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ZÁVER 

 

Cieľom predkladanej práce bolo oboznámiť odbornú verejnosť s významom, 

procesom a výsledkami jazykovo-kultúrnej adaptácie dotazníka DASH (disabilities of the 

arm, shoulder and hand - postihnutie pleca, ramena a ruky), ktorá bola realizovaná na 

Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v spolupráci s Klinikou úrazovej 

chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v rámci projektu 

Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky.  

Zavedenie jednotnej, správnej a široko koncipovanej metodiky hodnotenia 

výsledkov liečby úrazového aj neúrazového postihnutia hornej končatiny je v súčasnej 

dobe z hľadiska komparácie výsledkov a konkurencieschopnosti na národnej 

i medzinárodnej úrovni nevyhnutné. V širokom spektre rôznych hodnotiacich systémov 

sme sa usilovali o ich sumarizáciu a triedenie s cieľom navrhnúť efektívne metodiky pre 

posúdenie miery postihnutia pohybového aparátu v špecifických podmienkach.  

Hodnotiaci systém DASH je v celosvetovom meradle všeobecne akceptovaný pre 

subjektívne hodnotenie postihnutia hornej končatiny. V spolupráci s Inštitútom pre prácu  

a zdravie (ďalej IWH) v Toronte  sa nám podarilo úspešne zavŕšiť jeho adaptačný proces, 

ktorého výsledkom je dostupnosť uznávaného a vo svete štandardne používaného 

dotazníka DASH pre univerzálne subjektívne hodnotenie postihnutia ktorejkoľvek časti 

hornej končatiny odbornej verejnosti v Slovenskej republike. Veríme, že vďaka 

spoločnému úsiliu celého riešiteľského kolektívu sa nám podarilo predložiť odbornej 

verejnosti adekvátny hodnotiaci nástroj v čo najdokonalejšej forme. Na základe výsledkov 

realizovaného pilotného projektu môžeme konštatovať, že psychometrické parametre 

slovenskej verzie DASH dotazníka sú výrazne signifikantné a umožňujú použitie nástroja 

pre získanie generalizovaných výstupov meraní na slovenskej populácii. 

Slovenská verzia dotazníka DASH je v plnej i skrátenej forme zverejnená na 

webovej stránke Institute for Work and Health (Toronto, Kanada), čím je dostupná širokej 

odbornej verejnosti pre nekomerčné účely v klinickej praxi a výskume. 

Výsledky hodnotenia funkčnosti hornej končatiny môžu byť dôležité pri 

posudzovaní účinnosti chirurgických zákrokov. Takéto hodnotenie môže pomôcť lekárom 

a ostatným zdravotníckym pracovníkom rozlišovať medzi rôznymi metódami liečby 

a identifikovať najvhodnejšie možnosti účinnej liečby, ktorá potom zlepšuje celkovú 

starostlivosť a kvalitu života pacienta. 


