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WPŁYW PANDEMII CORONAVIRUSA (COVID-19) NA 

OBJAWY  CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO 

ORAZ SAMOPOCZUCIE PACJENTÓW: BADANIE 

MIĘDZYNARODOWE  

 

 

 

KWESTIONARIUSZ PODSTAWOWY  
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PYTANIA TESTOWE  

Przed rozpoczęciem badania chcielibyśmy potwierdzić, że masz prawo w nim uczestniczyć. Proszę 

odpowiedzieć na następujące pytania. 

 

Mam skończone 18 lat  PRAWDA    FAŁSZ 

Mam zdiagnozowaną przez doktora chorobę przewodu 

pokarmowego  

 PRAWDA    FAŁSZ 

 

 

Wyjaśnienie:  

Jeśli WSZYSTKIE odpowiedzi są PRAWDĄ, kontynuuj. 

 

Jeśli jakakolwiek odpowiedź jest FAŁSZ, uczestnikom nie wolno kontynuować, patrz poniżej: 

 

Dziękuję za twoje pierwsze odpowiedzi. Ponieważ odpowiedziałeś FAŁSZ na co najmniej jedno z 

kryteriów włączenia (patrz poniżej), nie możesz wziąć udziału. 

 

Kryteria włączenia: (1) wiek 18 lat lub więcej, (2) lekarz zdiagnozował chorobę przewodu 

pokarmowego. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w badaniu. 

 

 

ANKIETA 

 

Każda część kwestionariusza badania jest nieco inna. Zostaniesz poproszony o wybranie 

najbardziej odpowiedniej odpowiedzi lub ocenę odpowiedzi w stopniowanej skali. Upewnij się, że 

odpowiedziałeś na każde pytanie. Jeśli masz problem ze zrozumieniem pytania, zatrzymaj się na 

chwilę i zastanów się, co ono dla ciebie znaczy. Pamiętaj, że nie ma dobrych lub złych odpowiedzi 

i powinieneś po prostu udzielić odpowiedzi, która wydaje się najbardziej odpowiednia. 

 

Kwestionariusz badania składa się z 4 części i jego wypełnienie zajmie około 40 minut. 
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SEKCJA 1 - 

SZCZEGÓŁY DEMOGRAFICZNE I PYTANIA DOTYCZĄCE 

COVID-19 

 
Utwórz unikalny identyfikator, abyśmy mogli dopasować Twoją dzisiejszą ankietę z 

kwestionariuszami, które wypełnisz za 6 i 12 MIESIĘCY. 

Pierwsze 3 litery nazwiska twojego najlepszego przyjaciela:   Pierwsze 3 litery panieńskiego 

nazwiska matki: 

                                    

W którym roku się urodziłeś?  

Twoja płeć: 

 męska   żeńska 

 po równo/brak/nie wiem 

 inne (proszę określić): __________ 

Stan cywilny? 

 Wolny  zamężna/żonaty   faktyczny stan 

cywilny 

 Wdowa   Rozwiedziony   W separacji 

Liczba osób na utrzymaniu? ______ 

Ile osób na utrzymaniu mieszka z tobą? __________ 

Z kim mieszkasz?   Sam  Z partnerem  Z rodzicami   Z przyjaciółmi 

 Inne (proszę określić): ____________________ 

W jakim kraju obecnie mieszkasz?           

  Argentyna  Australia  Austria  Belgia  Brazylia  Kanada  Chiny  Cypr 

 Dania  Angia  Francja  Niemcy  Grecja  Włochy  Japonia  Meksyk  

 Niderlandy  Nowa Zelandia  Polska  Portugalia  Rumunia   Rosja  Szkocja                

 Singapur  Szwecja  Szwajcaria  Turcja  USA  Walia 

 Inne (proszę określić): ____________________ 

Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, jaki ukończyłeś? Jeśli obecnie uczysz się, wybierz 

najwyższy uzyskany stopień. 

 Szkoła podstawowa  

 Szkoła ponadpodstawowa, bez dyplomu 

 Wykształcenie średnie lub równoważne (np. certyfikat General Education Development [GED]) 

 Niektóre zajęcia na studiach, bez tytułu 

 Handel / szkolenie techniczne / zawodowe  

 Wykształcenie policealne (np. AA, AS)  

 Licencjat (np. BA, BS, BBA) 

 Magister (np. MA, MS, Meng, MSW, MBA) 

 Stopień zawodowy (np. MD, DDS, JD, DVM) 

 Stopień doktora (np. PhD)     
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W jakim typie mieszkania mieszkasz? 

  Prywatny wynajem   Budownictwo publiczne   Wynajem z przyjaciółmi / rodziną 

 Własny dom  Pensja   Mieszkanie komunalne 

  Bezdomni   Inne (Proszę określić): ____________________ 

W jakiej okolicy mieszkasz? 

 metropolia/stolica   miejska   wiejska   odosobnienie 

Z iloma osobami mieszkasz? 

Jakie było Twoje zatrudnienie w styczniu 2020 r. (PRZED COVID-19)?  

 Na etacie  Samozatrudniony  Rencista 

 Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin  Bezrobotny  Obowiązki domowe 

 Zatrudniony tymczasowo  Emerytowany  Student 

 Inne (Proszę określić): ____________________ 

Jaka jest Twoja sytuacja zatrudnienia w ciągu ostatnich dwóch tygodni?  

 Na etacie  Samozatrudniony  Rencista 

 Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin  Bezrobotny  Obowiązki domowe 

 Zatrudniony tymczasowo  Emerytowany  Student 

 Inne (Proszę określić): ____________________ 

Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?  Tak   Nie 

Przez ostatni miesiąc, jeśli pracowałeś: jakie jest prawdopodobieństwo, że mógłbyś mieć 

bezpośredni kontakt w związku z Twoją pracą z kimś, kto ma COVID-19? (0% brak kontaktu <> 

100% prawdopodobny kontakt z osobą z COVID-19) ____% 

Jak myślisz, jak prawdopodobne jest, że w ostatnim miesiącu mógłbyś mieć bezpośredni kontakt 

(poza kontaktami w pracy) z kimś, kto ma COVID-19? (0% brak kontaktu <> 100% 

prawdopodobny kontakt z osobą z COVID-19) ____% 

Czy masz prywatne / osobiste ubezpieczenie zdrowotne?  Tak   Nie 

(OPCJONALNIE) Jaki jest łączny roczny dochód gospodarstwa domowego (przed 

opodatkowaniem):  

Dochód gospodarstwa domowego ________ AUD / USD / Funt szterling / Euro / Inne: 

___________ 

(OPCJONALNIE) Z jakim pochodzeniem etnicznym się identyfikujesz? ___________________ 

 

 PRZED COVID-19 (np. w 

ostatnim tygodniu stycznia 

2020 r.)  

W ostatnim tygodniu? 

Średnia liczba spalanych 

papierosów (dziennie) 
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Liczba spożywanych 

standardowych napojów 

alkoholowych (uwaga: 1 

standardowy napój alkoholowy 

to około 10 g alkoholu / 12,5 ml 

czystego alkoholu; Kieliszek 

wina to około 1,4 

standardowego napoju, 1 

puszka piwa o pełnej mocy to 

około 1,4 standardowych 

napojów) 

  

Ile razy ćwiczyłeś przez ponad 

15 minut? 

  

 

 

OPCJONALNIE: Jeśli byłeś w izolacji, to jak długo? (w tygodniach) 

 

PYTANIA COVID-19 
 

Jak opisałbyś swoją obecną sytuację? 

 

 W całkowitej izolacji z powodu objawów COVID-19 

 Ścisła izolacja społeczną z powodu obowiązkowej kwarantanny 

 Ścisła izolacja społeczna (tj. pobyt w domu i nie opuszczanie domu) 

 

 Umiarkowana izolacja społeczna (tj. pozostawanie w domu i wychodzenie tylko po jedzenie i 

utrzymywanie dystansu społecznego) 

 Ograniczona izolacja społeczna (tj. głównie przebywanie w domu, ale wychodzenie po jedzenie 

i spotykanie się z przyjaciółmi / rodziną) 

 Brak izolacji społecznej (tj. wychodzenie na zewnątrz i brak dystansu społecznego) 

 

 

OPCJONALNIE: Jeśli byłeś w izolacji, to jak długo? (w tygodniach) 

_________ 

 

Co sądzisz o rozprzestrzenianiu się pandemii COVID w twoim kraju? 

 

 Liczba przypadków COVID-19 szybko rośnie 

 Liczba przypadków COVID-19 rośnie powoli 

 Krzywa przypadków COVID-19 uległa spłaszczeniu, a jednocześnie pojawia się tylko kilka 

nowych 

  Brak przypadków COVID-19 

 

W chwili obecnej, jak najlepiej opisać ograniczenia związane z COVID-19 w twoim kraju  

dotyczące relacji społecznych: 

 Osoby muszą pozostawać w ścisłej izolacji społecznej (tj. pozostać w domu i w ogóle nie 

wychodzić) 
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 Osoby muszą pozostawać w umiarkowanej izolacji społecznej (tj. pozostać w domu i 

wychodzić tylko po jedzenie i pilnować dystansu społecznego) 

  Poszczególne osoby muszą pozostawać w ograniczonej izolacji społecznej (tj. głównie 

pozostając w domu, ale wychodząc po jedzenie i spotykając się z przyjaciółmi / rodziną) 

  Osoby mogą widywać rodzinę i znajomych, chodzić do miejsc publicznych, ale nie w dużych 

grupach 

 Brak ograniczeń w zakresie interakcji społecznych 

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyłeś objawów przeziębienia lub grypy, które NIE były 

spowodowane COVID-19?           Nie  Tak  

Czy zostałeś zainfekowany COVID-19?                Nie  Tak  

JEŚLI TAK: Czy oficjalnie zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?  Nie  Tak  

- przez lekarza:  Tak  

- przez innych: ________________ 

 

Jak zostałeś zdiagnozowany: 

Wymaz / badanie krwi/ Inny: _________________ 

Ile tygodni temu po raz pierwszy doświadczyłeś objawów COVID-19? 

______________ tygodnie temu 

Czy byłeś hospitalizowany z powodu COVID-19?     Nie  Tak  

 

Czy ustały objawy COVID-19?      Nie  Tak  

                  

 

 
Nie dotyczy 

Brak 

problemu 

Mały 

problem 

Średni 

problem 

Poważny 

problem 

Jak pandemia COVID-19 

wpłynęła na radzenie 

sobie z Twoimi 

problemami 

zdowotnymi? 

     

Wizyta u lekarza 

rodzinnego? 
     

Wizyta u 

gastroenterologa? 

 
     

Wizyty u specjalistów 

innych niż Twój 

gastroenterolog? 

 

     

Dostęp do leków które są 

konieczne dla Twojego 

zdrowia 

 

     

Dostęp do pomocy 

społecznej potrzebnej do 

radzenia sobie ze swoim 

zdrowiem 
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Dostęp do papieru 

toaletowego 

 
     

Dostęp do jedzenia, które 

zwykle spożywasz      

Przestrzeganie diety      

Przestrzeganie 

przepisanego planu 

leczenia 
     

Uzyskanie dostępu do 

leczenia 

niestandardowego (np. 

produkty ziołowe lub 

probiotyczne) lub usług 

(np. fizjoterapii). 

     

Wszelkie uwagi do powyższych pytań 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
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OBAWY ZWIĄZANE Z 

COVID-19 

Wybierz poziom lęku / 

niepokoju, którego 

doświadczasz w związku z 

każdą z poniższych sytuacji. 
 

Brak 

strachu 

Niewielki 

strach 

Średni 

poziom 

strachu 

Duży 

poziom 

strachu  

Bardzo 

duży strach 

1. Zarażenie się COVID-19.      

2. Wyjście na zewnątrz.      

3. Spotykanie ludzi.      

4. Kontakt z osobą z objawami 

oddechowymi. 

     

5. Kontakt z osobą, która miała kontakt 

z zainfekowanym pacjentem. 

     

6. Kontakt z pracownikami służby 

zdrowia. 

     

7. Kontakt z osobą zarażoną COVID-

19. 

     

8. Poważne komplikacje z powodu 

COVID-19. 

     

9. Umieranie z powodu COVID-19.      

10. Z powodu COVID-19 moja choroba 

przewodu pokarmowego pogorszy się 

     

11. Z powodu COVID-19 będzie 

mniejszy dostęp do pomocy medycznej 

koniecznej z powodu mojej choroby 

przewodu pokarmowego 

     

12. Ze względu na COVID - 19, będę w 

stanie mniej skutecznie kontrolować 

stan mojego przewodu pokarmowego 

     

13. Moja choroba przewodu 

pokarmowego sprawia, że jestem 

bardziej narażony na zachorowanie na 

COVID-19 
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POSTRZEGANIE COVID-19 

W przypadku poniższych pytań wybierz numer, który najlepiej 

odpowiada Twoim opiniom dotyczącym pandemii COVID-19. 
 

 

 

Jak bardzo COVID-19 wpływa na twoje życie? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie ma 

wpływu 

 Poważnie 

wpływa 

na moje 

życie 

Jak myślisz, jak długo potrwa epidemia COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Bardzo 

krótko 

 Na 

zawsze 

 

 

14. Moja choroba przewodu 

pokarmowego oznacza, że jeśli zarażę 

się COVID-19, bardziej 

prawdopodobne będzie, że umrę 
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Czy czujesz kontrolę nad COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Absolutnie 

brak 

kontroli 

 Ekstremalna 

kontrola 

 

 

Jak myślisz, w jakim stopniu twoje zachowania pomogą zmniejszyć ryzyko zarażenia COVID-19 lub 

radzenia sobie z tym zakażeniem? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Wcale   Niezwykle 

pomocne 

Jak doświadczasz objawy COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

żadnych 

objawów 

 Wiele 

ciężkich 

objawów 

 

Czy obawiasz się COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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W ogóle  Bardzo 

zaniepokojony 

Jak dobrze rozumiesz COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie 

rozumiem 

 Rozumiem 

bardzo 

dokładnie 

Jak bardzo COVID-19 wpłynął na ciebie emocjonalnie? (np. czy to sprawia, że jesteś zły, przerażony, 

zdenerwowany lub przygnębiony?) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie 

wpływa 

 Ekstremalnie 

wpływa 

emocjonalnie 

 

W jakim stopniu COVID-19 wpływa na stan twojego przewodu pokarmowego? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie ma 

wpływu 

 Poważnie 

wplywa 

 

Czy czujesz się odizolowany z powodu COVID-19? 
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0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle  Ekstremalnie 

odizolowany 

 

 

Jak bardzo wpływa na ciebie emocjonalnie izolacja COVID-19? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie wpływa 

 Wpływa 

ekstremalnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA 2 - PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEWODU 

POKARMOWEGO I INNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH 
Czy zdiagnozowano u Ciebie któreś z poniższych chorób? (wybierz tyle, ile potrzeba) 

Czy zdiagnozowano u Ciebie któreś z poniższych chorób? (wybierz tyle, ile potrzeba) 

 Nie 

 tak - celiakia  

 tak- nieprawidłowa motoryka jelita grubego 

 tak - zespół cyklicznych wymiotów 

 tak - choroba uchyłkowa  

 tak - czynnościowy ból w klatce piersiowej 

 tak - dyspepsja czynnościowa 

 tak - kamica żółciowa 
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 tak - gastropareza 

 tak - choroba refluksowa  

 tak - globus 

 tak - hemoroidy 

 tak - zespół jelita nadwrażliwego 

 tak - choroba Crohna 

 tak - wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

 tak - nieokreślone zapalenie (nieswoiste choroby zapalne jelit) 

 tak - inne: ___________________________ 

Jeśli tak, od jak dawna odczuwasz te objawy? ____________w ciągu miesięcy 

Czy masz stomię?  Nie  tak ; jeśli TAK, od ilu miesięcy masz stomię? ______ (miesięcy) 

W ostatnim miesiącu stan mojego przewodu pokarmowego: 

 Stale aktywny, dający mi objawy każdego dnia 

 Często aktywny, dający mi objawy przez większość dni 

 Czasami aktywny, dający mi objawy w niektóre dni (na przykład 1-2 dni w tygodniu) 

 Czasami aktywny, dający mi objawy 1-2 dni przez dwa tygodnie 

 Rzadko aktywny, dający mi objawy przez kilka dni w ciągu ostatniego miesiąca 

 Miałem się dobrze w tym miesiącu, co uważam za remisję lub brak objawów. 

 

Czy jesteś na diecie ze względu na dolegliwości żołądkowo-jelitowe? 

Nie 

Tak Jeśli TAK: którą z poniższych diet stosujesz (w razie potrzeby wybierz więcej niż jedną) 

 Dieta bezglutenowa 

 FODMAPS 

 Bogata w błonnik 

 Niska zawartość błonnika 

 Niski poziom chemikaliów spożywczych 

 Inny: 

____________________ 

 

 

Czy oprócz dolegliwości żołądkowo-jelitowych masz następujące przewlekłe 

choroby? (wybierz wszystkie, które są istotne) 

 

Choroba Alzheimera i inne demencje  

Artretyzm  

Astma  

Nowotwór  

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)  

Mukowiscydoza  

Cukrzyca  
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Choroba serca  

Nadciśnienie  

Choroba nerek  

Osteoporoza  

Otyłość  

Inny: _________________________________  

Jeśli wybrałeś którąś z powyższych chorób przewlekłych, napisz: 

Jakie leki (dawkowanie) obecnie zażywasz? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Jakie (jeśli w ogóle) zażywasz dostępne bez recepty suplementy zdrowotne (dawkowanie) (np. 

probiotyki, witaminy): 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
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Objawy żołądkowo-jelitowe 
Ta ankieta zawiera pytania dotyczące Twojego samopoczucia. Zaznacz wybór, który najlepiej 

pasuje do Ciebie i Twojej sytuacji 

Question: 
PRZED COVID-19 (np. w 

ostatnim tygodniu stycznia 

2020 r.) 

W ciągu ostatniego tygodnia? 

 

Czy niepokoi Cię BÓL LUB 

DYSKOMFORT W 

NADBRZUSZU LUB W 

OKOLICY ŻOŁĄDKA 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort  

Czy niepokoi Cię ZGAGA? 

(Przez zgagę rozumiemy 

nieprzyjemne uczucie 

pieczenia w klatce piersiowej). 

 

 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoi Cię REFLUKS? 

(Przez refluks kwasowy 

rozumiemy uczucie cofania się 

małych ilości kwaśnego lub 

gorzkiego płynu z żołądka do 

gardła.) 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoi Cię BÓL 

GŁODOWY? (To uczucie 

pustki w żołądku wiąże się z 

koniecznością jedzenia między 

posiłkami.) 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 
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 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoją Cię 

NUDNOŚCI? (Przez nudności 

rozumiemy uczucie chęci 

zwymiotowania). 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy przeszkadzało Ci 

BULGOTANIE w żołądku? 

(Uczucie bulgotania odnosi się 

do wibracji lub hałasu w 

żołądku.) 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy odczuwałeś WZDĘCIE? 

(Uczucie wzdęcia jest często 

związane z uczuciem gazu lub 

powietrza w żołądku). 

 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy dokuczało ci odbijanie? 

(Odbijanie odnosi się do 

wydobywania powietrza lub 

gazu z żołądka przez usta, 

często związane z łagodzeniem 

wzdęć). 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 
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dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy przeszkadzało Ci 

oddawanie gazów? 

(Oddawanie gazów odnosi się 

do potrzeby uwolnienia 

powietrza lub gazu z jelit, co 

często prowadzi do łagodzenia 

wzdęć). 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy przeszkadzało Ci 

ZAPARCIE? (Zaparcie odnosi 

się do zmniejszonej zdolności 

opróżniania jelit.) 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoi Cię 

BIEGUNKA? (Biegunka 

odnosi się do zbyt częstego 

opróżniania jelit.) 

 

  Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoiły Cię LUŹNE 

STOLCE? (Jeśli twoje stolce 

były na przemian twarde i 

luźne, to pytanie odnosi się 

tylko do stopnia, w którym 

przeszkadzały ci te objawy.) 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 
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 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoiły Cię TWARDE 

STOLCE? (Jeśli twoje stolce 

były na przemian twarde i 

luźne, to pytanie odnosi się 

tylko do stopnia, w którym 

przeszkadzały ci te objawy.) 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy niepokoi Cię PILNA 

POTRZEBA ODDANIA 

STOLCA? (Ta pilna potrzeba 

pójścia do toalety często wiąże 

się z poczuciem, że nie masz 

pełnej kontroli). 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

Czy idąc do toalety miałeś 

UCZUCIE NIEPEŁNEGO 

WYPRÓŻNIENIA? (To 

uczucie niepełnego opróżnienia 

oznacza, że nadal odczuwasz 

potrzebę oddania większej 

ilości stolca, mimo że bardzo 

się starałeś). 

 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 

 Brak dyskomfortu 

 Niewielki dyskomfort 

 Łagodny dyskomfort 

 Umiarkowany dyskomfort 

 Średnio nasilony 

dyskomfort 

 Poważny dyskomfort 

 Bardzo poważny 

dyskomfort 
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POSTRZEGANIE TWOICH DOLEGLIWOŚCI ŻOŁĄDKOWO-

JELITOWYCH 

 

W przypadku poniższych pytań wybierz numer, który najlepiej odpowiada Twoim opiniom 

związanym z chorobą przewodu pokarmowego. 

Jak bardzo twój dolegliwości żołądkowo-jelitowe wpływają na twoje życie? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

W ogóle 

nie 

wpływają 

 Bardzo 

wpływają 

 

W jakim stopniu panujesz nad swoimi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi? 
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Absolutnie 

brak 

kontroli 

 Bardzo 

duża 

kontrola 
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Jak myślisz, a jakim stopniu twoje leczenie pomaga w twojej chorobie układu pokarmowego? 
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W ogóle 

nie 

pomaga 

 Bardzo 

pomocnel 

 

W jakim stopniu odczuwasz objawy związane z chorobą przewodu pokarmowego? 
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Brak 

objawów 

 Wiele 
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objawów 

 

 

W jakim stopniu obawiasz się o swój stan przewodu pokarmowego? 
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mocno się 

obawiam 
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Jak bardzo wpływa na Twoje emocje stan przewodu pokarmowego? (np. czy to sprawia, że jesteś zły, 

przerażony, zdenerwowany lub przygnębiony?) 

 

0 
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Wcale 

nie 

wpływa  

 Bardzo 

mocno 

wpływa 

 

Jak dobrze rozumiesz stan swojego przewodu pokarmowego? 
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dokładnie 
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SEKCJA 3 - 

PYTANIA O DOBROSTAN PSYCHOLOGICZNY 

 

Czy kiedykolwiek miałeś problem ze zdrowiem psychicznym? (np. lęk / depresja) 

 Tak - został formalnie zdiagnozowany przez lekarza, psychiatrę lub psychologa. 

 Tak - jednak NIE zostało to formalnie zdiagnozowane przez lekarza, psychiatrę lub 

psychologa. 

 Nie 

jeśli wybrano TAK (problem ze zdrowiem psychicznym)] 

Czy widziałeś się ze specjalistę zdrowia psychicznego, który pomógłby rozwiązać 

problem zdrowia psychicznego? (np. psycholog lub doradca)  

 tak   nie 

Czy masz obecnie problem ze zdrowiem psychicznym? (np. lęk / depresja) 

  Tak - został formalnie zdiagnozowany przez lekarza, psychiatrę lub psychologa. 

 Tak - jednak NIE zostało to formalnie zdiagnozowane przez lekarza, psychiatrę lub 

psychologa. 

 nie 

[jeśli wybrano TAK (problem ze zdrowiem psychicznym)] 

Czy obecnie widujesz się ze specjalistą zdrowia psychicznego? (np. psycholog lub 

doradca)  tak   nie 

[jeśli wybrano TAK (obecne wizyty u specjalisty ds. zdrowia psychicznego)] 

Proszę zidentyfikować wszystkich lekarzy, z którymi obecnie się spotykasz z powodu 

problemów ze zdrowiem psychicznym (w razie potrzeby wybierz więcej niż jednego): 

 Psychiatra  Psycholog  Lekarz ogólny  Pielęgniarka 

Doradca Pracownik socjalny  Inny (proszę 

określić):____________________________ 

[jeśli wybrano TAK (obecne wizyty u specjalisty ds. zdrowia psychicznego)] 

Ile miesięcy temu zacząłeś chodzić do specjalisty ds. Zdrowia psychicznego? 

Miesięcy: ______________ 
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[jeśli wybrano TAK (obecne wizyty u specjalisty ds. zdrowia psychicznego)] 

Jak często spotykasz się ze specjalistą zdrowia psychicznego? 

 Co tydzień  Co dwa tygodnie  Raz w miesiącu 

 Inne (proszę określić): _____________________ 

 

Jeśli uważasz, że masz problem ze zdrowiem psychicznym, czy byłbyś skłonny spotkać się 

ze specjalistą ds. Zdrowia psychicznego (np. Doradcą / psychologiem / psychiatrą)? 

 Tak  Nie 

Czy bierzesz jakieś leki na problemy ze zdrowiem psychicznym? (np. na depresję, lęk)? 

 Tak  Nie 

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie problemy zdrowia psychicznego, czy możesz określić, co to 

jest (lub jakie są podstawowe 

objawy)?__________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Czy przed pandemią COVID-19 miałeś jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym? 

 Tak  Nie 

Czy zacząłeś odczuwać problemy ze zdrowiem psychicznym PO rozpoczęciu pandemii 

COVID-19? 

 Tak  Nie  

 

 

 

 

 

 

 

Proszę przeczytać każde Przed Covid 19 W ciągu ostatnich 2 
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STWIERDZENIE i zaznaczyć pole 

wskazujące, czy dane stwierdzenie 

dotyczy ciebie. Nie ma dobrych ani 

złych odpowiedzi. Nie spędzaj zbyt 

dużo czasu przy żadnym zdaniu. 

 

tygodni 

1. Trudno mi było się uspokoić  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

2. Odczuwałem suchość ust  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

3. Wydawało mi się, że nie 

odczuwam żadnego 

pozytywnego uczucia 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

4. Wystąpiły trudności w oddychaniu 

(np. nadmiernie szybki oddech, 

duszność przy braku wysiłku 

fizycznego) 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

5. Trudno mi było podjąć inicjatywę,  W ogóle mnie nie  W ogóle mnie nie 
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aby coś zrobić dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

6. Miałem tendencję do nadmiernej 

reakcji na sytuacje 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

7. Doświadczyłem drżenia (np. rąk)  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

8. Czułem złą energię, nerwowość  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

9. Martwiłem się sytuacjami, w 

których mógłbym spanikować i 

zrobić z siebie głupka 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 
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 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

10. Czułem, że nie ma nic, na co 

mógłym czekać 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

11. Denerwowałem się  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

12. Trudno mi było się zrelaksować  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

13. Czułem się przygnębiony   W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

14. Nie tolerowałem wszystkiego, co 

powstrzymywało mnie od robienia 

tego, co robiłem 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 
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 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

15. Czułem, że jestem bliski paniki  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

16. Nie byłem w stanie entuzjastycznie 

nastawić się do niczego 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

17. Czułem, że nie jestem wiele wart 

jako osoba 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

18. Czułem, że jestem raczej drażliwy  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

19. Byłem świadomy pracy mojego 

serca przy braku wysiłku 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 
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fizycznego (np. uczucie 

przyspieszenia akcji serca, bicia 

serca) 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

20. Czułem się przestraszony bez 

powodu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

21. Czułem, że życie jest bez sensu  W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 

 W ogóle mnie nie 

dotyczyło 

 Dotyczyło mnie do 

pewnego stopnia lub przez 

pewien czas 

 Dotyczyło mnie w 

znacznym stopniu lub przez 

większą część czasu 

 Dotyczyło mnie bardzo 

lub przez większość czasu 
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SEKCJA 4 – PYTANIA O RADZENIE SOBIE, SPOSOBY 

MYŚLENIA I JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

KRÓTKI KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE  

Interesuje nas to, jak ludzie reagują na trudne lub stresujące wydarzenia w ich życiu. Istnieje wiele 

sposobów na radzenie sobie ze stresem. W tym kwestionariuszu prosimy o wskazanie tego, co 

zwykle robisz i czujesz, gdy doświadczasz stresujących wydarzeń. Oczywiście różne wydarzenia 

wywołują nieco odmienne reakcje, ale zastanów się, co zwykle robisz, kiedy jesteś pod dużym 

stresem. Spróbuj odpowiedzieć na każdy element osobno. Starannie wybieraj odpowiedzi i spraw, 

aby były dla Ciebie jak najbardziej prawdziwe. Wybierz pole, które najlepiej odpowiada Twojej 

odpowiedzi 
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Nigdy tak nie 

postępowałem 

Postępowałem 

tak w małym 

stopniu 

Postępowałem 

tak w 

umiarkowanym 

stopniu 

Postępowałem 

tak w 

znacznym 

stopniu 

1. „Uciekam w pracę” lub inne 

czynności, aby oderwać się od 

niektórych myśli. 

    

2. Koncentruję swoje wysiłki na 

robieniu czegoś, czego wymaga 

sytuacja, w której się znajdę. 

    

3. Zdarzało się mi mówić „to nie 

dzieje się naprawdę”. 

    

4. Używam alkoholu lub innych 

narkotyków, aby poczuć się lepiej. 
    

5. Otrzymuję wsparcie emocjonalne 

od innych. 
    

6. Poddałem się próbując sobie z tym 

poradzić. 

    

7. Podejmowałem działania, aby 

poprawić sytuację. 
    

8. Nie chciałem wierzyć, że tak się 

stało. 
    

9. Mówiłem rzeczy, aby moje 

nieprzyjemne uczucia zniknęły. 
    

10. Otrzymuję pomoc i porady od 

innych osób. 
    

11. Używam alkoholu lub 

narkotyków, aby sobie pomóc. 
    

12. Próbowałem zobaczyć to w innym 

świetle, aby wyglądało to bardziej 

pozytywnie. 

    

13. Sam siebie krytykowałem.     

14. Próbowałem wymyślić strategię 

dotyczącą tego, co robić. 
    

15. Otrzymuję od kogoś komfort i 

zrozumienie. 
    

16. Zrezygnowałem z próby 

poradzenia sobie. 

    

17. Szukałem czegoś dobrego w tym, 

co się dzieje. 
    

18. Żartowałem z tego.     

19. Robiłem coś, aby mniej o tym 

myśleć, na przykład chodzić do 

kina, oglądać telewizję, czytać, 

śnić na jawie, spać lub robić 

zakupy. 

    

20. Akceptuję fakt, że tak się stało.     

21. Wyrażałem moje negatywne 

uczucia. 

    

22. Próbowałem znaleźć pociechę w 

mojej religii lub przekonaniach 
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MYŚLENIE O OBJAWACH 
 

Osoby znajdują wiele sposobów radzenia sobie z objawami. Należy do nich mówienie do siebie, 

gdy doświadczają objawów. Poniżej znajduje się lista rzeczy, które ludzie myślą, gdy odczuwają 

duchowych. 

23. Próbowałem uzyskać poradę lub 

pomoc od innych osób na temat 

tego, co robić. 

    

24. Nauczyłem się z tym żyć.     

25. Zastanawiałem się, jakie kroki 

podjąć. 
    

26. Modliłem się lub medytowałem.     

27. Naśmiewałam się z tej sytuacji.     

28. Obwiniam siebie za rzeczy, które 

się wydarzyły. 
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objawy. Dla każdej sentencji wskaż, używając poniższej skali, jak bardzo pasuje do Ciebie, gdy 

odczuwasz objawy. Pamiętaj, że możesz użyć dowolnego punktu na skali. 

 

 
 

Nidgy 

tak 

nie 

robię 

  
Czasami 

tak robię 
  

Zawsze 

tak 

robię 

To jest okropne i czuję, że 
nigdy nie będzie lepiej.        

To jest okropne i czuję, że 
mnie przytłacza. 

       

Czuję, że moje życie nic 
nie jest warte.        

Cały czas martwię się, czy 
to się skończy.        

Czuję, że nie mogę tego 
dłużej znieść. 

       

Czuję, że nie mogę już tak 
dłużej.        
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AKCEPTACJA I DZIAŁANIE 
 

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Oceń, jak prawdziwe jest każde stwierdzenie, używając 

poniższej skali, i zaznacz swój wybór 

 

 Nigdy 
Bardzo 

rzadko 

Rzadko 

prawda 

Czasami 

prawda 

Często 

prawda 

Prawie 

zawsze 
Zawsze 

1. Moje bolesne 

doświadczenia i 

wspomnienia 

uniemożliwiają mi wieść 

życie, które mógłbym 

cenić. 

       

2. Boję się swoich uczuć.        

3. Martwię się, że nie będę 

w stanie kontrolować 

moich zmartwień i uczuć. 

       

4. Moje bolesne 

wspomnienia 

uniemożliwiają mi 

satysfakcjonujące życie. 

       

5. Emocje powodują 

problemy w moim życiu. 
       

6. Wygląda na to, że 

większość ludzi radzi 

sobie z życiem lepiej niż 

ja. 

       

7. Zmartwienia utrudniają 

moją drogę do sukcesu. 
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OGÓLNA JAKOŚĆ ŻYCIA 
 

W tej części, zadawane są pytania dotyczące jakości życia, zdrowia lub innych dziedzin życia. 

Pytanie PRzED COVID-19 (np. w 

ciągu ostatnich 2 tygodni 

stycznia 2020 r.) 

W ciągu ostatnich dwóch 

tygodni 

Jak oceniasz swoją jakość 

życia? 

 Bardzo źle 

 Źle 

 Ani źle ani dobrze 

 Dobrze 

 Bardzo dobrze 

 Bardzo źle 

 Źle 

 Ani źle ani dobrze 

 Dobrze 

 Bardzo dobrze 

Jak bardzo jesteś z siebie 

zadowolony? 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

Jak bardzo jesteś 

zadowolony ze swojego 

zdrowia? 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

Czy jesteś zadowolony ze 

swoich osobistych relacji? 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony  

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

Czy masz dość energii na 

co dzień? 

 Wcale nie 

 Trochę 

 Umiarkowanie 

 W większości 

 Całkowicie 

 Wcale nie 

 Trochę 

 Umiarkowanie 

 W większości 

 Całkowicie 

Czy masz wystarczająco 

dużo pieniędzy, aby 

zaspokoić swoje potrzeby? 

 Wcale nie 

 Trochę 

 Umiarkowanie 

 W większości 

 Całkowicie 

 Wcale nie 

 Trochę 

 Umiarkowanie 

 W większości 

 Całkowicie 

Czy jesteś zadowolony ze 

swojej zdolności do 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 
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wykonywania codziennych 

czynności życiowych? 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony 

Czy jesteś zadowolony z 

warunków swojego 

miejsca zamieszkania? 

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony  

 Bardzo niezadowolony 

 Niezadowolony 

 Ani zadowolony, ani 

niezadowolony 

 Zadowolony 

 Bardzo zadowolony  

 

Ostatnie pytanie: czy masz jakieś uwagi? 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  
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DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE NINIEJSZEGO KWESTIONARIUSZA 

 

Bardzo dziękuję za udział w GI COVID-19 STUDY. Twój udział dzisiaj pomoże nam lepiej 

zrozumieć złożoną zależność między przewlekłymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, 

cierpieniem psychicznym i jakością życia osób przed pandemią COVID-19, w trakcie i po niej. 

 

CZY ZECHCIAŁBYŚ UCZESTNICZYĆ W NASTĘPNYM ETAPIE BADANIA GI COVID-19? 

 

Chcemy uzyskać Twoją zgodę na skontaktowanie się z Tobą w ciągu 6 i 12 miesięcy w celu 

wypełnienia podobnego kwestionariusza, abyśmy mogli monitorować zmiany w twoim zdrowiu i 

samopoczuciu. 

Informacje wymagane poniżej są OPCJONALNE i są gromadzone wyłącznie w celu 

skontaktowania się z Tobą w przyszłości. Nie jesteś zobowiązany do dalszego uczestnictwa, 

niezależnie od tego, czy podasz swoje dane kontaktowe. 

 

Zaznacz tutaj, jeśli chcesz: 

 otrzymać informację o badaniu na e-mail po 6- i 12-miesiącach  

 uzyskać podsumowanie wyników 

 zostać zaproszonym do udziału w innych badaniach prowadzonych w przyszłości przez 

członków zespołu badawczego 

 

Podaj swój adres e-mail: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

      

      


