
EQ-5D GENEL YAġAM KALĠTESĠ ÖLÇEĞĠ 
A- Hareket 
1( ) Yürürken, hiç bir güçlük çekmiyorum 
2( ) Yürürken bazı güçlüklerim oluyor 
3( ) Yatalağım 
 
B- Öz-bakım 
1( ) Kendime bakmakta güçlük çekmiyorum 
2( ) Kendi kendime yıkanırken veya giyinirken bazı güçlüklerim oluyor 
3( ) Kendi kendime yıkanacak veya giyinebilecek durumda değilim 
 
C- Olağan aktiviteler 
(örneğin, iş, ders çalışma, ev işleri, aile içi veya boĢ zaman faaliyetleri) 
1( ) Olağan iĢlerimi yaparken herhangi bir güçlük çekmiyorum 
2( ) Olağan iĢlerimi yaparken bazı güçlüklerim oluyor 
3( ) Olağan iĢlerimi yapabilecek durumda değilim 
 
D- Ağrı/rahatsızlık 
1( ) Ağrı veya rahatsızlığım yok 
2( ) Orta derecede ağrı veya rahatsızlarım var 
3( ) AĢırı derecede ağrı veya rahatsızlarım var                            
 
E- Anksiyete/Depresyon  
1( ) EndiĢeli veya moral bozukluğu içinde değilim 
2( ) Orta derecede endiĢeliyim veya moralim bozuk 
3( ) AĢırı derecede endiĢeliyim veya moralim çok bozuk 

 



 

EQ-5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği 

ÇeĢitli hastalıklarda yaĢam kalitesi genel sağlık ölçekleriyle ve / veya hastalığa özgü 
ölçeklerle hesaplanabilmektedir. EQ-5D yaĢam kalitesini ölçmede kullanılan genel 
sağlık ölçeğidir (Ek-1). Batı Avrupa YaĢam Kalitesi AraĢtırma Topluluğu olan 
EuroQol grubu tarafından 1987 yılında geliĢtirilmiĢtir. EQ-5D genel sağlık ölçeği 
EuroQol grup tarafından 60’ı aĢkın dile çevrilmiĢtir, bunlardan birisi de Türkçe’dir. 
1990 yılında ilk defa yayınlanmıĢ ve 1991 yılından beri de aynı özelliğini (5 boyut) 
korumaktadır. Ölçek iki parçadan oluĢmaktadır.  
 
• EQ-5D indeks ölçek: Hareket (mobility), öz-bakım (self-care), olağan aktiviteler 
(usual activities), ağrı/rahatsızlık (pain/discomfort) ve endiĢe/depresyon 
(anxiety/depression) olmak üzere beĢ boyuttan oluĢur. Her bir boyuta verilen 
cevaplar; problem yok, biraz problem var ve majör problem olmak üzere 3 
seçeneklidir. Sonuç olarak ölçekle 243 (35=243) olası farklı sağlık sonucu 
tanımlanmaktadır. Ölçeğin 5 boyutundan -0.59 ile 1 arasında değiĢen indeks skor 
hesaplanır. Skor fonksiyonunda 0 değeri ölümü, 1 değeri kusursuz sağlığı 
gösterirken negatif değerler bilinç kapalı, yatağa bağımlı olarak yaĢamak vb. 
durumları göstermektedir. 
 
 
EQ-5D indeks skor hesabında Dolan ve ark. çalıĢmalarında ürettikleri katsayılar 
(ġekil 3) kullanılarak indeks skor hesaplanmıĢtır. 
 
Boyut       Katsayı 
Sabit       0.081 
Hareket (Mobility) 
Problem yok     0 
Biraz problem var     0.069 
Majör problem var     0.314 
Öz-bakım (Self-care) 
Problem yok      0 
Biraz problem var     0.104 
Majör problem var     0.214 
Olağan aktiviteler (Usual activities) 
Problem yok     0 
Biraz problem var     0.036 
Majör problem var     0.094 
Ağrı/rahatsızlık (Pain/discomfort) 
Problem yok     0 
Biraz problem var     0.123 
Majör problem var     0.386 
EndiĢe/depresyon (Anxiety/depression) 
Problem yok     0 
Biraz problem var     0.071 



Majör problem var     0.236 
N3       0.269 
N3: Herhangi bir boyutta majör problem olması durumu 
ġekil 3. EQ-5D indeks skor hesabında kullanılan katsayılar 
 
 
• EQ-5D VAS ölçek: Bireylerin bugünkü sağlık durumları hakkında 0 ile 100 arası 
değerler verdikleri ve bunu bir termometre benzeri ölçek üzerinde iĢaretledikleri 
görsel analog ölçek (Visual Analogue Scale) dir. Ölçekle 0-100 arasında değiĢen 
yaĢam kalitesi skorları elde edilmektedir. 
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