
Seznam příloh 

Příloha č. 1 NIHSS skóre a pokyny k vyplnění 

 

                                                                                                                                (MIKULÍK, 2003) 



 

                                                                                                                  (MIKULÍK, 2003) 



Příloha č. 2 Rankin skóre- funkční stav 

Modifikovaná Rankinova škála (mRS) 

0  žádné symptomy 

1 
 - lehký deficit 
 - zvládá všechny aktivity jako před CMP 

2 
 - pacient není schopen zvládnout všechny předchozí aktivity 
 - je k plně soběstačný bez cizí pomoci 

3 
 - vyžaduje pomoc při některých aktivitách 
 - schopen chůze bez pomoci druhé osoby 

4 
 - chůze jen s pomocí druhé osoby 
 - neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby 

5 
 - pacient je upoután na lůžko  
 - vyžaduje trvalou péči 

6  smrt 

 

 

 

                                                                                                                 (BRUNO, 2010) 

Rankin skore (Improving Modified Rankin Scale Assessment With a Simplified  Questionnaire).Stroke [ilustrace]. BRUNO A. 

MD.,2010[online]. [cit.2018-05-03] Dostupnéz http://www.cmp-manual.cz/920-mRS.html 

            

           

 

 



Příloha č. 3 příbalová informace preparátu 

 

 



 



Příloha č. 4 Iktový protokol  

 

 



 

                                                           (Modifikovaný pokyn, 2014)- vytvořený primářem oddělení 

 

            

            

            

    



Příloha č. 5 Pokyny pro sestry u pacientů léčených trombolýzou 

  
            

            

        (MIKULÍK, 2003) 

            

            

            

            

            

            

            

            



            

 Příloha č. 6 Manuál péče 

 

                                                              
(Modifikovaný pokyn, 2014)- vytvořený primářem oddělení 

 



Příloha č. 7 GUSS test 

 

 

 

 

                                                                                                              (TRAPL, 2007) 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                               (TRAPL, 2007) 

                                                                   Garant překladu české verze Mgr. Naděžda Lasotová  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8  Žádost o realizaci výzkumu pro účely diplomové práce 



 

  

 



Příloha č. 9 Vyjádření vedení nemocničního zařízení 

 

            

         

 

 



Příloha č. 10  Informovaný souhlas respondenta 

 

Informovaný souhlas respondenta  

se zařazením do výzkumného šetření 

 

Vážená paní/ Vážený pane,  

v rámci diplomové práce s názvem Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s cévní mozkovou 

příhodou, jsem si Vás dovolila oslovit a požádat o spolupráci. 

Kvalitativní část výzkumu bude hodnocena na základě rozhovorů se zaměřením na zkušenosti v dané 

problematice. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a můžete kdykoliv od šetření odstoupit. 

Nemusíte odpovědět na všechny otázky, je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti v rozhovoru 

sdělíte.  V rámci analýzy bude využito audiozáznamu. Nahrávání může být na Vaši žádost kdykoliv 

přerušeno. Rozhovor nebo jeho části, budou přepsány do textové podoby. Vámi poskytnuté informace 

budou důvěrné a anonymní. Pokud budou části rozhovoru citovány v publikovaných materiálech, 

budou takové citace vždy anonymní a nebudou spojovány s Vaším jménem z důvodů ochrany Vaší 

osoby a Vašeho soukromí. Pokud budete mít jakékoli dotazy, uveďte je níže v poznámkách nebo 

přímo osobně před realizací výzkumu. 

Poznámka k souhlasu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 Jsem srozuměn/a s průběhem výzkumu a dobrovolně souhlasím s účastí. 

 

…………………………………..                                                ………………………………… 

  datum                                                                                         podpis 

 


