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Abstrakt 
 
Autori príspevku prezentujú nové možnosti hodnotenia výsledkov liečby úrazov 

muskuloskeletárneho systému zo zameraním na funkčnosť hornej končatiny, konkrétne 

postihnutia pleca, ramena, ruky s využitím štandardizovaného a medzinárodne 

akceptovateľného hodnotiaceho nástroja – dotazníka DASH (disabilities of the arm, shoulder 

and hand - postihnutie pleca, ramena a ruky) v rámci projektu Kultúrnej  

a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky.  Súčasťou náročného procesu jazykovo-kultúrnej adaptácie 

bola realizácia pilotného výskumu zameraná na overenie  psychometrických vlastností 

dotazníka. V príspevku sú zhrnuté najdôležitejšie výsledky vykonanej štatistickej analýzy 

svedčiace o použiteľnosti adaptovaného dotazníka v našich podmienkach. 
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Úvod 
 
Úrazov pohybového aparátu podľa dostupných štatistík  neustále pribúda, vrátane postihnutia 

hornej končatiny. Dôsledkom poranení hornej končatiny sú rôzne obmedzenia, ktoré 

pacientovi spôsobujú  problémy pri každodenných aktivitách a tým výrazne zhoršujú kvalitu 

jeho života. Pokroky v liečbe úrazových stavov sú neodškriepiteľné, no ich výsledkom je stále 

väčšia diverzifikácia, hlavne čo sa týka operačných postupov a používaných 

osteosyntetických materiálov. 
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V spolupráci s klinickým pracoviskom úrazovej chirurgie J. A. Reimana sme v minulom roku 

začali realizovať vedecko-výskumný projekt zameraný na implementáciu vhodného  

hodnotiaceho nástroja do klinickej praxe. 

 

Metodika 

 

V rámci plnenia kritérií adaptačného procesu sme dospeli k realizácii pilotného testovania 

dotazníka (1,2). Overovali sme psychometrické vlastnosti dotazníka DASH na slovenskej 

pilotnej vzorke pacientov s diagnózou zlomeniny diafýzy humeru a zhodnou metódou liečby - 

antegrádny zaistený klinec (T2 Humeral nail, fy Stryker); klince istené staticky; ramenné kosti 

predvŕtané; klince aplikované centrálnym vstupom cez hlavu ramennej kosti. Do súboru 

neboli zaradení polytraumatizovaní  pacienti a pacienti s patologickými zlomeninami.  

Všetci pacienti boli starší ako 18 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo celkom 34 pacientov,  

9 mužov a 25 žien s priemerným vekom 49,15. 

 

Výsledky 

 

Pre overenie reliability dotazníka sme použili Cronbachovu alphu, ako najčastejší test  

pre verifikáciu internej konzistencie (viď tab. 1). Test sme zvolili aj z toho dôvodu, že 

odpovede na položky dotazníka mali formu viacnásobnej Likertovej škály. 

 

Tabuľka 1 Výsledky internej konzistencie dotazníka  

Cronbachova  alpha Cronbachova  alpha  štandardizovaných položiek Počet položiek 

.9906 .9908 30 

 

Hodnota Crombachovej alphy má hodnotu 0.996 čo poukazuje na vysokú internú 

konzistenciu dotazníka na našej vzorke pacientov. Vzhľadom na zistenie, že vylúčenie žiadnej 

otázky významne nemodifikuje celkovú internú validitu, počet otázok testu sme nekorigovali. 

Pre overenie validity dotazníka sme primárne plánovali použiť Faktorovú analýzu. Z dôvodu 

nedostatočne významného výstupu testu  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) a Bartlettovho  testu sme verifikovali kriteriálnu validitu (viď tab. 2). 
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Tabuľka 2   KMO testu a Bartlettovho testu 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi – Square 

                                                     df 

                                                     sig. 

 

.487 

1623.990 

435 

.000 

 

Zistená hodnota je nižšia ako štatisticky akceptovateľná 0.500 pre použitie Faktorovej 

analýzy. Pre posúdenie kriteriálnej validity sme ako  kriteriálne parametre k dotazníku DASH 

použili parciálne výstupy vyšetrenia pacientov, konkrétne meranie pohyblivosti ramena, 

abdukcie, flexie a extenzie, flexie lakťa a svalovej sily, ktoré realizoval lekár v rámci 

objektívneho vyšetrenia pacienta. Pre výpočet sme použili Pearsonov korelačný koeficient. 

Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami abdukcie ramena sme zistili vysokú, zápornú 

koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako - 0,700 na hladine významnosti 

p.000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek  na slovenskej vzorke klesá 

hodnota merania abdukcie ramena. 

Rovnako medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami flexie ramena sme zistili vysokú, 

zápornú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako - 0,747  

na hladine významnosti p.000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek   

na slovenskej vzorke klesá hodnota merania flexie ramena. 

Aj medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami abdukcie ramena sme zistili strednú 

a vysokú, zápornú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako - 0,598  

na hladine významnosti p.000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek   

na slovenskej vzorke klesá hodnota merania extenzie ramena. 

Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami flexie lakťa sme zistili strednú, zápornú 

koreláciu na hladine významnosti p.05 len v 14 položkách z celkového počtu 30 položiek 

dotazníka DASH. V týchto prípadoch, so stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek  

na slovenskej vzorke klesá hodnota merania flexie lakťa. Štatistickú nevýznamnosť korelácií 

pri ostatných položkách pripisujeme malému počtu pacientov v pilotnej štúdii.  

Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami svalovej sily sme zistili strednú a vysokú, 

pozitívnu koreláciu. Hodnoty korelačných koeficientov sa pohybovali v rozmedzí 0,601 – 

0,824 na hladine významnosti p.000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek  

na slovenskej vzorke stúpa hodnota merania svalovej sily. 
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Pre výpočet sensitivity dotazníka sme použili Logistickú regresnú analýzu, metódou logit 

model, kde našou závislou premennou bolo dichotomické delenie hrubého skóre DASH 

dotazníka: 1 pre dobré skóre, 0 pre zlé skóre.  

Nezávislými premennými boli DASH skóre, abdukcia, flexia a extenzia ramena, flexia lakťa  

a svalová sila. Pre výpočet sme použili  metódu enter. 

 

Záver 

Modely pre všetky očakávané a zistené parametre v podskupinách dobrého a zlého skóre sú 

dobre kalibrované. Môžeme teda povedať, že test je schopný správne zistiť očakávané 

parametre aj na slovenskej populácii a je použiteľný v ďalšom výskume. 
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