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Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο
SRS-30
Ηκεξνκελία: ______________________ Αξηζκόο κεηξώνπ: _________________
Όλνκα Αζζελνύο: ____________________________________________________
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: _____________
Ηιηθία: ______+______
Έηη

Μήνερ

πληεξεηηθή
ζεξαπεία
Μεηεγρεηξνπξγηθή
παξαθνινύζεζε

3 μήνερ

6 μήνερ

1 σπόνορ

__ σπόνια

3 μήνερ

6 μήνερ

1 σπόνορ

__ σπόνια

ΟΔΗΓΙΕ: Εκηιμούμε πποζεκηικά ηην καηάζηαζη ηηρ μέζηρ /πλάηηρ ζαρ και είναι
ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ ΜΟΝΟ Α Ε ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ
ΕΡΩΣΗΕΙ. Παπακαλώ ΗΜΕΙΩΣΕ κε (Υ) ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΡΩΣΗΗ. Αν έσεηε ςπεβληθεί ζε σειποςπγική διόπθυζη ηηρ ζκολίυζηρ
ζςμπληπώζηε ηιρ ενόηηηερ 1 και 2. Ειδάλλυρ, ζςμπληπώζηε μόνο ηην ενόηηηα 1.
Οι απανηήζειρ ζαρ είναι εμπιζηεςηικέρ.

Ελόηεηα 1: Γηα όινπο ηνπο αζζελείο.
1. Πνην από ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιύηεξα πόζν πόλν έρεηε αηζζαλζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελώλ;






Καθόλος
Ήπιορ
Μέηπιορ
Μέηπιορ έυρ ζοβαπόρ
Σοβαπόρ

2. Πνην από ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιύηεξα πόζν πόλν έρεηε αηζζαλζεί
ηνλ ηειεπηαίν κήλα;






Καθόλος
Ήπιορ
Μέηπιορ
Μέηπιορ έυρ ζοβαπόρ
Σοβαπόρ
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3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελώλ ήζαζηαλ έλα πνιύ λεπξηθό
άηνκν;






Καθόλος
Λίγερ θοπέρ
Κάποιερ θοπέρ
Τιρ πεπιζζόηεπερ θοπέρ
Σςνεσώρ

4. Αλ έπξεπε λα πεξάζεηε ην ππόινηπν ηεο δσήο κε ηελ κέζε ζαο ζηελ
θαηάζηαζε πνπ είλαη ηώξα, πσο ζα ληώζαηε γηα απηό;






Πολύ εςσαπιζηημένορ
Καηά κάποιο ηπόπο εςσαπιζηημένορ
Ούηε εςσαπιζηημένορ ούηε δςζαπεζηημένορ
Καηά κάποιο ηπόπο δςζαπεζηημένορ
Πολύ δςζαπεζηημένορ

5. Πνην είλαη ην ζεκεξηλό επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ζαο;






Καηάκοιηορ /η
Καηά κύπιο λόγο καμία δπαζηηπιόηηηα
Ελαθπά επγαζία και ελαθπά άζκηζη
Μέηπια επγαζία και μέηπια άζκηζη
Πλήπειρ δπαζηηπιόηηηερ συπίρ πεπιοπιζμό

6. Πσο θαίλεζηε κε ξνύρα;






Πολύ καλά
Καλά
Μέηπια
Άζσημα
Πολύ άζσημα

7. Σνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο είραηε ηόζν ηηο "καύξεο" ζαο πνπ ηίπνηα δελ
κπνξνύζε λα ζαο θηηάμεη ηε δηάζεζε;






Πολύ ζςσνά
Σςσνά
Κάποιερ θοπέρ
Σπάνια
Ποηέ
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8. Αηζζάλεζηε πόλν ζηε κέζε θαηά ηελ αλάπαπζε;






Πολύ ζςσνά
Σςσνά
Κάποιερ θοπέρ
Σπάνια
Ποηέ

9. Πνην είλαη ην ησξηλό επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ζαο ζηε δνπιεηά /ζρνιείν;






100% θςζιολογικό
75% θςζιολογικό
50% θςζιολογικό
25% θςζιολογικό
0% θςζιολογικό

10. Πνην από ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ εκθάληζε ηνπ θνξκνύ
ζαο. Οξίδεηαη σο ην αλζξώπηλν ζώκα εθηόο από ην θεθάιη θαη ηα άθξα;






Πολύ καλή
Καλή
Μέηπια
Κακή
Πολύ κακή

11. Πνην από ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή
πνπ θάλεηε γηα ηελ κέζε ζαο;







Καμιά
Μη ναπκυηικά αναλγηηικά μια θοπά ηην εβδομάδα η λιγόηεπο
Μη ναπκυηικά αναλγηηικά καθημεπινά
Ναπκυηικά αναλγηηικά μια θοπά ηην εβδομάδα η λιγόηεπο
Ναπκυηικά αναλγηηικά καθημεπινά
Άλλη (παπακαλώ πεπιγπάτηε απο κάηυ)
Φαπμακεςηική αγυγή:

12. Η κέζε ζαο πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ζαο λα θάλεηε πξάγκαηα ζην ζπίηη;






Ποηέ
Σπάνια
Κάποιερ θοπέρ
Σςσνά
Πολύ ζςσνά
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13. Έρεηε ληώζεη γαιήληνο θαη ήξεκνο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο;






Σςνέσεια
Τιρ πεπιζζόηεπερ θοπέρ
Κάποιερ θοπέρ
Λίγερ θοπέρ
Καθόλος

14. Αηζζάλεζηε όηη ε θαηάζηαζε ηεο κέζεο ζαο επεξεάδεη ηηο πξνζσπηθέο ζαο
ζρέζεηο;






Καθόλος
Ελάσιζηα
Ήπια
Μέηπια
Σοβαπά

15. Έρεηε εζείο θαη /ή ε νηθνγέλεηα ζαο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο
κέζεο ζαο;






Σοβαπέρ
Μέηπιερ
Ήπιερ
Ελάσιζηερ
Καθόλος

16. Σνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο έρεηε αηζζαλζεί άθεθνο θαη κειαγρνιηθόο /ε;






Ποηέ
Σπάνια
Κάποιερ θοπέρ
Σςσνά
Πολύ ζςσνά

17. Σνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρεηε πάξεη θάπνηεο κέξεο άδεηα από ηε δνπιεηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, ή ηνπ ζρνιείνπ εμαηηίαο ηνπ
πόλνπ ζηε κέζε;






0 ημέπερ
1 ημέπα
2 ημέπερ
3 ημέπερ
4 ή πεπιζζόηεπερ ημέπερ
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18. Η θαηάζηαζε ηεο κέζε ζαο πεξηνξίδεη ηηο εμόδνπο ζαο κε θίινπο
/νηθνγέλεηα;






Ποηέ
Σπάνια
Κάποιερ θοπέρ
Σςσνά
Πολύ ζςσνά

19. Αηζζάλεζηε ειθπζηηθόο /ε κε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο κέζεο ζαο;






Ναι, πολύ
Ναι, καηά κάποιο ηπόπο
Ούηε ελκςζηικόρ /η ούηε μη ελκςζηικόρ /η
Όσι, όσι πολύ
Όσι, καθόλος

20. Είζαζηε θαζόινπ επηπρηζκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελώλ;






Καθόλος
Λίγερ θοπέρ
Κάποιερ θοπέρ
Τιρ πεπιζζόηεπερ θοπέρ
Σςνέσεια

21. Είζηε ηθαλνπνηεκέλνο /ε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ηεο κέζεο ζαο;






Πολύ ικανοποιημένορ /η
Ικανοποιημένορ /η
Ούηε ικανοποιημένορ /η ούηε δςζαπεζηημένορ /η
Δςζαπεζηημένορ /η
Πολύ δςζαπεζηημένορ /η

22. Θα δερόζαζηαλ μαλά ηελ ίδηα ζεξαπεία αλ είραηε ηελ ίδηα θαηάζηαζε;






Σίγοςπα ναι
Μάλλον ναι
Δεν είμαι ζίγοςπορ/η
Μάλλον όσι
Σίγοςπα όσι

23. Πσο ζα εθηηκνύζαηε ηελ εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε βαζκνινγόληαο από ην 1
έσο ην 9, κε 1 ην πην ρακειό θαη 9 ην θαιύηεξν βαζκό;
 1  2  3  4 5  6  7  8  9
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Ελόηεηα 2: Γηα ηνπο κεηεγρεηξεηηθνύο αζζελείο.
24. πγθξηηηθά κε πξηλ ην ρεηξνπξγείν πσο βξίζθεηε ηώξα ηελ εμσηεξηθή ζαο
εκθάληζε;






Πολύ καλύηεπα
Καλύηεπα
Το ίδιο
Χειπόηεπα
Πολύ σειπόηεπα

25. Άιιαμαλ κεηά ην ρεηξνπξγείν νη θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο;
 Αςξήθηκαν
 Δεν άλλαξαν
 Λιγόζηεταν
26. Άιιαμε κεηά ην ρεηξνπξγείν ε ηθαλόηεηα λα ζπκκεηέρεηε ζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ή ρόκππ;
 Αςξήθηκε
 Δεν άλλαξε
 Λιγόζηετε
27. Άιιαμε κεηά ην ρεηξνπξγείν ν πόλνο ηεο κέζεο ζαο;
 Αςξήθηκε
 Δεν άλλαξε
 Λιγόζηετε
28. Άιιαμε κεηά ην ρεηξνπξγείν ηελ απηνεθηίκεζε ζαο όζνλ αθνξά ηηο
πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο;
 Αςξήθηκε
 Δεν άλλαξε
 Λιγόζηετε
29. Πώο ζαο βιέπνπλ νη άιινη κεηά ην ρεηξνπξγείν;






Πολύ καλύηεπα
Καλύηεπα
Το ίδιο
Χειπόηεπα
Πολύ σειπόηεπα

30. Πώο λνηώζεηε ηελ εηθόλα ζαο κεηά ην ρεηξνπξγείν;
 Καλύηεπη
 Δεν άλλαξε
 Χειπόηεπη
Σαρ εςσαπιζηώ πος ζςμπληπώζαηε αςηό ηο επυηημαηολόγιο. Σαρ παπακαλώ
ζσολιάζηε αν ηο επιθςμείηε.
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Πξαθαιώ ζεκεηώζηε ζε όηη πεξηνρή αηζζάλεζηε πόλν. Αλ δελ έρεηε θαλέλα πόλν δελ
ρξεηάδεηαη λα ζπκπήξώζεηε ηίπνηα.
Υξεζηκνπνηείζηε ηα παξαθάησ ζύκβνια γηα λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηύπν ηνπ πόλνπ.

Σύμβολο:
Βελόνιαςμα = 000000
Κάψιμο = ΧΧΧΧΧ
Μαχαιριέσ = /////
Βαθύσ πόνοσ = ΖΖΖΖΖ

