Výzkum ESGO květen 2020 – český překlad
Dear Patients,
In this study we aim to evaluate the impact of the COVID pandemic on
gynaecological cancer patients and the patients’ attitude and experience in terms
of modifications of their cancer care. Evaluating the depression and anxiety
scores of gynaecological cancer patients during the pandemic is the secondary
aim of the study.
Participation in this study is completely voluntary. If you decide not to participate
there will not be any negative consequences. Please be aware that if you decide
to participate, you may stop participating at any time and you may decide not to
answer any specific questions. There will be no specific question about your
private information such as name, surname or identity number etc.
Milé pacientky,
v této studii bychom chtěli vyhodnotit dopad pandemie COVID-19 na pacientky s
onkogynekoloigickými nádory, jejich postoj a zkušenosti s případnou změnou
onkologické léčby. Druhým cílem této studie je potom vyhodnocení pocitů
deprese a úzkosti onkogynekologických pacientek během pandemie.
Účast v této studii je zcela dobrovolná. Současně Vás upozorňujeme, pokud se
rozhodnete studie zúčastnit, můžete své rozhodnutí kdykoli v průběhu změnit
a/nebo neodpovídat na vybrané otázky. Tato studie neobsahuje otázky
soukromého charakteru jako je jméno, příjmení, rodné číslo apod., je zcela
anonymní a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Otázky je možné
zodpovědět online na: link na web
SECTION A: DEMOGRAPHIC and CLINICAL INFORMATION
SEKCE A. DEMOGRAFICKÉ A KLINICKÉ ÚDAJE
1. Age/Věk:
2. Country/Země:
3. Diagnosis (Ovarian, uterine, cervical cancer, others)/Diagnóza (nádor vaječníků,
dělohy, děložního hrdla, jiné):
4. Treatment (Type 1, Type 2, Type 3)/ Léčba (typ 1 – 3):

(Type 1: Preoperative patients - surgery is planned for a new diagnosis of cancer or
recently recurred cancer)
Typ 1: Pacientky před operací – operace je plánována pro novou diagnózu
nádorového onemocnění nebo návrat nemoci
(Type 2: Receiving chemotherapy or radiotherapy, before or after surgery, for
primary or recurrent disease)
Typ 2: Léčba chemoterapií nebo radioterapií před nebo po operaci, primární léčba
nebo návrat onemocnění
(Type 3: Not receiving any treatment, only on follow-up)
Typ 3: Bez aktuální léčby, pouze kontroly
5. Do you have any additional diseases (such as diabetes, heart- kidney, liver- or lung
disease, increased blood pressure, increased cholesterol levels etc)/ Máte nějaká
další onemocnění (např. diabetes, srdeční, jaterní nebo plicní onemocnění,
onemocnění ledvin, zvýšený krevní tlak nebo cholesterol apod.)
A. YES/ANO

B. NO/NE

6. If yes – how many different other diseases:/Pokud ANO – kolik dalších onemocnění
mate?
a) 1
b) 2
c) 3 or more/ 3 a více
d) None /žádné
7. Do you take medication because of a psychological problem or disease? (Užíváte
léky z důvodu psychických problémů nebo onemocnění?
A. Yes /ANO

B. No/ NE

8. If yes, What Type of Problem……………………….Pokud ano, jaký mate problém?............
Which medicine: /Jaké léky?……………
How many months have you been taking: ………?/ Kolik měsíců tyto léky
užíváte?....................

SECTION B: IMPRESSION of COVID PANDEMIC OVER PATIENTS and THE PATIENTS’
ATTITUDES and EXPERIENCES
SEKCE B: VNÍMÁNÍ PANDEMIE COVID-19 PACIENTKAMI a POSTOJE A ZKUŠENOSTI
PACIENTEK
9. PLEASE MARK HOW STRONGLY YOU AGREE OR DISAGREE ACCORDING TO THE
FOLLOWING STATEMENTS FROM THE TABLE DURING COVID EPIDEMIC:/ Prosím
vyznačte, jak moc souhlasíte či nesouhalsíte s následujícími tvrzeními v tabulce
během pandemie COVID-19:
Strongly
disagree
Disagree
Velmi
Nesouhlasím
nesouhlasím

10a. I'm more afraid of cancer
compared to COVID./ Více se
obávám onkologického
onemocnění než COVID-19

10b. I'm more afraid of COVID
compared to cancer. Více se

obávám, že nákazy virem COVID19 než onkologického
onemocnění.

10c. I think cancer patients
have a higher risk of COVID
infection. Myslím, že onkologičtí
pacienti jsou ve větším riziku
nákazy COVID-19 než ostatní.

10d. I think that
chemotherapy suppresses the
immune system and creates a
predisposition for COVID
infection. Myslím, že
chemoterapie potlačuje
imunitní system a vytváří
dispozice k nákaze COVID-19.
10e. I am afraid of getting
COVID infection from the
hospital setting while
receiving my treatment /
follow-up. Obávám se, že se
nakazím ve zdravotnickém
zařízení v průběhu léčby/

Neither
Strongly
agree nor
Agree
agree
disagree
Souhlasím
Velmi
Ani
souhlasím
nesouhlasím
ani
souhlasím

kontroly

10f. I am concerned about not
being able to visit my
oncology doctor during the
COVID epidemic. Obávám se,
že nebudu schopna navštívit
lékaře během epidemie
COVID-19.
10g. I am concerned about the
progression of my disease if
my treatment / follow-up is
cancelled/postponed. Obávám
se progrese/zhoršení nemoci
v případě posunutí mé
léčby/kontroly.

10. During the COVID pandemic; Během pandemie COVID-19:
A. Due to the fear of COVID infection, I did not go for my check-ups at the
hospital./Kvůli strachu z nákazy COVID-19 jsem nešla k lékaři na dohodnutou
kontrolü v nemocnici
B. I wanted to go myself, but my doctors cancelled my appointments./ Chtěla jsem jít
na dohodnutou léčbu/prohlídku, ale lékař mi ji zrušil
C. It was a joint decision and we postponed our appointment togetherly. / Posunutí
mé léčby/kontroly bylo učiněno na základě společné dohody mezi mnou a mým lékařem
D. My care continued as planned during the COVID pandemic/ Moje léčba/prohlídka
pokračuje během pandemie COVID-19 tak, jak byla naplánovaná.

E. OTHERS:Jiné…………………………………………………………………………………………………………

11. Are there patients with COVID in the hospital where you are being treated / followed
up?/ Leží pacienti s COVID-19 v nemocnici, kde se léčíte se svým onemocněním/kam
chodíte na kontroly?
A. Yes, there are /Ano, jsou

B. No, there aren’t /Ne, nejsou

C. I don’t

know /Nevím
12. Have you received a COVID test before or during your treatment? Byla jste
otestována na COVID-19 před nebo během své léčby?
A. Yes/Ano

B. No/Ne

13. Did any of the healthcare professionals giving your medical treatment have COVID
infection? Onemocněl někdo ze zdravotnického personálu, který Vám poskytoval
léčbu nemocí COVID-19?
A. Yes/Ano

B. No /Ne

C. I don’t know/Nevím

14. What is the most challenging problem in this period? Please describe /Co je
největším problémem v tuto chvíli? Prosím popište:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
15. Has your treatment / follow-up been changed due to the COVID pandemic? /Byla
Vaše léčba/kontrola byla změněna z důvodu pandemie COVID-19?

A. Yes /Ano

B. No/Ne

C. I don’t know/Nevím

16. If yes, what was done? (multiple responses can be given) /Pokud ano, jak?
A. I had difficulty reaching my doctor. / Měla jsem problémy dostihnout lékaře
B. My surgery was delayed. /Moje operace byla posunuta.
C. My surgery was not delayed, but less radical./Moje operace nebyla
posunuta, ale byla méně radikální.
D. My imaging (Tomography, CT, MR, PET, Ultrasound) tests are canceled or
disrupted. / Dohodnuté zobrazovací vyšetření (tomograf, CT, PET, MR nebo
ultrazvuk) bylo zrušeno nebo posunuto.

E. My chemotherapy was delayed. /Moje chemoterapie byla posunuta.
F. My radiotherapy was delayed./ Moje radioterapie byla posunuta.
G. I received a lower dose of chemotherapy. / Dostala jsem méně dávek
chemoterapie.
H. I received a lower dose of radiotherapy. /Dostala jsem méně dávek
radioterapie.
I. My follow-ups are delayed. /Mé kontroly byly posunuty.
J. Other (Please describe) /Jiné (prosím
popište)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….
17. If your treatment has been postponed, how long has it been postponed: /Pokud byla
Vaše léčba posunuta, o jak dlouhou dobu?
A. No, it was not postponed./Ne, nebyla posunuta.

B. ______ weeks postponed./O __________týdnů byla posunuta.
C. I don’t know the new time./ Neznám nový termín, posunuta na neurčito.
18. Did you receive any drug as part of a clinical research? /Užíváte nějaký lék v rámci
klinické studie?
A. Yes/Ano

B. No/Ne

C. I don’t know/Nevím

19. If yes, has the study stopped because of the COVID pandemic and you have no
further access to the drug?/Pokud ano,byla klinická studie pozastavena kvůli COVID19 a Vy jste ztratila přístup k tomuto léku?
A. Yes /Ano

B. No/Ne

20. If yes, it is stopped; would you like to continue in the study?/Pokud ano, studie byla
zastavena, mate zájem v této klinické studii pokračovat?
A. Yes/Ano

B. No/Ne

MESSAGE YOU WANT TO SHARE ABOUT COVID PANDEMIA WITH ESGO and ENGAGE or
OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS: /Jakákoli zpráva, kterou chcete
sdělit v souvislosti s pandemií ESGO a ENGAGE nebo jiným organizacím a institucím:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Please go to the next page for Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Prosím, přejděte k dotazníku Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

