
Translation into TURKISH: 
 

 

A)  Recommendations for osteoarthritis  

      Osteoartrit için öneriler 
 

 1. People with symptomatic osteoarthritis should have access to a clinician able to make a differential diagnosis 

 Semptomatik osteoartriti olan hastalar ayırıcı tanı yapabilen bir klinisyene ulaşabilmelidir 

 

 2. People with symptomatic osteoarthritis should be assessed regularly 

 Semptomatik osteoartriti olan hastalar düzenli değerlendirilmelidir 

 

 3. People with osteoarthritis should have evidence-based surgical treatment as needed 

 Osteoartritli hastalar gerektiği zaman kanıta-dayalı cerrahi tedavi alabilmelidir 

 

 4. People with osteoarthritis should have evidence-based pharmacological treatment as needed 

 Osteoartritli hastalar gerektiği zaman kanıta-dayalı farmakolojik tedavi alabilmelidir 

 

 5. People with osteoarthritis should have evidence-based non-pharmacological treatment as needed 

 Osteoartritli hastalar gerektiği zaman kanıta-dayalı ilaç-dışı tedavileri alabilmelidir 

 

 

 

B)  Recommendations for rheumatoid arthritis 

      Romatoid artrit için öneriler  

 

 1. People with symptoms of rheumatoid arthritis should have timely access to a clinician making a differential diagnosis. 

 Romatoid artritli hastalar ayırıcı tanı yapabilecek bir hekime zamanında ulaşabilmelidir 

 

 2. People with rheumatoid arthritis should be assessed formally and regularly to ensure disease control. 

Romatoid artritli hastalar hastalığın kontrol altında olduğundan emin olmak için düzenli olarak değerlendirilmeli, kayıt 

altına alınmalıdır 

 

3. People with rheumatoid arthritis should have evidence-based pharmacological treatment like synthetic or biologic drugs 

    as needed. 

Romatoid artritli hastalar gerektiği zaman sentetik veya biyolojik ilaçlar gibi kanıta-dayalı farmakolojik tedavileri 

alabilmelidir 

 

 4. People with rheumatoid arthritis should have evidence-based non-pharmacological treatment as needed. 

 Romatoid artritli hastalar gerektiği zaman kanıta-dayalı ilaç-dışı tedavileri alabilmelidir 

 

 

 

 

 

 



C. Translation of the scale: 

 Skala: 
 

 

 Very much 

Çok fazla  
Much 

Fazla 
Little 

Az  
Not at all 

Hiç 
Do not know 

Bilmiyorum 

Accessibility of recommendation (easy to find) 

Önerilere ulaşabilme (kolay bulunabiliyor) 

 

     

Knowledge (education to understand content 

and importance of recommendation)  

Bilgi (önerilerin içeriği ve önemini 

anlayabilecek eğitim) 

 

 

     

Agreement with the content of the 

recommendation 

Önerilerin içeriğini kabul etme  

 

     

Cultural background (shared attitudes, values, 

goals, religion) 

Kültürel geçmiş (ortak davranışlar, değerler, 

amaçlar, din) 

 

     

Personal attitude towards recommendation  

Önerilere karşı bireysel tutum  

 

     

Motivation (personal effort, drive, willingness 

to get engaged) 

Motivasyon (kişisel efor, dürtü, katılma isteği) 

 

     

Organization (support of patient, professional, 

health care organization)  

Organizasyon (hastanın desteği, profesyonel, 

sağlık organizasyonu) 

 

     

Environmental factors (facilities and 

equipment) 

Çevresel faktörler (tesisler ve ekipman) 

 

     

Time resources 

Zaman kaynakları  
 

     

Economical resources 

Ekonomik kaynaklar  
 

     

Outcome expectancy (belief that 

recommendation will be used)  

Sonuç beklentisi (önerilerin kullanılacağına 

inanma) 

     

 

 


