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Příloha č. 2: Dotazník 

Získávání informovaných souhlasů při příjmu pacienta na jednotku intenzivní péče 

Dotazník 

Vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych Vás požádat o spolupráci při výzkumu pro mou 

diplomovou práci.  

Výzkum je zaměřen na zkušenosti zdravotních sester pracujících na jednotkách intenzivní 

péče ohledně získávání informovaných souhlasů od pacientů. Cílem výzkumného šetření je 

zhodnotit, jestli proces získávání informovaných souhlasů je z pohledu sester adekvátní a dále 

identifikovat možné problémy související s podepisováním informovaných souhlasů. 

Jmenuji se Veronika Kesmanová, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia na 1. LF UK, obor Intenzivní péče. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů týkajících se vyplnění dotazníku mě prosím 

neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 605 433 783 nebo na mé e-mailové adrese 

KesmanovaVeronika@seznam.cz. 

Předem moc děkuji za Vaši ochotu a Váš čas. 

Veronika Kesmanová  



Pokyny pro vyplňování dotazníku 

1. Dotazník je anonymní, proto neuvádějte své jméno ani konkrétní pracoviště. 

2. Odpovídejte pravdivě na všechny otázky. 

3. Odpovídejte zakroužkováním, zvýrazněním, podtrhnutím dané odpovědi. 

4. Vyplněný dotazník předejte v obálce staniční sestře. 

 

1) V jakém oboru v nemocnici pracujete? 

a) interní obory 

b) chirurgické obory 

 

2) Vaše věková skupina? 

a) 18–35 let 

b) 36–45 let 

c) 46–70 let 

 

3) Délka praxe? 

a) do 1 roku 

b) do 5 let 

c) do 10 let 

d) více než 10 let 

 

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) střední zdravotnická škola 

b) vyšší odborná škola 

c) vysoká škola 

 

5) Podepisují na Vaší JIP pacienti při přijmu nebo do 24 hodin od něj souhlas s 

hospitalizací? 

a) Ano, pacienti podepisují souhlas na oddělení. 

b) Ne, pacienti jsou přijímáni přes centrální příjem. Souhlas s hospitalizací již podepsali. 

c) Jiná možnost (prosím, vyplňte jaká). 

 

6) Podepisují na Vaší JIP pacienti do 48 h. od příjmu informované souhlasy?  

(souhlas s invazivním výkonem, souhlas s anestezií, souhlas se zavedením CŽK 

atd.) 

a) Ano. 

b) Většinou ano. 

c) Většinou ne. 

d) Ne. 

e) Jiná možnost, prosím doplňte jaká (př. zdravotní stav neumožňuje). 



 

7) Informuje na Vašem oddělení pacienta před podepsáním informovaného 

souhlasu lékař? 

a) Vždy. 

b) Občas. 

c) Zřídka. 

d) Nikdy. 

 

8) Vyhradí si lékař, podle Vašeho názoru, na informování pacienta dostatek času? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Nejsem si jistý/á. 

d) Spíše ne. 

e) Ne. 

 

9) Stává se na Vašem oddělení, že pacienta informuje o výkonu místo lékaře sestra? 

a) Často. 

b) Občas. 

c) Zřídka. 

d) Nikdy. 

 

10)  Myslíte si, že je ústní poučení lékařů před podepsáním informovaných souhlasů 

pro pacienty dostatečné? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

 

11)  Myslíte si, že pacienti ústnímu poučení lékaře před podepsáním informovaného 

souhlasu dostatečně porozuměli? 

a) Ano. 

b) Většinou ano. 

c) Většinou ne. 

d) Ne. 

 

12)  Myslíte si, že lékaři respektují případná přání pacientů, týkající se jejich léčby? 

(tzv. liwing will, např. nepodávat krevní deriváty, neresuscitovat…) 

a) Ano, je to běžné. 

b) Občas. 



c) Pouze u některých pacientů. 

d) Nikdy jsem o tom neslyšel/a. 

 

13)  Čtou pacienti před vlastním podepsáním informovaného souhlasu předložené 

dokumenty? 

a) Ano.  

b) Většinou ano. 

c) Většinou ne. 

d) Ne. 

 

14)  Myslíte si, že tištěné informované souhlasy jsou pro pacienty srozumitelné? 

a) Ano. 

b) Většinou ano. 

c) Většinou ne. 

d) Ne. 

 

15)  Myslíte si, že měli pacienti dostatek času klást lékaři doplňující otázky? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

16)  Ptají se Vás (sester) pacienti po podepsání informovaného souhlasu na doplňující 

otázky? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

17)  Pokud jste v předchozí odpovědi odpověděli „spíše ano“ nebo „ano“, doplňte 

prosím, proč si myslíte, že to tak je? 

Prosím doplňte. 

 

 

 

18)  Myslíte si, že pacienti na Vašem oddělení mají vhodné podmínky k podepisování 

informovaného souhlasu? 



a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

19)  Stává se na Vašem oddělení, že by pacienti podepisovali informovaný souhlas v 

časové tísni těsně před výkonem? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

e)  

 

20)  Stává se na Vašem oddělení, že by pacienti podepisovali informovaný souhlas 

zpětně (po výkonu)? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

21)  Pokud jste na předchozí otázku odpověděli „spíše ano“ nebo „ano“, proč si 

myslíte, že k této situaci dochází? 

a) Časová tíseň. 

b) Lékař zapomněl. 

c) Pacient není schopen podpisu, ale souhlasí jiným způsobem. 

d) Jiná (prosím, napište jaká). 

 

 

22)  Mají pacienti na Vašem oddělení před podepsáním informovaného souhlasu 

možnost poradit se s rodinou? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Nevím. 

d) Spíše ne. 

e) Ne. 

 

23)  Na jakém místě jsou u Vás na oddělení nejčastěji předávány informace 

pacientům? 

a) Společný pokoj pacientů. 



b) Samostatný box (pokoj) pacienta. 

c) Jiné místo (Prosím, doplňte jaké). 

 

24)  Myslíte si, že je toto místo pro předávání informací pacientům vhodné? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

 

Děkuji za spolupráci. 

Veronika Kesmanová 

 

 

 


