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Příloha 2: Vzor použitého dotazníku: Osteochondrosis dissecans – onemocnění
chrupavky kolena
1. Jste muž/žena? (Vyberte jednu odpověď)
2. Kolik je Vám let? (Vyberte jednu odpověď)
15-18
19-25
26-35
35 a víc
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3. Setkali jste se někdy Vy nebo někdo ve Vašem okolí s onemocněním
osteochondrosis dissecans? (V případě, že Vaše odpověď bude „Ne“, prosím
další otázky již nevyplňujte)
Ano – já
Ano – někdo z okolí
Ne
4. Kolik Vám bylo let v době, kdy jste trpěli OCD? (Vyberte jednu odpověď)
10-15
16-20
21-25
26-30
30 a víc
5. V jakém stádiu bylo Vaše onemocnění, když jste poprvé navštívili lékaře?
(Vyberte jednu odpověď)
Povrchové poškození chrupavky
Poškození chrupavky v ne celé tloušťce
Poškození chrupavky v celé tloušťce
6. Vzniklo onemocnění mechanicky nebo jiným způsobem, např. špatným
cévním prokrvením kosti? (Napište, jakým způsobem vzniklo)
7. Vzniklo onemocnění důsledkem sportovní aktivity? (Vyberte jednu odpověď)
Ano
Ne
8. Pokud OCD vzniklo při sportu, při jakém to bylo? (Doplňte)
9. Jak probíhala Vaše léčba? (Vyberte jednu odpověď)
Konzervativně
Operativně
10. V případě operativní léčby, jaké metody jste absolvoval/a? (Vyberte jednu
odpověď)
Fixace fragmentu
Abrazní technika
Mozaiková plastika
Autologní chondrocyty
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11. V případě konzervativní léčby, jaké metody jste absolvoval/a? (Vyberte jednu
nebo více odpovědí)
Chůze o berlích
Ortéze
Aplikace chondroprotektiv
12. Jak dlouho jste se léčil/a? (Vyberte jednu odpověď)
4-6 týdnů
7-12 týdnů
13-17 týdnů
Víc jak 6 měsíců
13. Jak probíhala Vaše rehabilitace? (Vyberte jednu nebo více odpovědí)
Fyzikálními terapiemi – vodoléčba, magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk
Posilování svalů cviky
Chůze o berlích
Obvazy, sádra, ortéza
Aplikace chondroprotektiv
14. Za jak dlouho jste se mohl/a vrátit k původnímu plnému zatížení? (Vyberte
jednu odpověď)
Nikdy
Okamžitě
4-6 týdnů
7-12 týdnů
13-17 týdnů
Po 6 měsících
15. Jak probíhá Vaše prevence dalšího vzniku OCD? (Vyberte jednu nebo více
odpovědí)
Tejpování, ortéza
Speciální cviky
Lepší rozcvičení
Méně agresivní přístup ke sportu
Kontrola vlastního pohybu těla
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16. Ovlivnilo Vás onemocnění v budoucnosti, co se týče sportovního výkonu?
(Napište Ano/Ne a případně doplňte jak)
17. Ovlivnilo Vás onemocnění i v běžném životě? (Vyberte jednu odpověď)
Ano
Ne
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