانة اإللتهاب المفصلي العظمي وإ

_____/_____/_____تاريخ الميالد:      _____ _____/ /_____ تاريخ اليوم:

____________________________________________________االسم: 

اعدنا في معرفة شعورك سوف تس االستبانةركبتك. معلومات هذه  صممت لمعرفة رأيك حول هذه االستبانة :التعليمات

 االعتيادية.وكيف ستكون قادراً على أداء نشاطاتك  بركبتك

من اإلجابة فقط لكل سؤال. إذا كنت غير متأكد  واحد. اختر مربع أجب عن كل سؤال بوضع عالمة في المربع المناسب

 .اجابة مناسبة اختر أقرب

□

□

□

□

□

في ركبتك. األسبوع الماضيالذي عانيت منه  المفصل مقدار تصلبباألسئلة التالية تتعلق  التصلب:

 .بطء في سهولة تحريك مفصل الركبة التصلب هو اإلحساس بتقييد أو

   S6  االستيقاظ صباحاً؟ ة التصلب في ركبتك بعدكيف تكون شد

جداً  ةشديد           ةشديد    ة       متوسط             خفيفة        تصلبيوجد  ال 

  □□    □     □    □

                  □

األلم 
P2   اإللتواء/اللف على ركبتك

    شديد جد اً     شديد       متوسط        خفيف      ال يوجد ألم        

          □  □□     

P3   مد   الركبة بالكامل

  ال يوجد ألم           شديد جد اً   شديدمتوسط        خفيف     

□     □□    

P6   صعود أو نزول الدرج

  ال يوجد ألم               شديد جد اً   شديدمتوسط              خفيف    

□     □□     

  شديد جد اً   شديدمتوسط            خفيف     

P9   الوقوف باستقامة      

ال یوجد ألم        
□     □□      
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□

□                  □

□               □

□

       □

□

□

□

        □

□

الوظائف، أنشطة الحياة اليومية
األسئلة التالية تتعلق بالوظائف البدنية، ونعني بذلك قدرتك على التنقل واالعتناء بنفسك. 

 لكل نشاط من األنشطة التالية يرجى تحديد درجـة الصـعـوبـة التي واجهتها األسبوع الماضي بسبب الركبة.

لكل نشاط من األنشطة التالية يرجى تحديد درجة الصعوبة التي واجهتها األسبوع الماضي بسبب الركبة.

A3   القيام من وضع الجلوس 
ً   ال يوجد صعوبة   خفيفة             متوسطة            شديدة     شديدة جد ا

□                          □ □ □
A5اإلنحناء إللتقاط شيء من األرض

ً    ال يوجد صعوبة      خفيفة             متوسطة               شديدة   شديدة جد ا

□                          □ □
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