
Cílem tohoto dotazníku je zmìøit, do jaké míry vaše kožní obtíže ovlivnily V POSLEDNÍM TÝDNU váš život. 
Zaškrtnìte, prosím, jedno políèko u každé otázky.

Do jaké míry va�e kù�e bìhem posledního týdne svìdila, 
bolela, pálila nebo byla citlivá nebo podrá�dìná?

Zkontrolujte, prosím, zda jste odpovìdìli na V�ECHNY otázky.

Tento dotazník lze použít k orientaènímu zhodnocení dopadu psoriázy na kvalitu života. 
Byl vytvoøen na základì oficiálního DLQI dotazníku který je dostupný na https://www.cardiff.ac.uk/medicine/resources/quality-of-life-questionnaires/dermatology-life-quality-index.
Reference: Finlay AY, Khan GK: Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use. Clin Exp Dermatol, 1994; 19: 210-216.

Celkové skóre:

Dotazník pro pacienty s ko�ními obtí�emi k  posouzení kvality �ivota

VÙBECTROCHUHODNÌVELMI
SILNÌ

Do jaké míry jste se v posledním týdnu cítili trapnì 
nebo rozpaèitì kvùli stavu své poko�ky?

Do jaké míry v posledním týdnu stav va�í poko�ky zasáhl do èinností, 
jako je nakupování nebo péèe o domácnost nebo zahradu?

VÙBEC TROCHUHODNÌVELMI
SILNÌ

Do jaké míry v posledním týdnu stav va�í poko�ky ovlivòoval 
va�e rozhodnutí, co si obléct na sebe?

Do jaké míry v posledním týdnu stav va�í poko�ky zasáhl 
do va�ich spoleèenských nebo volnoèasových aktivit?

Do jaké míry v posledním týdnu stav va�í poko�ky 
negativnì ovlivnil va�e sportovní aktivity?

Jak moc vám v posledním týdnu stav poko�ky vadil v práci 
nebo pøi studiu?

Do jaké míry v posledním týdnu stav va�í poko�ky pøedstavoval 
problém pro vá� vztah s partnerem nebo blízkými pøáteli èi rodinou?

Do jaké míry vám v posledním týdnu stav va�í poko�ky 
pùsobil problémy ve va�em sexuálním �ivotì?

Do jaké míry vám v posledním týdnu léèba va�ich ko�ních obtí�í 
zpùsobovala problémy, napøíklad kvùli nepoøádku u vás doma 
nebo kvùli èasu, který léèbì poko�ky musíte vìnovat?
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Vá�ený paciente,

tento materiál mù�ete vyu�ít jako praktickou pomùcku k zaznamenání skuteèností o Va�em zdravotním stavu, které 
mohou být dùle�ité pro Va�i komunikaci s lékaøem. Jeho pou�ívání není povinné. Je pouze na Va�em posouzení 
a rozhodnutí, zda tento materiál vyu�ijete. 

Pokud se pro jeho vyu�ití rozhodnete, prosím, berte v úvahu tyto dùle�ité skuteènosti.

ź Materiál nabízí prostor pro zaznamenání konkrétních údajù o Va�em zdravotním stavu. To jsou v kombinaci 
s dal�ími údaji umo�òujícími pøímo èi nepøímo identifikovat konkrétní osobu v�dy velice citlivé údaje. Aby nikdo nebyl 
schopen pøiøadit údaje vyplnìné v materiálu k Va�í osobì, materiál nepøedpokládá zaznamenávání osobních údajù 
ani nenabízí prostor k zaznamenání tohoto typu údajù. 

ź V zájmu ochrany svého soukromí do materiálu nikdy nevyplòujte ani na materiál nikam nevpisujte ani si 
nepoznamenávejte �ádné svoje osobní údaje jako jsou napø. jméno, pøíjmení, adresa, telefonní èíslo, email, èíslo 
prùkazu poji�tìnce atp., které by Vás mohly s obsahem materiálu propojit a umo�nit tak cizím osobám pøístup 
k údajùm o Va�em zdravotním stavu, které jsou v materiálu zaznamenané. Zároveò doporuèujeme zacházet s tímto 
materiálem jako s dokumentem, který obsahuje Va�e dùvìrné informace. 

ź Tento materiál má slou�it, jak je uvedeno vý�e, pouze Vám a pøípadnì dle Va�eho rozhodnutí také Va�emu lékaøi. 
Materiál neslou�í ke shroma�ïování èi jinému zpracovávání jakýchkoli osobních údajù o Va�í osobì, vèetnì údajù 
o zdravotním stavu, �ádnými jinými osobami. Pokud materiál s vyplnìnými údaji pøedáte svému lékaøi, ten je 
oprávnìn materiál vyu�ít výhradnì v rámci zdravotních slu�eb, které Vám poskytuje a v souladu s pøíslu�nými 
právními pøedpisy.
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