Příloha 1.
Transplant Effects Questionnaire (TxEQ)
Přeloženo do češtiny z německé verze dotazníku (překlad Nikola Bradáčová)
P. č.: :

Otázka

1.

2.

Úplně

Souhlasím

souhlasím

7.

Co se týče mého transplantovaného orgánu, cítím,
že s sebou nesou něco křehkého.
Někdy si myslím, že nepotřebuji své léky proti
rejekci.
Váhám s účastí na určitých činnostech, protože se
obávám, že si tím poškodím transplantovaný orgán.
Jsem vděčný transplantačního týmu, že všechno
dobře funguje.
Cítím se nepříjemně v přítomnosti jiných lidí, kteří
vědí, že jsem podstoupil/a transplantaci.
Mám pocit, že dárci, jeho rodině, dlužím něco, co
nikdy nebudu moct splatit
Občas si zapomenu vzít své léky na rejkeci

8.

Necítím vinu vůči dárci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.

Bojím se, že si mohu poškodit transplantovaný
orgán.
Myslím, že mám zodpovědnost vůči dárci / rodině
dárce, že všechno funguje dobře.
Zdá se mi obtížné zvyknout si na správné užívání
léků.
Pozoruji své tělo častěji než před transplantací.

13.

Je to pro mě těžké mluvit o své transplantaci.

14.

Cítím vinu, že jsem využil dárce kvůli své situaci.

9.
10.
11.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3.

4.

Docela

Nesouhlasím

souhlasím

5.
Vůbec
nesouhlasím

Vyhýbám se tomu, říkat jiným lidem, že jsem
podstoupil/a transplantaci.
Bojím se pokaždé, když lékař změní mé léky.
Cítím vinu, že dárce musel trpět, abych se já mohl/a
mít lépe.
Neustále mě znepokojuje, jak dlouho bude
transplantovaný orgán fungovat.
Někdy si myslím, že jsem "okradl" dárce o něco
životně důležitého.
Pokud jsem příliš zaneprázdněn, může se stát, že
zapomenu na mé léky proti rejekci.
Myslím, že mám odpovědnost vůči svým přátelům
a rodině, že všechno funguje dobře.
Někdy zapomenu užít léky proti rejekci.
Mám pocit, že dárce / rodina dárce mě nějakým
způsobem ovládá.

Hodnocení: Pro dosažení srovnatelnosti s původní verzí v angličtině jsme zaznamenali následující postup:
1. Zopakujte položky 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 až 19, 21, 23 (1 = 5) (2 = 4)
2. Vypočítat hodnotu měřítka pro "vinu týkající se dárce" = součet bodů 8, 14, 17, 19 a 23, rozdělených na 5
Vypočítat hodnotu stupnice pro "strach po transplantaci" = součet bodů 1, 3, 9, 12, 16 a 18, rozdělených na 6
Vypočítat hodnotu stupnice pro "adherence" = součet bodů 2, 7, 11, 20 a 22, rozdělených na 5
Vypočítat hodnotu měřítka pro "odpovědnost" = součet bodů 4, 6, 10 a 21, rozdělených na 4
Vypočítat hodnotu stupnice pro "zveřejnění" = součet bodů 5, 13 a 15, rozdělených na 3

Příloha 2
Perceived threat of the risk for graft rejection (PTGR)
Přeloženo do češtiny z anglické verze dotazníku (překlad Nikola Bradáčová)
P.č:

Otázka

1.

2.

3.

4.

5.

Úplně

Souhlasím

Docela

Nesouhlasím

Vůbec

souhlasím

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.

Hrozba rejekce je v mé mysli stále
přítomna.
Nic mě nedokáže úplně zbavit
obavy z rejekece.
Myslím na možnou hrozbu rejekce
každý den.
Cítím velký strach, jak to všechno
dopadne.
Pokaždé když čekám na výsledky
z nemocnice, zažívám velký strach
z rejekce.
Myslím na rejekci, pokaždé když
si beru své léky.
Rejekce transplantátu znamená, že
skončím stejně nemocný/ná jako
jsem byl/a předtím.
Rejekce znamená, že se moje
původní nemoc vrátí.
Rejekce znamená, že znovu přijdu
o svůj nově transplantovaný orgán.
Osobně nemůžu hrozbu rejekce
ovlivnit.
Já sám/sama nemůžu ovlivnit, jak
to všechno dopadne.
Pochybuju, že mohu svou situaci
nějak ovlivnit.

souhlasím

nesouhlasím

