
__ تاری    خ تولد:__________________     ___ :________________  امروز تاری    خ  

 _________________________:
ی

____________________ نام و نام خانوادگ  

تا  العات به ما کمک یم کند . این اطمشکل  زانویتان نظرخوایه یم کند  در مورد  این پرسشنامه از شما 

. احساس شما راجع به زانویتان  اینکه تا چه حد قادر به انجام فعالیت های معمول خود هستید   

را انتخاب  خ دهید، برای هر سؤال فقط یک مرب  عمناسب، به هر سؤال پاسلطفا با عالمت زدن در مرب  ع 

. نمایید   

ین( گزینه را انتخاب نمایید اگر در پ ین )بهتر . اسخ به سوایل شک دارید، نزدیکتر

 ( اسپاسم
ی

) گرفتگ  

منظور  در زانویتان احساس کرده اید  هفته گذشتهشما  است که  "خشیک انت   م"مربوط به  ر یسواالت ز 

 از خشیک احساس محدودیت یا کند شدن حرکات روان زانو در هنگام حرکت است. 

PF1 .  زانوی شما بعد از فعالیتشدت 
ی

است؟چقدر  گرفتیک

شدید               بینهایت شدید                    متوسط                   کیم     هیچ               

 درد

است.  هفته گذشتهسؤاالت زیر مربوط به درد زانوی شما در 

PF2. چند وقت یک بار بعد از قطع فعالیت درد زانو را تجربه یم کنید؟ 

همیشه  روزی یکبار     مایه یکبار       هفته ای یکبار        وقت هیچ     

پاتال فمورال-پرسشنامه پیامدهای استئوآرتریت و زانو  

(KOOS-PF) 
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PF3 .چند وقت یک بار، درد فعالیت شما را محدود یم کند؟ 

ای یکبار              روزی یکبار               همیشههیچ وقت           مایه یکبار                هفته       

کرده اید؟  های زیر چه مقدار درد زانو تجربه فعالیت در  گذشته  هفتهدر  

ین( گزینه را انتخاب نمایید.  ین )بهتر اگر در پاسخ به سوایل شک دارید، نزدیکتر

شدید" را عالمت بزنید.  اید، لطفا "بینهایتت را انجام نداده فعالی این ر به دلیل توصیه پزشیک یا درد اگ 

PF4 .مثال  هنشستحالت  از  بلند شدن()  پیاده شدن از ماشی  

بینهایت شدید   شدید                    متوسط                  کیم               هیچ      

PF5 .روی دو زانو نشسیر  یا ایستادن( زانو زدن (

بینهایت شدید  شدید       هیچ        کیم                   متوسط 

PF6 .چمباتمه زدن

شدید   بینهایت شدید  هیچ   کیم  متوسط 

PF7 .)از جمله حمل و بلند کردن( 
ی

فعالیت های سنگی   خانیک

بینهایت شدید شدید  متوسط  کیم    هیچ  

PF8 .پریدن/ یل یل کردن

بینهایت شدید شدید   متوسط  کیم   هیچ  
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PF9 .دویدن/ آهسته دویدن  

یدبینهایت شد   کیم                  متوسط                   شدید                         هیچ                  

PF10 .بعد از فعالیت های ورزشی و تفرییح 

بینهایت شدید                       شدید   متوسط                                  کیم     هیچ                   

 
ی

کیفیت زندگ

 شما در   سؤال زیر راجع به    
ی

است.  هفته گذشتهکیفیت زندگ

 .PF11  به دلیل درد زانو، فعالیت های ورزشی یا تفرییح خود را اصالح کرده اید؟ آیا

کامال  خییل کم                   تاحدی                 زیاد                  اصال  
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