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ÚVOD 

 

Postihnutie pohybového aparátu z úrazových aj neúrazových príčin predstavuje 

závažnú, častú a spoločensky významnú formu postihnutia zdravia vo všetkých vekových 

kategóriách. Pokroky v liečbe úrazových a neúrazových afekcií pohybového aparátu sú 

neodškriepiteľné, no ich dôsledkom je stále väčšia diverzifikácia možných terapeutických 

postupov. Jedine čas a čo najobjektívnejšie hodnotenie jednotlivých terapeutických modalít 

dokážu určiť správny, a teda pre pacienta najprospešnejší spôsob liečby. 

Hodnotiace systémy postihnutia pohybového aparátu sú v súčasnosti značne 

nejednotné, čo niekedy paradoxne vyplýva zo snahy autorov o ich väčšiu univerzálnosť. 

Na druhej strane sa za účelom objektivizácie a možnosti porovnania liečebných výsledkov, 

a to aj v medzinárodnom meradle, dá pozorovať snaha o unifikáciu používaných 

hodnotiacich systémov postihnutia pohybového aparátu.  

Horná končatina predstavuje významný komunikačný a manipulačný orgán, ktorý 

nám umožňuje spojenie s okolím i s vlastným telom. Charakterizuje ju jemne 

odstupňovaný a typovo diferencovaný pohyb, ktorý umožňuje dosiahnuť na ktorékoľvek 

miesto nášho tela. Obmedzenie alebo strata základných funkcií hornej končatiny výrazne 

ovplyvňuje akúkoľvek činnosť človeka, znižuje možnosti jeho uplatnenia a  predovšetkým 

jeho sebestačnosť. Traumatické poranenia hornej končatiny môžu spôsobovať závažné 

problémy pri vykonávaní činností každodenného života. Niektoré špecifické poranenia 

hornej končatiny môžu byť spojené s dočasnou a niekedy aj trvalou poruchou funkcie 

smerujúcou k  zhoršeniu kvality života. Pre liečbu traumatických poranení a  

vyhodnocovanie  ich  účinnosti  neexistujú  v  našich   podmienkach   jednotne  stanovené 

a všeobecne akceptovateľné metodiky, prostredníctvom ktorých by sme mohli verifikovať 

obmedzenia v rôznych činnostiach každodenného života a odvodzovať mieru závažnosti 

poškodenia funkcie hornej končatiny. 

V slovenskom jazyku nie sú dostupné žiadne publikované práce o funkčných 

výsledkoch liečby po takýchto úrazoch, takže porovnanie medzi štúdiami alebo zraneniami 

je ťažké. Publikácia sa zaoberá systematizáciou prístupov k problematike objektívne aj 

subjektívne zameraných metodík pre hodnotenie miery postihnutia pohybového aparátu. 

Prezentuje nové možnosti hodnotenia výsledkov liečby úrazov muskuloskeletárneho 

systému zo zameraním na funkčnosť hornej končatiny, konkrétne postihnutia ramena, 

lakťa a ruky s využitím štandardizovaných a medzinárodne akceptovateľných hodnotiacich 
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nástrojov. Jedným z pomerne často využívaných metodík je DASH (disabilities of the arm, 

shoulder and arm) skóre. Jeho významná validita a efektivita bola preukázaná viacerými 

štúdiami, a to aj v porovnaní s inými subjektívnymi hodnotiacimi systémami. V našich 

podmienkach bolo jeho zavedenie do praxe problematické z viacerých dôvodov, no 

základným sú jazykovo - kultúrne špecifiká, ktoré nám neumožňujú jeho praktickú 

implementáciu v pôvodnej forme a v anglickom jazyku. 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa rozhodla 

v spolupráci s Klinikou úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove 

realizovať projekt zameraný na vypracovanie, overenie a sprístupnenie jednotnej, 

medzinárodne akceptovanej a odporúčanej metodiky hodnotenia výsledkov postihnutia 

pohybového aparátu pre širokú obec odborníkov z klinickej medicínskej praxe, výskumnej  

aj pedagogickej oblasti v Slovenskej republike. 

Súčasťou náročného procesu jazykovo - kultúrnej adaptácie bola realizácia 

pilotného výskumu zameraná na overenie  psychometrických vlastností dotazníka. 

V publikácii sú zhrnuté najdôležitejšie výsledky vykonanej štatistickej analýzy svedčiace o 

použiteľnosti adaptovaného dotazníka v našich podmienkach. 

Našim cieľom bolo následne analyzovať a porovnať citlivosť viacerých 

medzinárodne akceptovaných hodnotiacich nástrojov pre posúdenie funkčnosti hornej 

končatiny po traumatických poraneniach v oblasti ramena, lakťa a ruky. Zamerali sme sa 

na hodnotenie psychometrických vlastností výskumných dotazníkov merajúcich mieru 

funkčnej závislosti a kvalitu života u pacientov s úrazmi hornej končatiny pri chirurgickej 

liečbe.  Overovali sme internú konzistenciu a kriteriálnu reliabilitu vybraných hodnotiacich  

nástrojov. Získané výsledky potvrdzujú, že všetky nástroje použité vo výskume majú 

vysokú  validitu  a postačujúcu kriteriálnu reliabilitu, čo umožňuje ich výskumné použitie 

v slovenskej populácii. 

 

 

 

 

 

 

 


