
Příloha 1: Dotazník  

Dotazník na téma: „Kvalita života a vývoj nutričního stavu pacientů na domácí parenterální výživě“  

Dobrý den,  

dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Martina Vítková a jsem studentkou 3. ročníku 

bakalářského studia kombinované (dálkové) formy nutriční terapeut na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy. Téma mé bakalářské práce je „Kvalita života a vývoj nutričního stavu 

pacientů na domácí parenterální výživě“.  

Abych tuto práci mohla zpracovat, poprosila bych Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který jsem 

si pro Vás připravila. Dotazník se zaměřuje na výživový stav pacientů, kteří jsou na domácí 

umělé výživě do žíly (parenterální).  

Dotazník obsahuje 22 otázek, jeho vyplnění bude trvat zhruba 20 minut. Zakroužkujte prosím 

vždy jen jednu odpověď, která je nejvýstižnější. Dotazník je anonymní, data budou sloužit 

pouze pro účely této bakalářské práce. Spolupráce je dobrovolná a můžete ji kdykoliv ukončit.  

  

1. Co je důvodem toho, že Vám není umožněno přijímat klasickou stravu, když jste nucen/a 

přijímat umělou potravu do žíly?  

  

A. Odstranění části tenkého střeva (chirurgický zásah)  

B. Stomie (umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla)  

C. Crohnova choroba D. Onkologické onemocnění  

E. Jiné………………….  

  

2. Jak dlouho jste byl/a hospitalizována v nemocnici?  

A. 0 – 1 měsíc  

B. 2 – 3 měsíce  

C. 4 – 6 měsíců  

D. Déle než 6 měsíců  

  

3. Jak dlouho jste byl/a na umělé výživě do žíly v nemocnici?  

A. 0 – 1 měsíc  

B. 2 – 3 měsíce  

C. 4 – 6 měsíců  

D. Déle než 6 měsíců  

  

4. Jak dlouho jste na umělé výživě do žíly doma?  

A. 0 – 3 měsíce  

B. 4 – 12 měsíců  

C. 13 – 17 měsíců  

D. Déle než 17 měsíců  

 

 

  

  

  



5. Jak se změnila Vaše hmotnost po návratu domů z nemocnice během prvního měsíce?  

A. Přibrala jsem 1 – 3 kg  

B. Přibrala jsem více než 3 kg  

C. Zhubla jsem 1 – 3 kg  

D. Zhubla jsem více než 3 kg  

E. Hmotnost mám pořád téměř stejnou  

  

6. Vážíte se pravidelně? Pokud ano, pozorujete nějakou postupnou změnu na váze?  

A. Nevím, nevážím  

B. Pomalu postupně přibírám (1 – 2 kg/měsíc)  

C. Rychle přibírám (více než 2 kg/měsíc)  

D. Pomalu postupně hubnu (1 – 2 kg/měsíc)  

E. Rychle hubnu (více než 2 kg/měsíc)  

  

7. Kolik hodin denně strávíte na lůžku kvůli umělé domácí výživě?  

A. 1 – 4 hodiny  

B. 5 – 9 hodin  

C. 10 – 14 hodin  

D. 14 hodin a více  

  

8. Byl/a jste od personálu v nemocnici dostatečně informován/a o tom, jak vše správně 

zajišťovat ohledně domácí umělé výživy?  

A. Ano  

B. Spíše ano  

C. Spíše ne  

D. Ne  

  

9. Pomáhá Vám někdo s podáváním umělé výživy doma?  

A. Ano  

B. Ne  

C. Někdy  

D. Už mi nikdo nepomáhá, ale na začátku (po příchodu z nemocnice domů) mi pomáhal  

  

10. Jak se Vám změnila potřeba stravování s příchodem domů z nemocnice?  

A. Jím větší porce  

B. Jím menší porce, ale častěji  

C. Jím menší porce méně často  

D. Nejím  

E. Nezměnila   

F. Jiné………………  

  

  

  

  

  

  



  

11. Jaké dobrůtky si dopřejete doma a v nemocnici jste je neměl/a?  

A. Pivo  

B. Víno  

C. Cukroviny  

D. Slané pochoutky  

E. Smažené pokrmy  

F. Jiné…………………….  

  

12. Užíváte nějaký sipping („malé sladké pitíčko“)?  

A. Ano  

B. Ne  

  

13. Pokud užíváte nějaký sipping, jak dlouho ho užíváte?  

A. 0 – 1 týden  

B. 2 – 6 týdnů  

C. 7 – 12 týdnů  

D. 12 týdnů a déle  

  

14. Pokud užíváte nějaký sipping, jak často ho užíváte?  

A. 0 – 1x denně  

B. 2 – 3x denně  

C. Více než 3x denně  

  

15. Užíváte nějaké léky?   

A. Ano  

B. Ne   

  

16. Máte nějaké zdravotní komplikace, které se objevily až doma a v nemocnici jste je 

neměl/a?  

A. Nechutenství  

B. Neustálá potřeba přijímat potravu  

C. Bolesti hlavy  

D. Bolesti břicha  

E. Průjem  

F. Zácpa  

G. Nemám žádné zdravotní komplikace  

H. Jiné………………  

  

17. Odezněly Vám nějaké zdravotní komplikace, které jste měl/a v nemocnici a doma je 

nemáte?  

A. Nechutenství  

B. Neustálá potřeba přijímat potravu  

C. Bolesti hlavy  

D. Bolesti břicha  

E. Průjem  



F. Zácpa  

G. Neměla jsem žádné zdravotní komplikace  

H. Jiné………………  

  

18. Jak často navštěvujete lékaře/jak často chodíte na kontroly?  

A. 0 – 2 týdny  

B. 3 – 4 týdny  

C. 1 – 2 měsíce  

D. 2 měsíce a více  

  

19. Jak se celkově cítíte od té doby, co jste odešel/a z nemocnice?  

A. Obecně lépe  

B. Lépe, ale vyčerpává mě, že se o všechno musím starat sám/a  

C. Hůře, nikdo o mě nepečuje  

D. Jiné………………………..  

  

20. Jste schopen/a se normálně začlenit do pracovního života?  

A. Ano s problémy  

B. Ano bez problémů  

C. Ne, bývám převážně doma  

D. Jiné…………………  

  

21. Jste schopen/a nějaké pohybové aktivity?  

A. Ano, minimálně 1x týdně vykonávám pohybovou aktivitu  

B. Ano, minimálně 1x měsíčně vykonávám pohybovou aktivitu  

C. Ano, ale pouze s pomocí někoho (př. Fyzioterapeutem, příbuzného)  

D. Ne, pohybovou aktivitu vůbec nevykonávám  

  

22. Pokud vykonáváte nějakou pohybovou aktivitu, o co se jedná?   

A. Chůze  

B. Domácí cvičení  

C. Rehabilitace   

D. Nevykonávám pohybovou aktivitu  

E. Jiné………………………………  

  

  

Základní údaje:  

Pohlaví:  

Věk:  

Výška:  

Váha:  

  

Děkuji. M.V.   

  

  



 Příloha 2: Souhlas Etické komise  

  



  


