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Aşağıdaki sorular, bel ağrınızın günlük aktivitelerinizi ne kadar etkilediğini anlamak için 
planlanmıştır. Size en uygun yanıtı işaretleyiniz. Lütfen her soruya tek bir yanıt veriniz! 
 
1-Ağrınızın şiddeti nasıl? 

1)Gelip geçici ve çok hafif bir ağrı 
2)Sürekli, fakat hafif bir ağrı 
3)Gelip geçici ve orta şiddette bir ağrı 
4)Sürekli ve orta şiddette bir ağrı 
5)Gelip geçici ve şiddetli bir ağrı 
6)Şiddetli ve çok değişmeyen bir ağrı 

 
2-Kişisel bakım 

1)Ağrıdan kaçınmak için günlük yaşamımda (yıkanma, giyinme şekli vb) değişiklik 
yapmadım 
2)Biraz ağrı yapsa da yıkanma ve giyinme şeklinde değişiklik yapmadım.  
3)Yıkanma ve giyinmem ağrımı arttırıyor, fakat bunları değiştirmeden idare 
ediyorum 
4)Yıkanma ve giyinmem ağrımı arttırıyor, bu yüzden bunları yapma şeklimde 
değişiklik yaptım. 
5)Ağrı nedeniyle yıkanma ve giyinmede bir miktar yardım alıyorum. 
6)Ağrı nedeniyle yıkanma ve giyinmeyi yardımsız yapamıyorum. 

 
3-Yük Kaldırma 

1)Ağır yükleri ağrım olmadan kaldırabiliyorum. 
2)Ağır yükleri kaldırırken bir miktar ağrım oluyor. 
3)Ağrı yüzünden ağır yükleri kaldıramıyorum. 
4)Ağrı, ağır yükleri kaldırmamı önlüyor, fakat uygun pozisyon varsa (örn. masa 
üzerinden) bunu başarabilirim. 
5)Sadece çok hafif yükleri kaldırabiliyorum 
6)Hiç yük kaldıramıyorum 

 
4-Yürüme 

1)Yürürken ağrım yok 
2)Yürümeyle biraz ağrım var, fakat mesafeyle artmıyor 
3)Ağrımda belirgin artma olmaksızın 2 km den fazla yürüyemiyorum 
4)Ağrımda belirgin artma olmaksızın 500 m den fazla yürüyemiyorum 
5)Ağrımda belirgin artma olmaksızın yürüyemiyorum 
6)Hiç yürüyemiyorum 

5-Oturma 
1)Herhangi bir sandalyede istediğim kadar uzun oturabilirim 
2)Sadece uygun bir sandalyede istediğim kadar uzun oturabilirim 
3)Ağrım bir saatten uzun oturmamı önlüyor 
4)Ağrım yarım saatten uzun oturmamı önlüyor 
5)Ağrım 10 dakikadan fazla oturmamı önlüyor 
6)Ağrımı arttırdığı için oturmaktan kaçınıyorum 
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6-Ayakta durma 

1)Ağrı olmaksızın istediğim kadar uzun ayakta durabilirim 
2)Ayakta durmakla biraz ağrım oluyor, fakat bu zamanla artmıyor. 
3)Bir saatten uzun ayakta kaldığımda ağrım şiddetleniyor. 
4)Yarım saatten uzun ayakta kaldığımda ağrım şiddetleniyor. 
5)On dakikadan uzun ayakta kaldığımda ağrım şiddetleniyor. 
6)Ağrımı arttırdığı için ayakta durmaktan kaçınıyorum 

 
7-Uyuma 

1)Yatakta ağrım yok 
2)Yatakta ağrım var, fakat iyi uyuyorum 
3)Ağrı nedeniyle normal uykumun 3/4 ünü uyuyorum 
4)Ağrı nedeniyle normal uykumun yarısını uyuyorum 
5)Ağrı nedeniyle normal uykumun 1/4 ünü uyuyorum 
6)Ağrı nedeniyle hiç uyuyamıyorum 

 
8-Sosyal yaşam 

1)Sosyal yaşamım normal ve ağrı yaratmıyor. 
2)Sosyal yaşamım normal, fakat ağrımı arttırıyor. 
3)Ağrı, dansetmek, futbol oynamak gibi daha fazla enerji gerektiren ilgilerimi 
kısıtlamak dışında sosyal yaşamımda belirgin etki yaratmıyor. 
4)Ağrı, sosyal yaşamımı kısıtlıyor, bu nedenle çok sık dışarıya çıkamıyorum. 
5)Ağrı, aile içi yaşamımı da kısıtlıyor. 
6)Ağrı nedeniyle hemen hemen tüm sosyal yaşamım kısıtlandı. 

 
9-Seyahat 

1)Seyahatte ağrım olmuyor. 
2)Seyahatte biraz ağrım oluyor, fakat artmıyor.  
3)Seyahatte ağrım artıyor, fakat bu ağrı seyahat şeklimi değiştirmedi. 
4)Seyahatte olan şiddetli ağrılarım nedeniyle başka seyahat şekilleri arıyorum. 
5)Ancak yatarak seyahat edebiliyorum. 
6)Ağrı nedeniyle seyahat edemiyorum. 

 
10-Ağrının değişme derecesi 

1)Ağrım hızla iyileşiyor. 
2)Ağrım artıp azalıyor, fakat genelde iyiye gidiyor. 
3)Ağrım iyileşiyor, fakat düzelme yavaş. 
4)Ağrım ne kötüleşiyor, ne de iyileşiyor. 
5)Ağrım yavaş yavaş kötüleşiyor. 
6)Ağrım hızla kötüleşiyor. 
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OSWESTRY SKALASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yanıtlanan her soru için A=0, B=1, C=2, D=3, E=4, F=5  puan verilerek değerlendirilir. Hastanın 
yanıtlamadığı sorular değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme, yanıtlanan sorular  dikkate 
alınarak aşağıdaki gibi yapılır.   
 
Hasta skoru =  (Hastanın aldığı puan / Olası maksimum puan) X 100 
Örneğin hasta testin tüm sorularını yanıtlamış ve aldığı puan 38; tüm soruları yanıtlanan bir testte 
alınabilecek maksimumu puan da 50 olduğuna gore hastanın skoru = (38/50)X100 olarak 
bulunur. Eğer aynı puanı almış olan bir başka hasta testin örneğin 4. sorusunu  yanıtlamadıysa 
maksimum puan 5 düşeceğinden hastanın skoru = (38/45)*100 olarak bulunur. 
 
Elde edilen yüzde değerlerinin yorumlanması 
%0 to %20  - Bel ağrısı hastanın yaşamında önemli bir problem oluşturmuyor 
%20 ile %40  - Bel ağrısı hastanın günlük yaşamını hafif derecede kısıtlıyor  
%40 ile %60  - Bel ağrısı hastanın günlük yaşamını ileri derecede kısıtlıyor  
%60% ile %80   Bel ağrısı nedeniyle hastanın günlük yaşamı tamamen kısıtlanmış 
%80 ile %100  - Yatağa bağımlı hasta  (veya semptomlar abartılıyor)  
 
0% to 20% - minimal disability  
20% to 40% - moderate disability  
40% to 60% - severe disability  
60% to 80% - crippled  
80% to 100% - bed bound (or exaggerating symptoms) 
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