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Tento průzkum zkoumá dopad onemocnění a potenciální zdravotní péči a koučink pacientů 

léčených na onemocnění hypofýzy. Pomocí následujícího dotazníku chceme zmapovat 

zkušenosti pacientů trpících onemocněním hypofýzy související s jejich zdravotním stavem. 

Také chceme dotazník použít ke zjištění potřeb pacientů v oblasti zdravotní péče a koučinku 

ohledně toho, jak se vypořádat s konkrétními příznaky a důsledky onemocnění.  

 

Chtěli bychom vás požádat, abyste se vyjádřili k řadě tvrzení o důsledcích, které (možná) 

kvůli onemocnění hypofýzy pociťujete ve svém každodenním životě. Laskavě vždy 

zakroužkujte resp. zaškrtněte odpověď, která nejlépe vystihuje váš názor. Nejsou žádné 

správné nebo špatné odpovědi. Pokud si nejste odpovědí jisti, zkuste vybrat tu odpověď, 

která vaši situaci vystihuje nejlépe.  

 

Na další straně najdete příklad. 
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PŘÍKLAD 

 
Každá otázka se skládá ze tří částí. 
 
 
Část A představuje tvrzení o některém obtížném problému. Budete požádáni, abyste 
označili, zda u vás toto tvrzení platí: 
 
 
Onemocnění hypofýzy mi způsobuje v každodenním životě omezení.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
 
 
Pak budete požádáni, abyste označili, do jaké míry tento problém pociťujete. Můžete tak 
učinit zaškrtnutím políčka, které nejlépe odpovídá vašemu názoru:  
 
 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují: 
 

□ Vůbec ne ⌧ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
 
Nakonec budete požádáni, abyste označili, jak je pro vás důležité, aby vám poskytovaná 
péče tento konkrétní problém pomohla řešit. Můžete tak učinit zaškrtnutím políčka, které 
nejlépe odpovídá vašemu názoru: 
 
 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ ⌧ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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1. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji únavu. 

a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 

2. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji fyzickou bolest. 

a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
3. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji problémy se spaním.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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4. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji problémy se soustředěním.  

a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
5. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji obtíže, když mám dělat několik věcí najednou. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
6. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji problémy s pamětí.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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7. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji obtíže, kdy se mi nedaří zbavit se určitých 
myšlenek.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
8. V důsledku onemocnění hypofýzy se cítím na dně.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
9. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji úzkost.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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10. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji výkyvy nálad.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
11. V důsledku onemocnění hypofýzy mám tendenci v určitých situacích panikařit.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
12. V důsledku onemocnění hypofýzy jsem na stresující situace citlivější než dříve.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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13. Kvůli svému onemocnění hypofýzy si dělám obavy z tělesných příznaků.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
14. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji u sebe změny osobnosti.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
15. V důsledku onemocnění hypofýzy se změnily mé emocionální reakce.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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16. V důsledku onemocnění hypofýzy jsem podrážděnější než dříve.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují: 

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
17. Kvůli svému onemocnění hypofýzy pociťuji stud.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
18. Kvůli svému onemocnění hypofýzy pociťuji osamělost. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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19. Kvůli svému onemocnění hypofýzy pociťuji vinu vůči svému partnerovi resp. blízkým 

rodinným příslušníkům. 

a. ANO / Do jisté míry / NE / Není relevantní (Pokud NE nebo není relevantní , přejděte 
prosím k další otázce) 

 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
20. Dělám více, než je pro mě dobré (překračuji své vlastní limity).  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Vnímám to jako zátěž: 

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
21. Myslím si, že každý (nový) příznak souvisí s mým onemocněním hypofýzy. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Vnímám to jako zátěž: 

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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22. Často přemítám o příčinách mého onemocnění hypofýzy. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Vnímám to jako zátě:. 

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
23. Mám chmurné myšlenky týkající se důsledků mého onemocnění hypofýzy. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
24. Mám chmurné myšlenky týkající se toho, jak se bude moje onemocnění hypofýzy dále 
rozvíjet.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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25. Mám chmurné myšlenky týkající se toho, nakolik se bude dařit udržovat mé onemocnění 
hypofýzy pod kontrolou.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
26. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji při sexu fyzické problémy. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
27. V důsledku onemocnění hypofýzy mám menší zájem o sex. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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28. Kvůli mému onemocnění hypofýzy se zhoršil můj vztah s mým partnerem. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE / Není relevantní (Pokud NE nebo není relevantní , přejděte 

prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
29. Kvůli mému onemocnění hypofýzy se zúžil okruh mých přátel. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
30. Kvůli svému onemocnění hypofýzy se ve společnosti cítím nesvůj. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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31. U lidí v mém společenském okruhu pociťuji nedostatečné pochopení pro důsledky 

mého onemocnění hypofýzy.  

a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
32. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji omezení při účasti v zájmových činnostech. 
 
a. ANO / Do jisté míry / NE (Pokud NE, přejděte prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 

 
 
33. V důsledku onemocnění hypofýzy pociťuji obtíže při výkonu své práce.  
 
a. ANO / Do jisté míry / NE / Není relevantní (Pokud NE nebo není relevantní , přejděte 

prosím k další otázce) 
 
b. Tento problém a jeho důsledky mě zatěžují:  

□ Vůbec ne □ Mírně □ Středně □ Značně □ Extrémně 

 
c. Podle mého názoru je pozornost, kterou tomuto problému věnují moji poskytovatelé 

zdravotní péče: 

 □ □ □ □ □ 
Nedůležitá Mírně důležitá Středně 

důležitá 
Značně důležitá Extrémně 

důležitá 
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Další problémy, s nimiž se potýkám: 
(Uveďte prosím také, zda při řešení těchto problémů potřebujete pomoc nebo podporu.)  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
Velice vám děkujeme za účast v tomto průzkumu! 


