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Vaikų rankos funkcijos bei su ja susijusios gyvenimo kokybės
klausimynas, jo patikimumas, pagrįstumas bei jautrumas

Ramunė Degliūtė, Sigitas Pranckevičius1
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Santrauka. Tikslas. Parengti klausimyną, skirtą įvertinti gyvenimo kokybę vaikų, turinčių
įgimtą ar po traumos įgytą rankos deformaciją ir (ar) funkcijos sutrikimą.

Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo vaikai, kurie dėl įgimtų ar įgytų rankos deformacijų ir
funkcijos sutrikimo gydyti chirurginiu būdu arba konservatyviai Kauno medicinos universiteto
klinikose, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje, Druskininkų vaikų reabilitacijos
sanatorijoje „Saulutė“ ir Kačerginės vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Žibutė“. Mūsų sudarytus
klausimynus užpildė 56 vaikai nuo 11 iki 18 metų bei 99 tėvai, kurių vaikų amžius tyrimo metu
buvo nuo 5 iki 18 metų. Atliktas klausimyno pagrįstumo, patikimumo bei jautrumo pokyčiams
patikrinimas naudojant statistinių programų paketą „SPSS 12.0.1. for Windows“.

Rezultatai. Sudarytos dvi klausimyno versijos, kurių viena skirta 5–18 metų vaikų tėvams
(globėjams), kita – vaikams nuo 11 iki 18 metų. Abi klausimyno versijas sudaro 7 analogiškos
skalės: savarankiško apsitarnavimo, kasdienės veiklos, laisvalaikio užsiėmimų ir sportinės veiklos,
savęs vertinimo, nuotaikos, socialinės sveikatos ir gydymo lūkesčių skalės. Tėvams skirto
klausimyno skalėse apskaičiuoti Cronbacho alfa koeficientai – nuo 0,80 iki 0,97. Klausimo ir
skalės koreliacija – nuo 0,44 iki 0,89. Tarp visų skalių klausimų nustatytas statistiškai reikšmingas
skirtumas, p<0,001. Intraklasinis koreliacijos koeficientas visose skalėse svyravo tarp 0,84 ir
0,89. Vaikams skirto klausimyno skalių Cronbacho alfa koeficientai – nuo 0,83 iki 0,95, o klausimo
ir skalės koreliacija daugelyje skalių vyravo nuo stiprios vidutinės iki stiprios. Tarp skalės klausimų
apskaičiuotas statistiškai reikšmingas skirtumas, kai p<0,001. Intraklasinis koreliacijos
koeficientas skalėse buvo nuo 0,79 iki 0,86. Skaičiuojant Pearsono koreliacijos koeficientą, tarp
vaikams ir tėvams skirtų klausimynų analogiškų skalių nustatyta stipri koreliacija. Atlikę t-testą
nustatėme, kad specifinis klausimynas statistiškai reikšmingai reaguoja į minimalius gyvenimo
kokybės pokyčius, p<0,001.
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Įvadas
Viršutinės galūnės funkcijos sutrikimai ir defor-

macijos užima svarbią vietą tarp vaikų ortopedinių
susirgimų. Įgimtos vaikų rankos deformacijos pasi-
taiko 1 iš 626 gyvų naujagimių, t. y. 0,1–0,2 proc. (1,
2). Šių deformacijų konservatyvus gydymas dažnai
būna mažai veiksmingas, o chirurginis gydymas ne
visada duoda norimą rezultatą ir funkcijos sutrikimas
bei kosmetinis defektas dažnai lydi visą gyvenimą.
70 proc. vaikų traumų sudaro viršutinės galūnės lūžiai
bei minkštųjų audinių pažeidimai. Kai kurios iš šių
traumų baigiasi rankos funkcijos sutrikimu.

Vaikų gyvenimo kokybei tirti iki šiol sukurta gero-
kai mažiau klausimynų nei suaugusiesiems. Dauguma
jų skirti vertinti vaikų gyvenimo kokybę, priklausančią
nuo daugelio lėtinių ligų ar būklių, tačiau nėra speci-

finiai. Kiti pavieniai klausimynai skirti vertinti vaikų
atramos ir judamojo aparato sistemos funkciją, tačiau
nėra specifiniai viršutinės galūnės patologijai arba
skirti tik tam tikrai patologijai, kaip vaikų cerebrinio
paralyžiaus arba peties nervinio rezginio pažeidimo
sutrikusiai rankos funkcijai tirti. Be to, ne visi klausi-
mynai tinkami tirti psichosocialinę vaiko būklę, todėl
jų pagalba vertinti gyvenimo kokybę būtų netikslu.
Sukurta nemažai klausimynų, skirtų suaugusiems pa-
cientams, kurie naudojami vertinti viršutinės galūnės
funkciją ir su ja susijusią gyvenimo kokybę. Tačiau
jų turinys bei klausimai netinka ir negali būti adaptuoti
vaikams, kurie nėra „maži suaugusieji“.

Peržiūrėję daugelį vaikams ir suaugusiems skirtų
klausimynų bei atsižvelgdami į aukščiau išvardytus
pastebėjimus, sudarėme klausimyną, tinkamą vertinti
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gyvenimo kokybei vaikų, turinčių įgimtą ar po traumos
įgytą rankos deformaciją ir (ar) funkcijos sutrikimą,
iki gydymo ir po jo.

Tikslas. Sudaryti patikimą klausimyną, skirtą
įvertinti gyvenimo kokybei vaikų, turinčių įgimtą arba
po traumos įgytą rankos deformaciją ir (ar) funkcijos
sutrikimą.

Klausimyno parengimo medžiaga ir metodai
Klausimyno parengimas. Pradinis klausimyno va-

riantas sudarytas apžvelgus MEDLINE, PROQUEST,
PUBMED duomenų bazių literatūrą, išanalizavus
bendrus vaikų gyvenimo kokybės klausimynus CHQ-
PF50 ir PedsQLTM Version 4.0 Generic Core Scales
bei specifinius klausimynus POSNA (angl. the POSNA
Pediatric Musculoskeletal Functional Health Ques-
tionnaire), WeeFIM, skirtus vertinti ortopedinėmis li-
gomis sergančių vaikų atramos ir judamojo aparato
funkcinę būklę ir gyvenimo kokybę. Kadangi nėra
specifinio klausimyno, skirto vaikų rankos funkcinę
būklę vertinti, taip pat buvo remtasi atitinkamais, su-
augusiesiems skirtais klausimynais DASH, MHOQ.
Be to, konsultuotasi su atitinkamų medicinos sričių
specialistais: vaikų bei suaugusiųjų ortopedais-trau-
matologais, su plastinės chirurgijos ir nudegimų spe-
cialistu, reabilitologu, vaikų neurologu, pediatru, vi-
suomenės sveikatos specialistu, vaikų psichologu. Pa-
rengtos dvi klausimyno versijos. Viena jų skirta 5–18
metų vaikų tėvams (globėjams), kita – vaikams nuo
11 iki 18 metų. Tiek tėvams, tiek vaikams skirtas klau-
simyno versijas sudaro septynios analogiškos skalės:
savarankiško apsitarnavimo, kasdienės veiklos, lais-
valaikio užsiėmimų bei sportinės veiklos, savęs verti-
nimo, nuotaikos, socialinės sveikatos ir gydymo lūkes-
čių skalė. Į visus skalėse pateiktus klausimus galimi
penki atsakymų variantai – nuo pirmojo, kuris reiškia
maksimaliai neigiamą būklę, iki penktojo, kuris reiškia
maksimaliai teigiamą būklę. Taip pat į abu klausi-
mynus įtraukti du apibendrinantys klausimai apie
sveikatos būklės ir gyvenimo kokybės vertinimą. Be
to, tėvams skirtas klausimynas papildytas klausimais
apie jų išsimokslinimą, amžių, apie buvusias ar esamas
vaikų gretutines ligas. Kiekvienos skalės klausimų at-
sakymai konvertuoti į 0–100 balų sistemą. Skaičiavi-
mui pasirinkta vertinimo sistema, pagal kurią maksi-
maliai gerą funkciją ar psichosocialinę būklę rodo
maksimalus balų skaičius. Klausimyno skalių atsaky-
mai buvo vertinami pagal šias formules:
1. Skalės vidurkis: SV = (k1+k2+…+kn)/n (k – atitin-

kamo klausimo atsakymas skalėje).
2. Skalės balų skaičius = ((SV–1)/ks)×100 (ks – gali-

mas duotas galimų atsakymų skaičius į klausimą,
iš kurio reikia atimti vienetą).

Dviejų apibendrinančių klausimų apie sveikatos
ir gyvenimo kokybės vertinimą atsakymai taip pat kon-
vertuoti į 0–100 balų sistemą, taikant tas pačias for-
mules, tačiau šių klausimų atsakymai prieš tai įver-
tinti pagal tokią schemą:

Pasirinktas Pirminis Modifikuotas
atsakymas įvertinimas įvertinimas

Labai blogai 1 1
Blogai 2 2,2
Gerai 3 3,4
Labai gerai 4 4,4
Puikiai 5 5

Bandomasis tyrimas
Tiriamųjų kontingentas. Tyrime dalyvavo vaikai,

kurie dėl įgimtų ar įgytų rankos deformacijų ir funk-
cijos sutrikimo buvo gydyti chirurginiu būdu arba kon-
servatyviai Kauno medicinos universiteto klinikose
(KMUK) ir Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje
ligoninėje (KRKKL) 1994–2002 metais, bei vaikai,
kurie buvo gydyti Druskininkų vaikų reabilitacijos sa-
natorijoje „Saulutė“ ir Kačerginės vaikų reabilitacijos
sanatorijoje „Žibutė“.

Įtraukimo į tyrimą kriterijai:
1. Vaikai su įgyta po gimimo rankos deformacija ir

funkcijos sutrikimu (dėl peties nervinio rezginio
pažeidimo ar cerebrinio paralyžiaus (hemiplegija).

2. Vaikai su įgyta po traumos rankos deformacija ir
(ar) rankos funkcijos sutrikimu (viršgumburinis
žastikaulio lūžis su alkūnės sąnario kontraktūra,
stipinkaulio ir alkūnkaulio lūžis, potrauminė pirštų
amputacija, kontraktūros po nudegimų).

3. Vaikai su įgimta rankos deformacija ir funkcijos
sutrikimu (kamptodaktilija, klinodaktilija, nykščio
displazija, radioulnarinė sinostozė, sindaktilija).

4. Vaikų amžius – nuo 5 iki 18 metų.
Pacientų neįtraukimo į tyrimą kriterijai:

1. Lietuvių kalbos nemokėjimas.
2. Psichikos patologija.
3. Spastinio paralyžiaus tetraplegijos ar diplegijos

forma su vyraujančiu kojos motorikos sutrikimu.
Prieš pateikiant klausimyną, pacientams ir jų tė-

vams buvo paaiškinta, kokiu tikslu atliekamas tyrimas
ir paprašyta po klausimyno užpildymo nurodyti jiems
nesuprantamus klausimus. Atsižvelgus į pastabas dėl
klausimų aiškumo, tikslingumo, anketa buvo koreguo-
jama.

Pakartotinis tyrimas
Jei skalių klausimai sudaryti teisingai, į juos turėtų

būti atsakinėjama panašiai, pakartojus apklausą po
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neilgo laiko tarpo. Siekdami patikrinti klausimyno pati-
kimumą, atlikome pakartotinį tyrimą (angl. test-retest).
Praėjus 3–5 dienoms nuo pirmosios apklausos, tuos
pačius klausimynus pakartotinai užpildė 20 tėvų ir 15
vaikų, dalyvavusių bandomajame klausimyno tyrime.

Klausimyno pagrįstumo nustatymas
Turinio pagrįstumas. Parengtą klausimyną vertino

konsultantai.
Konstrukcijos pagrįstumas. Norėdami įvertinti

klausimyno konstrukcijos pagrįstumą, tyrėme jo kon-
vergencinį pagrįstumą (angl. convergent validity).
Šiam tikslui 40 bandomajame klausimyno tyrime
dalyvavusių tėvų papildomai pildė CHQ-PF50 (angl.
Child Health Questionnaire) klausimyną. Šis klau-
simynas sudarytas 1998 m. J. Landgraf (JAV). Atski-
ros jo versijos skirtos vertinti vaikų gyvenimo kokybę,
priklausančią nuo specifinių ligų ir būklių, taip pat
bendrą vaikų sveikatos būklę ir su sveikata susijusią
gyvenimo kokybę. Mes naudojome pastarąją versiją.
Jos naudojimui buvo gauta klausimyno autorių li-
cencija.

Jautrumo pokyčiams nustatymas
20 bandomajame klausimyno tyrime dalyvavusių

vaikų nuo 11 iki 18 metų, konservatyviai gydytų dėl
cerebrinio paralyžiaus esančio rankos funkcijos su-
trikimo, bei jų tėvai užpildė klausimynus praėjus trims
mėnesiams po gydymo. Šiems pacientams klausimy-
nai buvo išsiųsti paštu.

Klausimyno psichometrinių savybių statistinė
analizė
Klausimyno psichometrinės savybės analizuotos

naudojant „SPSS 12.0.1 for Windows“ programą.
1. Klausimyno patikimumo patikrinimas.

Skalės vidinis nuoseklumas įvertintas apskaičiuo-
jant Cronbacho alfa koeficientą, kuris rodo skalės,
kurioje yra keletas klausimų, turinio homogeniškumą,
ar klausimai pakankamai atspindi tiriamąjį dydį, bei
patikslina reikiamų klausimų skalėje skaičių. Buvo
siekta, kad vidinis nekintamumas būtų lygus ar di-
desnis už 0,70. Taip pat apskaičiuota, koks būtų Cron-
bacho alfa kiekvieno klausimo išbraukimo atveju.

Skalės–klausimo nekintamumas įvertintas apskai-
čiavus skalės ir klausimo koreliaciją. Jei klausimo ir
skalės, kurioje jis yra, koreliacija buvo >0,40, laikyta,
jog klausimas yra tinkamas skalei.

Statistinis skirtumas tarp klausimų rodo, ar kiek-
vienas iš skalėje esančių klausimų suteikia papildomos
informacijos. Skirtumas laikytas statistikai reikšmin-

gu, kai p<0,05.
Sudedamųjų dalių patikimumas įvertintas, skalę

sudarančius klausimus atsitiktine tvarka padalijus į
dvi grupes ir apskaičiavus koreliaciją tarp sudarytų
klausimų grupių atsakymų įverčių. Taip nustatyta, ar
abiejų grupių klausimais vertinama ta pati sąvoką.

Pakartotinio tyrimo stabilumas įvertintas apskaičia-
vus intraklasinį koreliacijos koeficientą, kuris rodo,
kurią dalį sudaro atsakymų į tuos pačius klausimus
neatitikimai. Jei šis koeficientas ≥0,70, klausimyną
galima laikyti patikimu. Jei jis <0,70, tai reiškia, jog
skalių turinys yra nehomogeniškas ir skalė netinkama
klausimynui.
2. Klausimyno pagrįstumo patikrinimas.

Konstrukcijos pagrįstumas buvo vertinamas nusta-
tant konvergencinį klausimyno pagrįstumą (angl. con-
vergent validity). Ieškota koreliacijos tarp mūsų pa-
rengto klausimyno ir CHQ klausimyno fizinės, sociali-
nės bei emocinės sveikatos ir savęs vertinimo skalių
apskaičiuojant Pearsono koreliacijos koeficientą. Ko-
reliacija laikyta pakankama, jei šis koeficientas ≥0,4.
3. Klausimyno jautrumo, vertinant pokyčius, patikri-

nimas.
Jautrumas pokyčiams vertintas taikant porinį Stu-

dento t kriterijų priklausomoms imtims.

Rezultatai
Mūsų parengtus klausimynus užpildė 56 vaikai nuo

11 iki 18 metų bei 99 tėvai, kurių vaikų amžius tyrimo
metu buvo nuo 5 iki 18 metų. Neatsakius į kurį nors
klausimą skalėje, tos skalės balų vidurkis nebuvo skai-
čiuojamas (1 lentelė).

Atliekant klausimyno, skirto tėvams, patikimumo
analizę, visose skalėse apskaičiuoti pakankamai aukšti
Cronbacho alfa koeficientai – nuo 0,80 savęs verti-
nimo skalėje iki 0,97 kasdienės veiklos skalėje (2 len-
telė).

Klausimo ir skalės koreliacija įvairiose skalėse bu-
vo nuo 0,44 iki 0,89. Šie rodikliai rodo, kad skalės
yra tinkamos klausimynui, o klausimai – skalėms. At-
liekant Fisherio testą, tarp visų skalių klausimų nusta-
tytas statistiškai reikšmingas skirtumas, kuris rodo,
jog visi klausimai skalėse yra reikalingi ir suteikia
papildomos informacijos. Intraklasinis koreliacijos
koeficientas visose skalėse svyravo tarp 0,84 ir 0,89.
Tai rodo gerą klausimyno bei jį sudarančių skalių
stabilumą.

Vaikams skirto klausimyno skalių apskaičiuoti
Cronbacho alfa koeficientai – nuo 0,83 iki 0,95, o
klausimo ir skalės koreliacija daugelyje skalių vyravo
nuo stiprios vidutinės iki stiprios (3 lentelė).

Vaikų rankos funkcijos bei su ja susijusios gyvenimo kokybės klausimynas
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1 lentelė. Skalių statistika

2 lentelė. Tėvams skirto klausimyno patikimumo rodikliai

Nr.                 Skalė
                  Klausimai (N)       Tiriamieji (N)        Balų vidurkis               SN

tėvai vaikai tėvai vaikai tėvai vaikai tėvai vaikai
1 Savarankiško 14 14 97 56 45,20 46,73 15,47 14,85

apsitarnavimo
2 Kasdienės veiklos 15 15 86 53 48,28 48,62 16,09 16,22
3 Laisvalaikio užsiėmimų 5 5 98 55 15,70 16,31 5,22 5,07

ir sportinės veiklos
4 Savęs vertinimo 7 7 96 56 25,99 25,73 4,72 5,54
5 Nuotaikos 4 4 88 50 14,30 14,82 2,42 2,77
6 Socialinės sveikatos 4 3 98 56 15,61 12,70 3,85 2,69
7 Gydymo lūkesčių 4 4 99 56 12,10 12,54 4,08 4,20

SN – standartinis nuokrypis.

3 lentelė. Vaikams skirto klausimyno patikimumo rodikliai

Cronbacho Klausimo      Fisherio testas Sudedamųjų Intraklasinė
Nr.                 Skalė alfa ir skalės dalių patiki- koreliacija

koreliacija F p mumas (r) (r)

1 Savarankiško apsitarnavimo 0,97 0,73–0,89 21,49 0,001 0,93 0,86
2 Kasdienės veiklos 0,96 0,72–0,83 13,09 0,001 0,90 0,89
3 Laisvalaikio užsiėmimų ir 0,89 0,71–0,78 17,19 0,001 0,80 0,87

sportinės veiklos
4 Savęs vertinimo 0,80 0,44–0,62 16,14 0,001 0,64 0,89
5 Nuotaikos 0,81 0,54–0,70 15,12 0,001 0,83 0,84
6 Socialinės sveikatos 0,88 0,59–0,84 36,34 0,001 0,89 0,84
7 Gydymo lūkesčių 0,85 0,66–0,73 9,68 0,001 0,90 0,86

Cronbacho Klausimo      Fisherio testas Sudedamųjų Intraklasinė
Nr.                 Skalė alfa ir skalės dalių patiki- koreliacija

koreliacija F p mumas (r) (r)

1 Savarankiško apsitarnavimo 0,95 0,65–0,85 11,75 0,001 0,91 0,83
2 Kasdienės veiklos 0,95 0,57–0,80 7,65 0,001 0,91 0,86
3 Laisvalaikio užsiėmimų ir

sportinės veiklos 0,86 0,61–0,77 5,47 0,001 0,79 0,82
4 Savęs vertinimo 0,84 0,40–0,65 16,09 0,001 0,70 0,85
5 Nuotaikos 0,83 0,59–0,68 25,48 0,001 0,81 0,80
6 Socialinės sveikatos 0,87 0,70–0,81 4,49 0,05 0,70 0,79
7 Gydymo lūkesčių 0,86 0,66–0,76 27,51 0,001 0,89 0,84
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Tai rodo gerą klausimų koreliaciją ir tinkamumą
skalei. Be to, skaičiuojant ANOVA, nustatytas statis-
tiškai reikšmingas skirtumas tarp skalės klausimų,
p<0,001, kuris užtikrina, jog kiekvienas klausimas
suteikia papildomos informacijos ir skalėje yra reika-
lingas. Intraklasinis koreliacijos koeficientas įvairiose
skalėse – nuo 0,79 iki 0,86. Taigi skalių stabilumas
geras.

Norėdami patikrinti klausimyno konstrukcijos pa-
grįstumą, mūsų klausimyno skalių vidurkius lyginome
su CHQ klausimyno skalių vidurkiais. Ieškojome
koreliacijos tarp mūsų klausimyno rankos funkcijos,
savęs vertinimo, nuotaikos, socialinės sveikatos skalių
balų vidurkių bei CHQ klausimyno fizinės sveikatos,
savęs vertinimo, nuotaikos, socialinės veiklos skalių
balų vidurkių. Nustatyta stipri vidutinė ir stipri kore-
liacija tarp mūsų sudaryto klausimyno rankos funk-
cijos, nuotaikos, savęs vertinimo ir analogiškų CHQ
klausimyno skalių. Silpna vidutinė koreliacija nusta-
tyta tarp socialinės sveikatos ir CHQ socialinės veiklos
skalių.

Skaičiuojant Pearsono koreliacijos koeficientą tarp
mūsų parengto vaikų ir tėvų klausimynų skalių,
didžiausia stipri koreliacija nustatyta tarp kasdienės

veiklos skalių. Stipri koreliacija nustatyta ir tarp kitų
analogiškų abiejų klausimynų skalių (4 lentelė).

Atlikę t-testą, nustatėme, jog naudojant mūsų klau-
simyną, galima aptikti minimalius pokyčius tarp visų
klausimyno skalių. Statistiškai reikšmingas skirtumas,
kai p<0,001 (5 lentelė).

Galutinis klausimyno variantas
1. Rankos funkcija ir su ja susijęs fizinis aktyvu-

mas. Šios dalies klausimai sugrupuoti į tris skales.
Savarankiško apsitarnavimo skalę sudaro 14 klausimų.
Šioje skalėje klausiama, ar vaikas gali savarankiškai
pavalgyti, apsirengti, nusiprausti. Kasdienės veiklos
skalę sudaro 15 klausimų apie įprastus, kasdieniame
gyvenime atliekamus veiksmus ir kaip sunku juos
atlikti. Laisvalaikio užsiėmimų ir sportinės veiklos
skalę sudaro penki klausimai. Teiraujamasi apie vaiko
galėjimą sportuoti, žaisti sportinius žaidimus, šokti.
Šioje klausimyno dalyje yra keturi papildomi klausi-
mai apie rankos funkcijos sutrikimo įtaką savarankiš-
kam apsitarnavimui, kasdienei veiklai, laisvalaikio už-
siėmimams ir sportui, kurie į skalių sudėtį neįeina,
tačiau gali suteikti papildomos informacijos. Rankos
funkcijos trijų skalių klausimai bei jų skaičius vaikams

4 lentelė. Pearsono koreliacijos koeficientas tarp vaikų ir tėvų klausimynų skalių

Skalės pav. SAS KVS LSS SVS NS SSS GLS

r 0,89 0,91 0,88 0,78 0,70 0,76 0,80
p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

SAS – savarankiško apsitarnavimo skalė; KVS – kasdienės veiklos skalė;
LSS – laisvalaikio užsiėmimų ir sportinės veiklos skalė; SVS – savęs vertinimo skalė;
NS – nuotaikos skalė; SSS – socialinės sveikatos skalė; GLS – gydymo lūkesčių skalė.

5 lentelė. t-testas, klausimyno jautrumo pokyčiams patikrinimas

Skalės
                  Iki gydymo                    Po gydymo

N t df p
 balų vidurkis SN   balų vidurkis SN

SAS 39,69 25,11 54,52 22,63 20 –14,33 19 0,001
KVS 34,19 20,95 47,42 20,59 20 –14,79 19 0,001
LSS 39,75 23,19 48,25 19,55 20 –5,36 19 0,001
SVS 65,00 13,93 67,50 12,63 20 –3,62 19 0,001
NS 64,06 17,19 72,11 13,58 20 –6,97 19 0,001
SSS 63,12 20,16 73,75 16,42 20 –4,20 19 0,001
GLS 46,25 16,64 63,12 16,20 20 –8,74 19 0,001

SN – standartinis nuokrypis.
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ir tėvams skirtuose klausimynuose yra vienodi, į visus
juos galimi penki atsakymų variantai, kurių mažiausias
skaičius reiškia maksimaliai neigiamą, o didžiausias –
maksimaliai teigiamą būklę.

2. Skausmas. Vaikams skirtame klausimyne yra
trys klausimai, kurie nesudaro skalės, tačiau gali su-
teikti papildomos informacijos. Vienas klausimas apie
rankos skausmo ar diskomforto pobūdį bei du klau-
simai su penkiais galimais atsakymų variantais apie
skausmo / diskomforto dažnumą bei intensyvumą. Pas-
tarieji du klausimai yra ir tėvams skirtoje klausimyno
versijoje.

3. Savęs vertinimas. Į šią skalę vaikams ir tėvams
įtraukti septyni vienodi klausimai apie tai, kaip vaikas
pasitiki savimi ir kaip jis patenkintas savimi bei jį su-
pančia aplinka. Į visus klausimus galimi penki atsa-
kymų variantai. Trys papildomi klausimai vaikams bei
du klausimai tėvams į skalės sudėtį neįtraukti.

4. Nuotaikos skalę sudaro keturi klausimai vaikams
ir tėvams su penkiais galimų atsakymų variantais.
Klausiama apie tai, kaip vaikas jautėsi pastarąją sa-
vaitę.

5. Socialinė sveikata – trys klausimai vaikams ir
keturi klausimai tėvams su penkiais galimų atsakymų
variantais. Klausiama apie vaiko santykį su visuo-
mene.

6. Gydymo lūkesčių skalę sudaro keturi klausimai
vaikams ir tėvams su penkiais galimų atsakymų varian-
tais. Teiraujamasi, ar vaikas ir jo tėvai patenkinti vaiko
rankos funkcija, kosmetine išvaizda ir gydymo rezul-
tatais.

Vaikams ir tėvams skirtuose klausimynuose yra
papildomų klausimų apie tai, kaip vaikas ir tėvai ver-
tina jo sveikatą bei su ja susijusią gyvenimo kokybę.
Abu klausimyno variantai papildyti daugiau informa-
cijos suteikiančiais klausimais apie tai, kurią ranką,
dešinę ar kairę, vaikas kasdien naudoja kaip dominuo-
jančią. Be to, tėvams skirtoje klausimyno versijoje
teiraujamasi, kokių dar sveikatos problemų jų vaikas
turi dabar.

Rezultatų aptarimas
Vaikų gyvenimo kokybei tirti iki šiol sukurta ge-

rokai mažiau klausimynų nei suaugusiesiems. Plačiau-
siai naudojamas ir dažniausiai minimas straipsniuose
yra CHQ klausimynas, skirtas vertinti vaikų gyvenimo
kokybei, priklausančiai nuo sveikatos. Tačiau šis, kaip
ir kiti dažniau literatūroje aprašomi vaikų gyvenimo
kokybės klausimynai, priklauso vadinamąjai bendrųjų
klausimynų kategorijai, kurie skirti vertinti vaikų gy-
venimo kokybę, priklausančią nuo daugelio lėtinių ligų

ar būklių, tačiau nėra specifiniai (3, 4–6). Šiaurės
Amerikos vaikų ortopedų draugija (POSNA) sukūrė
specifinį vaikų atramos ir judamojo aparato sistemos
funkcijos vertinimo klausimyną (angl. the POSNA
Pediatric Musculoskeletal Functional Health Assess-
ment Questionnaire) (7). Nors šis klausimynas turi
skales, kurių pagalba galima vertinti ne tik funkciją,
bet ir kitas svarbias dimensijas, kaip vaiko socialinė
veikla, emocinė būklė, bet jis nėra specifinis viršutinės
galūnės patologijai tirti. Yra tik keletas bendrų klausi-
mų apie savarankišką apsitarnavimą, asmeninį tualetą,
galimybę atlikti įprastus judesius. Kiti pavieniai klau-
simynai, kaip WeeFIM sukurti specialiai vaiko viršu-
tinės galūnės funkcijai vertinti, tačiau yra skirti konk-
rečiai patologijai, kaip vaikų, sergančių cerebriniu pa-
ralyžiumi, rankos funkcijai vertinti ar rankos sutriku-
siai funkcijai po peties nervinio rezginio pažeidimo
vertinti (8, 9). Be to, naudojant šiuos klausimynus daž-
niausiai negalima ištirti psichosocialinės vaiko būklės,
todėl jų pagalba vertinti gyvenimo kokybę būtų ne-
tikslu. Sukurta nemažai klausimynų, skirtų suaugu-
siems pacientams, kurie  skirti viršutinės galūnės pa-
tologijai ir su ja susijusiai gyvenimo kokybei vertinti,
tačiau jų turinys ir klausimai visiškai netinka ir negali
būti adaptuoti vaikams, kurie, kaip minėta, nėra „maži
suaugusieji“ (10).

Parengtas naujas specifinis klausimynas, skirtas
vaikų, turinčių įgimtą ar po traumos įgytą rankos de-
formaciją ir (ar) funkcijos sutrikimą, gyvenimo ko-
kybei vertinti. Mūsų klausimyno rankos funkcijos
dalis sudaryta iš klausimų apie aktualius vaikų amžiuje
kasdienės veiklos bei savarankiško apsitarnavimo
veiksmus, taip pat vaikams būdingus laisvalaikio už-
siėmimus bei sportinę veiklą. Pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos nutarimą, su sveikata susijusi gyvenimo
kokybė turi apimti ne mažiau kaip tris pagrindines
dimensijas: fizinę, psichinę bei socialinę sveikatą (11).
Siekdami, kad mūsų parengtas klausimynas atitiktų
šiuos reikalavimus, į jo sudėtį įtraukėme savęs ver-
tinimo, nuotaikos bei socialinės sveikatos skales. Kaip
pastebėjome iš klinikinės patirties, rankos funkcijos
sutrikimai, neleidžiantys užsiimti kitiems vaikams
būdinga veikla bei akivaizdžiai matomi kosmetiniai
defektai, daro įtaką vaiko savęs vertinimui, pasiti-
kėjimui savimi, bendravimui su aplinkiniais, jo nuotai-
koms. Todėl į šias skales įtraukėme klausimus, padė-
siančius nustatyti tokius sutrikimus. Sudaryto klausi-
myno pagrįstumas bei patikimumas patikrintas pagal
visuotinai taikomą metodologiją (12).

Naudojant klausimyną, į kurio klausimus atsakinė-
ja ne tik tėvai, bet ir patys vaikai, galima palyginti
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skirtingų operacijų ar konservatyvaus gydymo meto-
dų įtaką gyvenimo kokybei ir atskiroms jos sritims,
nustatyti ir išanalizuoti su kiekviena gyvenimo koky-
bės sritimi susijusias ir labiausiai vaikus varginančias
problemas. Be to, specifinio rankos patologijai ir su
tuo susijusios gyvenimo kokybės klausimyno sukūri-
mas galėtų būti pirmas žingsnis, rengiant analogiškus
klausimynus, skirtus vertinti vaikų, sergančių kitomis
ortopedinėmis ligomis, gyvenimo kokybę Lietuvoje.

Išvados
Mūsų sudaryto klausimyno pagrįstumas, patikimu-

mas bei jautrumas pokyčiams patikrintas pagal Pa-
saulio sveikatos organizacijos priimtą metodiką, o į
jo sudėtį įeinantys klausimai apima tris pagrindines
dimensijas – fizinę, psichinę bei socialinę sveikatą.
Klausimynas tinkamas vertinti gyvenimo kokybei
vaikų, turinčių įgimtą arba po traumos įgytą rankos
deformaciją ir (ar) funkcijos sutrikimą.

Pediatric disability of the upper extremity and quality of life questionnaire:
reliability, validity, and sensitivity to change

Ramunė Degliūtė, Sigitas Pranckevičius1

Unit of Orthopedics and Traumatology, Clinic of Pediatric Surgery, Kaunas University of Medicine Hospital,
1Kaunas University of Medicine

Key words: quality of life, questionnaire, upper extremity, children.

Summary. Objective. The aim of this study was to develop a specific questionnaire, designed to evaluate
health-related quality of life of children and adolescents with congenital or acquired anomalies of the upper
extremity.

Material and methods. Children who underwent operative or conservative treatment of the upper extremity
at Kaunas University of Medicine Hospital and Kaunas Red Cross Hospital or conservative treatment at
Kaunas Sanatorium “Žibutė” and Druskininkai Sanatorium “Saulutė” participated in the study. A total of 99
parents and 56 adolescents with congenital or acquired anomalies of the upper extremity filled out the ques-
tionnaires. The data were analyzed by the program SPSS 12.0.1 for Windows.

Results. Two versions of questionnaire were developed: one for parents of children and adolescents aged
5–18 years and another – for adolescents aged 11–18 years. Both versions consist of seven scales: self-care,
daily activities, sports activities and hobby, self-image, emotional, social health, and patient’s satisfaction
with treatment. The testing of questionnaire reliability was performed by estimating a Cronbach alfa coefficient
which varied from 0.80 to 0.97 for different scales of questionnaire designed for parents. The item-scale
correlation was from 0.44 to 0.89. There was a statistically significant difference among separate items for all
scales (p<0.001). The intraclass correlation coefficient ranged from 0.84 to 0.89 for all scales. Cronbach alfa
coefficients of scales of questionnaire designed for children varied from 0.83 to 0.95, and item-scale correlation
was moderate to strong. A statistically significant difference among separate items for all scales was obtained
(p<0.001). The intraclass correlation coefficient varied from 0.79 to 0.86. The Pearson’s correlation coefficient
between questionnaires developed for parents and children was calculated, and strong correlation between
corresponding scales was found. Sensitivity to changes was tested, and t-test was performed. A statistically
significant difference in all scales was found (p<0.001).

Correspondence to R. Degliūtė, Unit of Orthopedics and Traumatology, Clinic of Pediatric Surgery, Kaunas University
of Medicine Hospital, Eivenių 2, 50009 Kaunas, Lithuania. E-mail: rdegliute@hotmail.com

Literatūra
1. McCarroll HR. Congenital anomalies: a 25-year overview. J

Hand Surg Am 2000;25:1007-37.
2. Kozin SH. Upper-extremity congenital anomalies. J Bone Joint

Surg Am 2003;85(8):1564-76.
3. Landgraf JM, Maunsel E, Nixon-Speechley K, Bullinger M,

Campbell S, Abetz L, et al. Canadien-French, German and

United Kingdom version of the Child Health Questionnaire
(CHQ-PF50): methodology and preliminary item Scaling
results. Quality of Life Research 1998;7(5):433-45.

4. Landgraf JM, Abetz L, Ware JE. The CHQ User’s manual.
2nd ed. Boston (MA): HealthAct. Boston, The Health Insti-
tute; 1999.

5. Norrby U, Nordholm L, Fasth A. Reliability and validity of

Vaikų rankos funkcijos bei su ja susijusios gyvenimo kokybės klausimynas

Medicina (Kaunas) 2006; 42(8)



642

the Swedish version of Child Health Questionnaire.  Scand  J
Rheumatol 2003;32:101-7.

6. Varni JW, Burwinkle TM, Seid M, Skarr D. The PedsQL 4.0
as a pediatric population health measure: feasibility, reliability,
and validity. Ambul Pediatr 2003;3(6):329-41.

7. Daltroy LH, Liang MH, Fossel AH, et al. The POSNA pe-
diatric musculoskeletal functional health questionnaire: report
on reliability, validity, and sensitivity to change. J Pediatr
Orthop 1998;18:561-71.

8. Krumlinde-Sundholm L, Eliasson AC. Development of the
assisting hand assessment: a Rasch-built measure intent for
children with unilateral limb impairments. Scand J Occup Ther
2003;10:16-26.

9. Msall ME, DiGaudio K. The functional independence measure

for children (WEEFIM). Clinical Pediatrics 1994;33(7):421-
31.

10. Gummesson C, Atroshi I, Ekdahl C. The disabilities of the
arm, shoulder and hand (DASH) outcome questionnaire:
longitudinal construct validity and measuring self-rated health
change after surgery. BMS Musculoskeletal Disorders
2003;4:11-6.

11. World Health Organisation Quality of Life Group. What
Quality of Life? World Health Organisation quality of life
assessment. World Health Forum 1996;17:354-6

12. Furmonavičius T. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
tyrimų metodologiniai aspektai. (Methodological aspects of
health-related quality of life assessment.) Medicina (Kaunas)
2004;40(6):509-16.

Straipsnis gautas 2006 06 06, priimtas 2006 08 17
Received 6 June 2006, accepted 17 August 2006

Ramunė Degliūtė, Sigitas Pranckevičius

Medicina (Kaunas) 2006; 42(8)


