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2  HODNOTIACE NÁSTROJE KLINICKÉHO VÝSKUMU 

V KONTEXTE HODNOTENIA FUNKČNEJ SCHOPNOSTI HORNEJ 

KONČATINY 

 

 Ochorenie alebo úraz vytvára obmedzenia či následky, ktoré majú dopad na 

pacientov život. Preto vyvstala potreba vytvoriť klasifikáciu funkčných schopností, ktorá 

bude v sebe zahŕňať reťazec disease (ochorenie) – impairment (porucha) – disability 

(neschopnosť) – handicap (nevýhoda). Ochorenie (disease) sa prejaví morfologicky 

i funkčne poruchou (impairment), ktorá následne obmedzí človeka v jeho aktivitách 

(disability). Vzniknutý stav sa premieta v spoločenskom uplatnení (handicap). Na základe 

toho bola v r. 1980 Svetovou zdravotníckou organizáciou vypracovaná International 

Classification of Impairments, Disability and Handicaps, ktorá bola následne v r. 1997 

zrevidovaná podľa pripomienok odbornej verejnosti na International Classification of 

Impairments, Activities and Participation. Termín disabilita bol nahradený termínom 

aktivita a termín handicap termínom participácia z dôvodu terminologického priblíženia sa 

ľuďom so zdravotným postihnutím. Po opätovnom prepracovaní v r. 2001 Svetová 

zdravotnícka organizácia zverejnila poslednú verziu klasifikácie pod názvom International 

Classification of Functioning, Disability and Health, ktorá je záväzná pre všetky členské 

štáty WHO (Kolář et al., 2009, Drábová et al., 2011). 

Funkčná schopnosť jednotlivých častí tela veľmi významne ovplyvňuje kvalitu 

života pacienta. Výskumné aktivity sledujúce dynamiku zmien vo funkčnom statuse 

pacientov napomáhajú objektivizovať aktuálny stav pacienta, pričom sa zároveň 

monitoruje efekt klinickej liečby a sleduje záťaž, ktorú má choroba či zranenie na človeka. 

Sprostredkované informácie následne umožnia  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  

vykonávať efektívnejšie medicínske a medicínsko-politické rozhodnutia vrátane stanovenia 

adekvátnych priorít činností (O´Connor, 2013; Malmgren, 2013). 

Vo výskumoch kvality života sa pri jej meraní alebo rozmieňaní na jednotlivé časti 

používajú slová ako kritériá, domény a subdomény, ukazovatele, komponenty, činitele, 

indikátory. Často sú užívané synonymicky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 

kvalitu života vo všeobecnosti určuje šesť oblastí s nasledovným zastúpením indikátorov 

(Tab. 1). 
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Tab. 1 Indikátory kvality života podľa Svetovej zdravotníckej organizácie  

Telesné 

zdravie   

energia     

Sociálne 

vzťahy   

osobné vzťahy 

únava sociálna podpora 

bolesť sexuálne aktivity 

diskomfort  

 

 

Prostredie 

finančné zdroje 

spánok sloboda 

odpočinok fyzická bezpečnosť 

Psychické 

funkcie   

imidž vlastného tela 

a zjavu 

 

zdravie 

pozitívne emócie  sociálna starostlivosť 

negatívne emócie prostredie domova 

sebahodnotenie 
možnosti získať 

informácie a kompetencie 

myslenie 
fyzikálne prostredie – 

znečisťujúce látky 

učenie fyzikálne prostredie –hluk 

pamäť 
fyzikálne prostredie – 

premávka 

pozornosť 
fyzikálne prostredie – 

klíma 

Úroveň 

nezávislosti   

mobilita 
fyzikálne prostredie – 

doprava 

aktivity v 

každodennom živote 

 

 

Spiritualita  

 

náboženstvo   

závislosť od liekov a                                        

zdravotníckych 

pomôcok 

 

osobné presvedčenia   

pracovná kapacita 

(Zdroj: Zikmund, 2001) 

 

Pri externých formách hodnotenia kvality života ide o veľmi subjektívnu formu 

hodnotenia. Rozdiely v hodnotení môžu byť až diametrálne odlišné a to nielen v hodnotení 

kvality života pacienta rôznymi hodnotiteľmi, ale i vzhľadom na rôzne časové úseky 
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a situácie. Rovnako je kvalita života závislá na kultúrnych normách či vzorcoch správania 

a očakávania potrebného. Hodnotiaci nástroj vytvorený pre jednu krajinu je veľmi 

pravdepodobne viazaný na danú kultúru. Je preto nanajvýš potrebné štandardizovať 

nástroje podľa podmienok a špecifík danej krajiny. 

Nástroje pre monitorovanie kvality života možno rozdeliť na metódy, kde  kvalitu 

života hodnotí  druhá osoba, metódy, kde hodnotiteľom je sama daná osoba alebo 

zmiešané metódy, ktoré vznikli ich kombináciou (Křivohlavý, 2002). Najčastejšími typmi 

nástrojov merania kvality života sú štruktúrovaný rozhovor a dotazník (Libigerová, 

Müllerová, 2001, Uherová et al., 2011). 

Dotazník sa v monitoringu kvality života týkajúceho sa zdravotného stavu používa 

v troch formách (Petr  et al., 2001, Burckhardt, 2013, Rapkin, 2013): 

1. dotazníky globálneho hodnotenia kvality života (global assessment) -  pri ktorých nie je 

možné identifikovať odlišnosti v jednotlivých doménach, poskytuje všeobecné 

zhodnotenie kvality života; väčšinou nie je možné identifikovať postihnutie v jednotlivých 

oblastiach – doménach, 

2. generické dotazníky - majú veľa spoločného s globálnymi meraniami, skúmajú celkový 

dopad ochorenia/úrazu alebo jeho symptómov na pacientov život, avšak umožňujú 

demonštrovať podobnosti alebo rozdielnosti medzi jednotlivými populačnými 

podskupinami, a tým i porovnať jednotlivé domény, 

3. špecifické dotazníky – sú určené pre určitú podskupinu alebo ochorenie/úraz, umožňujú 

hodnotenie vývoja zdravotného stavu v čase, pričom sú citlivé na niekedy malé, ale 

klinicky signifikantné zmeny v zdravotnom stave; hodnotia užšie spektrum faktorov, ktoré 

sú v úzkom prepojení s konkrétnym ochorením; tieto nástroje často dosahujú väčšiu 

citlivosť merania a vykazujú väčšiu diskriminačnú validitu v porovnaní s generickými 

nástrojmi. 

Generické a špecifické dotazníky merania kvality života v súvislosti so zdravotným 

stavom sa zameriavajú na assessment symptómov ochorenia (príčinné – kauzálne 

indikátory, keďže ich výskyt môže spôsobiť zmenu v kvalite života) a tiež na 

účinné/účinkové/effect  indikátory, ktoré odrážajú úroveň kvality života (Fayers, Hand, 

2013).  

Následne sa tieto položky rešpektujúc odporúčania Svetovej zdravotníckej 

organizácie v dotazníku majú dotýkať nasledovných kategórií (Tab. 2). 
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Tab. 2 Kategórie kvality života hodnotiacich nástrojov vo vzťahu k zdravotnému stavu        

Telesný stav 

ťažkosti vyplývajúce 

z choroby a jej 

symptómov 

  

 

 

 

Sociálne 

aspekty  

 

rodinné medziľudské 

vzťahy 

funkčné schopnosti 
účasť na sociálnych 

aktivitách 

utrpenie 

udržiavanie doterajších 

kontaktov 

spôsob trávenia 

voľného času 

komunikácia s okolím 

sebestačnosť 

 

 

 

Ekonomická 

situácia  

a  

zamestnanie 

finančná situácia 

pacienta  

 

nezávislosť pacienta 

na druhých ľuďoch – 

cudzej pomoci 

pracovná schopnosť 

pacienta 

 

strata zamestnania 

v dôsledku ochorenia 

 

Psychický 

stav   

pocit pohody 

(životnej 

spokojnosti) 

nálada  

depresia 

obavy zo straty 

nezávislosti, 

sebakontroly 

pocit, že je pacient 

niekomu na ťarchu 

vedomie pacienta 

o následkoch jeho 

choroby 

(Zdroj: Libigerová, Müllerová, 2001, Křivohlavý, 2002) 
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Základnými kritériami vedeckej hodnoty výskumného nástroja vrátane dotazníkov 

je jeho reliabilita – spoľahlivosť a validita – platnosť. Ideálny nástroj merania je taký, 

ktorého výsledky sú relevantné, presné, citlivé, účinné a poskytujú objektívne miery 

skúmaných vlastností. Najčastejšie ide o mierky a stupnice v dotazníkovej forme. 

Reliabilita – spoľahlivosť nástroja vyjadruje stupeň zhody meranej vlastnosti so 

skutočnosťou, odráža mieru bezchybnosti údajov a dáva odpoveď na otázku, či nástroj – 

mierka spoľahlivo meria niečo za rovnakých podmienok s rovnakými subjektmi, ale 

s rôznymi vyšetrovateľmi. Jej číselným ukazovateľom je koeficient reliability odvodený 

z variability skóre skúmanej vzorky. Reliabilita sa hodnotí pomocou stability nástroja, 

vnútornej konzistencie – homogenity a ekvivalencie – rovnocennosti. Výskumník sa 

rozhoduje pre ten aspekt spoľahlivosti, ktorý je najrelevantnejší pre vlastnosť a nástroj. 

Validita mierky potvrdzuje, že meriame skutočne tú stránku javu, ktorú máme 

v úmysle merať. Validitu určitého nástroja meriame stupňom tesnosti, s akou sa namerané 

hodnoty približujú k hodnotám skutočným, „pravdivým“ t.j. ku kritériu. Výsledky merania 

skúšaného nástroja – mierky porovnávame s výsledkami štandardnej metódy, ktoré 

pokladáme za správne. Validitu na rozdiel od reliability možno určiť len veľmi ťažko. Ak 

je nástroj validný, je aj spoľahlivý, naopak to však neplatí. Pri prevzatí nástroja z iného 

jazyka je dôležitý správny lingvistický a obsahový preklad nástroja s cieľom dodržať 

originálny zámer mierky, čiže jej obsah. Obsahová validita podáva dôkaz o vhodnosti 

výberu položiek a o ich správnej definícii v meracom nástroji (Žiaková  et al., 2003).  

Existuje veľké množstvo skórovacích systémov zameraných na monitorovanie 

kvality života pacientov s postihnutím hornej končatiny. Avšak iba niektoré z nich boli 

validizované a súčasne ponúkajú komplexný pohľad na všetky aspekty fungovania hornej 

končatiny (Bialocerkowski et al., 2000, Longo et al., 2008). V Tab. 3 prezentujeme validné 

a reliabilné nástroje hodnotenia kvality s osobitným zameraním na hornú končatinu. 
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Tab. 3 Prehľad vybraných nástrojov hodnotenia kvality života vrátane nástrojov 

zameraných na hornú končatinu 

Nástroj 
Generické 

nástroje 

Špecifické 

nástroje 

zamerané  

na ruku 

Špecifické 

nástroje 

zamerané  

na lakeť 

Špecifické 

nástroje 

zamerané  

na rameno 

1. Sickness Impact 

Profile - SIP 

DASH – 

 Disabilities of 

arm, shoulder and 

hand 

DASH –  

Disabilities of 

arm, shoulder and 

hand 

DASH - 

Disabilities of 

arm, shoulder and 

hand 

2. 
Nottingham 

Health Profile - 

NHP 

QUICK DASH QUICK DASH QUICK DASH 

3. 

Medical 

Outcomes Study 

36 - Item Short 

Form -   SF-36 

MAYO Wrist 

Score 

MAYO Elbow 

Score 

Constant 

(Murley) 

Shoulder Score 

4. 

European Quality 

of Life 

Questionnaire – 

Version EQ - 5D 

Michigan Hand 

Outcomes 

Questionnaire 

Oxford Elbow 

Score 

UCLA Shoulder 

Rating Scale 

5. WHOQOL -

BREF 

The Patient – 

Rated Wrist 

Evaluation 

(PRWE) 

The Patient – 

Rated Elbow 

Evaluation 

(PREE) 

Oxford Shoulder 

Score 

6. 
Psychological 

General Well-

Being Index 

 
Liverpool Elbow 

Score 

American 

Shoulder and 

Elbow Surgeons 

Society 

Standardized 

Shoulder 

Assessment 

Form-  ASES 

7. PCASEE  

Mayo Elbow 

Performance 

Index (MEPI) 

Shoulder Pain and 

Disability Index - 

SPADI 

8. Quality of Life 

Profile - QLP 
 

Hospital for 

Special Surgery 

Scoring System 

(HSS) 

Shoulder 

Disability 

Questionnaire - 

SDQ 

9. 
Psychological 

General Well-

Being - PGWB 

 

Musculoskeletal 

Function 

Assessment 

(MFA) 

 

Simple Shoulder 

Test - SST  

10. 

Medical 

Outcomes Study 

12 - Item Short 

Form -   SF - 12 

   

http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/constant_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/constant_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/constant_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/Michigan_Hand_Outcome_Questionnaire.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/Michigan_Hand_Outcome_Questionnaire.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/Michigan_Hand_Outcome_Questionnaire.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/ucla_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/ucla_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/oxford_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/oxford_shoulder_score.html
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2.1  Generické nástroje hodnotenia kvality života 

  
Ku generickým nástrojom hodnotenia kvality života patrí: 

Sickness  Impact  Profile (SIP) – je  generický nástroj, ktorý  je  možné použiť  bez 

ohľadu na typ a závažnosť ochorenia, demografické či kultúrne špecifiká; obsahuje 136 

položiek denných aktivít sústredených v 12 subškálach – spánok, oddych, emocionálne 

prežívanie, starostlivosť o telo a domácnosť, pohybová aktivita, mobilita, sociálna 

interakcia, komunikácia, práca, rekreačná aktivita, stravovanie (Fayers, Machin, 2000),  

Nottingham  Health Profile  (NHP) -  slúži na meranie telesného, sociálneho a  

psychického distresu; je porovnateľný so Sickness Impact Profile avšak je viac orientovaný 

na emocionálny stav než na denné aktivity; 38 položiek je roztriedených do 6 subškál  - 

spánok, bolesť, emocionálne reakcie, sociálna izolácia, telesná mobilita a úroveň energie 

(Gurková, 2011),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Medical Outcomes Study 12 - Item Short  Form (SF 12) je generický nástroj zahrňujúci 

všeobecné koncepty súvisiace so zdravím, ktoré však nie sú špecifické pre žiadne 

ochorenie či typ liečby; obsahuje 12 položiek (jeho dlhšia verzia Medical Outcomes Study 

36 - Item Short -  SF 36 má 36 položiek) a orientuje sa na: 

 fyzické zdravie - je koncipované z nasledovných subškál - obmedzenie fyzických 

aktivít v dôsledku telesných zdravotných problémov, obmedzenie vo vykonávaní 

sociálnych aktivít následkom telesných zdravotných problémov, obmedzenie vo 

vykonávaní obvyklých činností v dôsledku telesných zdravotných problémov, 

bolesť, celkové vnímanie zdravia, 

 mentálne zdravie - reprezentujú subškály ako sú vitalita (miera energie, únava), 

obmedzenie vo vykonávaní sociálnych aktivít následkom emocionálnych 

problémov, obmedzenie vo vykonávaní obvyklých činností v dôsledku 

emocionálnych problémov, všeobecné mentálne zdravie (Mikuľaková et al., 2009, 

Fayers, Machin, 2000). 

Tento nástroj bol preložený, validizovaný a štandardizovaný vo viac ako 15 krajinách 

sveta. Veľmi často je práve z tohto dôvodu  zaraďovaný medzi najpoužívanejšie nástroje 

v oblasti kvality života pacientov (Gurková, 2011). 

European Quality of Life Questionnaire (Version EQ - 5D) - hodnotí zdravotný stav na 

základe 2 typov ukazovateľov; objektívne ukazovatele spočívajú v monitorovaní 

pohyblivosti, sebaopatery, obvyklých činností, bolesti/ťažkostí a úzkosti/depresie - 

výstupom je EQ - 5D index; subjektívny ukazovateľ je reprezentovaný vizuálnou 
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analógovou škálou v zmysle označenia subjektívne vnímaného stavu na stupnici - 

výstupom tohto ukazovateľa je EQ - 5D VAS index (Gurková, 2011), 

WHOQOL - BREF je nástrojom určeným pre klinickú prax. 26 položiek sústredených v 4 

subškálach hodnotí fyzické zdravie, psychickú oblasť, sociálne vzťahy a prostredie;   ak sa 

skóre tohto nástroja vynásobí štyrmi je porovnateľný s WHO-QOL 100; rovnako je možné 

transformovať skóre do percentuálnej podoby za každú hodnotenú oblasť (Gurková, 2011, 

Homzová et al., 2010), 

Psychological General Well - Being Index a Psychological General Well - Being – 

PGWB je unidimenzionálnym nástrojom, ktorý monitoruje intrapersonálne, afektívne 

alebo emocionálne stavy, ktoré odrážajú aktuálnu situáciu subjektívne prežívanej pohody 

či distresu; obsahuje 68 položiek, resp. jeho skrátená verzia (PGWB) iba 22 položiek 

(Grossi et al., 2006), 

PCASEE je generickým nástrojom hodnotiacim somatickú a kognitívnu oblasť, emočnú  

a sociálnu oblasť, vrátane ekonomickej oblasti a tiež osobnostných problémov, 

Quality of Life Profile  (QLP) - tento nástroj mapuje fyzickú, psychologickú a duchovnú 

existenciu; v centre jeho záujmu je aj spolupatričnosť  v zmysle väzieb na konkrétne 

sociálne prostredie v spoločnosti či komunite,  v neposlednom rade monitoruje aj 

dosahovanie osobných cieľov, ašpirácií a túžob (Gurková, 2011). 

 

2.2 Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na ruku 

 

K nástrojom hodnotenia kvality života zameraných na ruku patrí: 

MAYO wrist score (MWS) - je to nástroj, ktorý sa zameriava na intenzitu bolesti, 

funkčný status, rozsah pohyblivosti a silu stisku ruky (MAYO wrist score, 2013), 

Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHOQ) je to nástroj, ktorý napomáha 

porovnaniu výsledkov liečby; v 63 otázkach a meraniach mapuje 6 domén: celkovú 

funkčnosť ruky, bežné denné aktivity, pracovnú činnosť, bolesť, vzhľad ruky a pacientovu 

spokojnosť s fungovaním ruky. Ľavá a pravá  ruka je hodnotená individuálne (Dias, 2008). 

 

2.3 Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na lakeť 

 

K nástrojom hodnotenia kvality života zameraných na lakeť patrí: 

MAYO Elbow Score - tento nástroj bol vyvinutý pre porovnanie predoperačného 

a pooperačného stavu pri postihnutí lakťa; hodnotí intenzitu bolesti, pohyblivosť lakťa, 
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stabilitu, funkčnú schopnosť ruky v oblasti jedenia, česania, hygienických úkonov, 

obliekania a obúvania (MAYO Elbow Score, 2013), 

Oxford Elbow Score - je určený hlavne pre posúdenie efektivity liečby chirurgických 

pacientov; zahŕňa 3 domény: bolesť, funkčnú schopnosť lakťa a sociálno-psychologické 

parametre; každá z domén obsahuje 4 položky (Oxford Elbow Score, 2013), 

Liverpool Elbow Score - obsahuje 2 komponenty – časti: prvú vypĺňa pacient sám, 

pričom sa monitoruje funkčná schopnosť lakťa vrátane pociťovania bolesti (deväť 

položiek), druhá časť spočíva v zmapovaní klinických dát v šiestich položkách,  

Mayo Elbow Performance Index (MEPI) - je jedným z najpoužívanejších vo svojej 

oblasti; zahŕňa štyri časti – bolesť, pohyb lakťom, stabilita, schopnosť vykonať päť 

činností bežného denného života; má svoju modifikovanú verziu Mayo Elbow Score,  

Hospital for Special Surgery Scoring System (HSS) - obsahuje osem domén – bolesť, 

funkčnú schopnosť, sagitálny pohyb, svalovú silu, flexiu, extenziu, pronáciu a supináciu;  

jeho skrátená verzia obsahuje iba štyri domény, a to bolesť, funkčnú schopnosť, 

vykonávanie aktivít  vrátane miery ich realizácie, 

Musculoskeletal Function Assessment (MFA) - je obšírny nástroj obsahujúci 100 

položiek pokrývajúcich 10 kategórií: sebaopatera, spánok/oddych, ruka/jemné motorické 

zručnosti, pohyblivosť, domáce práce, zamestnanie/práca, voľno-časové aktivity/rekreačné 

aktivity, rodinné vzťahy, poznávanie/myslenie, emocionálne nastavenie, zvládanie, 

adaptácia (Longo et al., 2008). 

 

2.4 Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na rameno 

 

K nástrojom hodnotenia kvality života zameraných na rameno patrí: 

Constant (Murley) Shoulder Score je vysoko citlivým nástrojom, ktorý sa využíva ako 

hodnotiaca mierka pri postihnutí ramena; nie je vhodný, ak pacient vykazuje známky 

nestability. Je to nástroj, ktorý v sebe zahŕňa 4 domény - bolesť (1 položka), bežné denné 

aktivity (4 položky: práca, šport, spánok, polohovanie ruky), mobilita (4 položky: predná 

a laterálna abdukcia / elevácia, externá a interná rotácia), svalová sila; bolesť a bežné 

denné aktivity hodnotí pacient, ostatné položky klinický odborník (Angst et al., 2011),  

UCLA Shoulder Rating Scale - tento nástroj sleduje 5 samostatných domén – bolesť, 

funkčnú schopnosť, aktívnu prednú flexiu, silu prednej flexie, celkovú spokojnosť pacienta 

(UCLA Shoulder Rating Scale, 2013),  

http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/ucla_shoulder_score.html
http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/ucla_shoulder_score.html
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American Shoulder and Elbow Surgeons Society Standardized Shoulder Assessment 

Form (ASES) je nástrojom, ktorý je určený pre pacientov s postihnutím ramena a zahŕňa v 

sebe 3 kľúčové komponenty: je ľahko použiteľný, hodnotí bežné denné aktivity, zahŕňa 

klinické hodnotenie ako aj pacientovo sebahodnotenie;  pacient hodnotí bolesť (6 

položiek), nestabilitu (2 položky) a v 10 - tich položkách bežné denné činnosti zahrňujúce 

obe strany tela; klinické hodnotenie obsahuje 4 časti, každá je pre ľavú ako aj pravú stranu 

tela – rozsah pohybu (5 položiek pre aktívny i pasívny pohyb), príznaky (11 položiek), 

svalová sila (5 položiek) a nestabilita (8 položiek + 1 otvorená otázka); je to nástroj 

vykazujúci dobrú reliabilitu, vysokú konštruktovú validitu a citlivosť (Angst et al., 2011), 

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) - je veľmi citlivým nástrojom pre 

hodnotenie funkcie ramena, ktorý sa veľmi často využíva v klinickom výskume; je 

nástrojom prostredníctvom ktorého hodnotí pacient príznaky a funkčnú schopnosť ramena; 

obsahuje 13 položiek, z ktorých je 5 zameraných na bolesť a 8 na funkciu ramena; jeho 

skórovací systém je úzko prepojený s vizuálnou analógovou škálou; má viacero 

jazykových verzií – nórska, nemecká, slovinská, čínska, portugalská, japonská, či turecká; 

jeho výhodou je, že je ľahko čitateľný, porozumiteľný a vyhodnotiteľný, málokedy sa 

vyskytujú nevyplnené položky (Angst et al., 2011),  

Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) je sebahodnotiacim nástrojom  skúmajúcim 

vplyv bolesti na funkčnú schopnosť ramena; pôvodne 22 - položková verzia bola skrátená 

na 16 položiek, ktoré mapujú najčastejšie situácie či činnosti, ktoré môžu provokovať 

bolesť a výskyt nežiaducich symptómov (Angst et al., 2011), 

Simple Shoulder Test (SST) je nástrojom hodnotiacim funkčnú disabilitu v 12 položkách 

orientujúcich sa na bolesť, svalovú silu a rozsah pohybu; pacient ho vypĺňa sám; je krátky 

a ľahko zrozumiteľný, avšak v publikovanej literatúre absentuje zmienka o jeho prípadnej 

jazykovo-kultúrnej adaptácii (Angst et al., 2011). 

Pri výbere nástroja je nutné zvážiť, pre akú skupinu pacientov je určený, na aké 

oblasti sa orientuje klinický výskum a vzájomnú komparatibilitu nástrojov kvality života. 

 

 

 

 

 

 


