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Abstrakt 

Kvalita života je pojem variabilný, pretože v  priebehu hodnotenia kvality života sa 

môže meniť významnosť jednotlivých súčastí  hodnotenia kvality života. Prežívanie dobrej 

kvality života je ohrozené nástupom ochorenia či úrazu. Drvivá väčšina ľudskej činnosti úzko 

súvisí s funkčnou schopnosťou hornej končatiny a práve z tohto dôvodu sa kvalite života 

jedinca trpiaceho jej organickým či funkčným postihnutím venuje v súčasnosti veľká 

pozornosť. Jednou z možností monitorovania fyzického aspektu kvality života týchto 

pacientov je vo svete často využívaný hodnotiaci systém DASH (disabilities of the arm, 

shoulder and hand - postihnutie pleca, ramena, ruky). V súčasnej dobe je DASH prístupný 

v 27 jazykoch sveta. Sprístupneniu dotazníka v inom ako originálnom jazyku však 

predchádzal proces jazykovo – kultúrnej adaptácie. V našom príspevku popíšeme spoločné 

charakteristiky prípravného procesu jazykovo-kultúrnej adaptácie dotazníka DASH (japonská, 

iránska a grécka verzia). 
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Úvod 

Kvalita života je pojem v súčasnosti veľmi používaný, avšak variabilný hlavne 

z dôvodu, že v  priebehu hodnotenia kvality života sa môže meniť významnosť jednotlivých 

súčastí  hodnotenia kvality života. Prežívanie dobrej kvality života je ohrozené nástupom 

ochorenia či úrazu, avšak obmedzenie funkčnej schopnosti súvisiacej so stratou zdravia vedie 

k citeľnému dyskomfortu človeka. Drvivá väčšina ľudskej činnosti úzko súvisí s funkčnou 

schopnosťou hornej končatiny a práve z tohto dôvodu sa kvalite života jedinca trpiaceho jej 

organickým či funkčným postihnutím  venuje v súčasnosti veľká pozornosť ( Gurková, 2011). 
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Jednou z možností monitorovania fyzického aspektu kvality života týchto pacientov je vo 

svete často využívaný hodnotiaci systém DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand - 

postihnutie pleca, ramena, ruky). Garanciu nad týmto dotazníkom drží medzinárodne 

uznávaný Inštitút pre prácu a zdravie v Toronte (Kanada), ktorým bol DASH vypracovaný 

v r.1996 v anglickom jazyku. V súčasnej dobe je DASH prístupný v 27 jazykoch sveta 

(Gummesson et al, 2003). Sprístupneniu dotazníka v inom ako originálnom jazyku však 

predchádzal proces jazykovo – kultúrnej adaptácie.  

 

Materiál a metodika 

Na základe štúdia dostupných bibliografických zdrojov v našom príspevku 

prezentujeme vybrané aspekty transkulturálnej adaptácie  hodnotiaceho systému DASH vo 

vybraných krajinách (Grécko, Irán, Japonsko). 

 

Výsledky 

Transkulturálna adaptácia štandardizovaných dotazníkov je efektívnou a časovo menej 

náročnou metodikou v medicínskom výskume (Gurková, 2011). 

Dotazník DASH vytvorili odborníci pre monitorovanie funkčného stavu pacienta. 

Dotazník je kultúrne adaptovaný v 27 jazykoch sveta. Má 30 položiek, ktoré merajú pacientov 

funkčný status počas predchádzajúceho týždňa. Hodnotí úroveň ťažkostí s vykonávaním 

niektorých fyzických aktivít za použitia pleca, ramena a ruky (21 položiek), závažnosť 

bolesti, bolesť súvisiacu s aktivitou, brnenie, slabosť, stuhnutosť (5 položiek), rovnako ako aj 

sociálne aktivity, práceschopnosť a dopad na sebaúctu (4 položky). Tiež obsahuje 2 voliteľné, 

4 – položkové moduly týkajúce sa schopnosti pracovať a vykonávať športové aktivity/hrať na 

hudobné nástroje (Mousavi et al, 2008).  

 

Výskumné tímy Japonska, Grécka a Iránu zaoberajúce sa transformáciou dotazníka DASH do 

iného jazyka museli zvládnuť viaceré kroky adaptačného procesu:  

1. Vykonať preklad originálnej verzie dotazníka DASH. 

2. Preloženú verziu dotazníka DASH kultúrne adaptovať. 

3.      Realizovať spätný preklad adaptovanej verzie do originálneho jazyka a odobriť ho   

         autorom originálnej verzie. 

4. Testovať vybranú vzorku respondentov. 

5. Pomocou štatistických nástrojov skúmať reliabilitu a validitu dotazníka DASH 

v príslušnom (nie originálnom) jazyku. 
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V uvedených výskumoch bola použitá metóda prospektívnej štúdie – sledujúca výsledok 

(rozvoj choroby) počas doby trvania štúdie a vzťahujúca ho k potenciálnym rizikovým a 

ochranným faktorom. 

  

Pacienti týchto štúdií boli vo veku 20 – 81 rokov a ich zahrnutie resp. vylúčenie z projektu 

záviselo na nasledovných kritériách. 

Zahrňujúce kritériá:  

• vek nad 18 rokov, 

• schopnosť nezávisle vyplniť dotazník, 

• trvanie symptómov od 2 – 24 týždňov, 

• rodný jazyk respondenta je zároveň úradne schváleným štátnym jazykom, 

• unilaterálne postihnutie hornej končatiny, 

• dobrý zdravotný stav (odhliadnuc od postihnutia hornej končatiny), 

• informovaný súhlas. 

Vylučujúce kritériá:  

• vek menej ako 18 rokov, 

• komorbidita, 

• ochorenia spojivového tkaniva, 

• systémový lupus erytomatosus. 

 

Celkovo sa výskumu zúčastnilo: 

- v iránskej štúdii 221 pacientov, 

- v japonskej štúdii 72 pacientov, 

- v gréckej štúdii 106 pacientov. 

 

V týchto krajinách bol z dôvodu potvrdenia reliability výskumného nástroja dotazník 

administrovaný vybranej vzorke s týždenným odstupom tomu istému pacientovi za dodržania 

rovnakých podmienok. Prípadne bola vykonaná retest reliabilita (u pacientov náhodne 

vybratých z originálnej skupiny) z dotazníkov vyplnených po 48 hod. od prvotného 

vyplnenia. 

Pre potvrdenie validity sa súbežne s dotazníkom DASH využíval aj dotazník SF 36 (36-

Item-Short Form Health Survey, ) a VAS (Visual Analog Scale) (Themistocleous et al, 2006; 

Mousavi et al, 2008; Imaeda et al, 2006).  
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Záver 

Výsledkom prezentovaných štúdií bolo, že jazykovo-kultúrne adaptované dotazníky 

DASH (japonská, iránska i grécka verzia) sú reliabilným a validným nástrojom pre 

monitorovanie funkčného stavu pacientov s postihnutím hornej končatiny  

(Themistocleous et al, 2006; Mousavi et al, 2008; Imaeda et al, 2006).  
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