
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1  

Informovaný souhlas s využitím informací ze 

polostrukturovaného rozhovoru zaznamenaného 

pro účel zpracování bakalářské práce s názvem  

Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta 

Informace získané rozhovorem s pacientem budou využity ke zpracování závěrečné 

bakalářské práce vedené Mgr. Veronikou Di Cara, Ph.D na 1. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy.  Bakalářská práce je psána na oboru všeobecná sestra Marcelou Mádlovou. 

  

 

  

Já …………………………………………………  

  

Souhlasím se zaznamenáním rozhovoru a využitím získaných informací o mé osobě za 

účelem zpracování bakalářské práce. Dále souhlasím s nahlížením do dostupné 

zdravotnické dokumentace v nezbytně nutném rozsahu. Byl jsem seznámen s cílem a 

záměrem závěrečné bakalářské práce a úpravou osobních údajů tak, aby byla zajištěna má 

anonymita.  

  

 

  

V:………………………………                                                                   

Dne: …………………………..                                                                       Podpis: ……………………...... 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Žádost o povolení provedení a zpracování kazuistiky 

na hemodialyzačním středisku 

 

 

Žádám o povolení nahlédnout a zpracovat data z dokumentace pacienta 

……………………………………. z hemodialyzačního oddělení z důvodu  zpracovávání  závěrečné 

bakalářské práce s názvem „ Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta“ vedené 

Veronikou Di Cara, Ph.D na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.  Bakalářská práce je 

psána na oboru všeobecná sestra. Souhlas pacienta zajistím předem a zaručuji se o 

zachování anonymity pacienta i dialyzačního střediska. Žádám také o povolení realizace 

rozhovorů s odborným zdravotnickým personálem a tím získání potřebných informací ke 

sběru dat potřebných k závěrečné bakalářské práci. 

 

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.  

 

 

 

 

 

S pozdravem  

Marcela Mádlová 

 

V:………………………………                                                                   

Dne: …………………………..                                                                       Podpis: ……………………...... 



 

 

Příloha č. 3 

Seznam standardů správné dialyzované péče 

Zhodnocení celkového stavu pacienta 

Připojení pomocí AV fistule – AV graftu (vyhodnocení, příprava a zavedení jehel, odebírání 

krevních vzorků před zahájením hemodialyzační léčby) 

Připojení pomocí AV fistule – AV graftu za použití online plus/ 0,9% roztoku NaCl 

Připojení pomocí centrálního venózního katétru (CVC) 

Péče o místo výstupu CVC (exit site) 

Monitorování pacienta a bezpečnostní kontroly v průběhu hemodialyzační léčby 

Odpojení pomocí AVF nebo AVG (odběr krevních vzorků po dialýze prostřednictvím 

arteriálního injekčního portu) 

Odpojení AV fistule – AVG za použití online plus/ 0,9% roztoku NaCl 

Vyjmutí jehly z fistule 

Použití hemostatických svorek 

Odpojení pomocí centrálního venózního katétru (CVC) 

Odpojení CVC za použití online plus/ 0,9% roztoku NaCl 

Vyhodnocení celkového stavu pacienta 

Obtíže a komplikace CP se zavedením jehly do fistule 

Špatný krevní průtok na začátku hemodialýzy (AVF/AVG) 

Špatný krevní průtok na začátku hemodialýzy (CVC) 

Uvolnění jehly během HD léčby 

Svalová křeč během hemodialýzy 

Hypotenze, Horečka/zimnice (třesavka), Vzduchová embolie, Hypoglykémie, Hemolýza, 

Srážení mimotělního krevního oběhu 

 



 

 

Příloha č. 4 

Informované souhlasy, které vyžaduje hemodialyzační 

středisko od pacientů před zahájením léčby podepsat 

 



 

 

Příloha č. 5 

Pomocné informační tabulky o potravinách 

JAK A ČÍM NAHRADIT POTRAVINY S NÍZKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN 

             NEVHODNÉ POTRAVINY:                  VHODNÉ POTRAVINY: 

Zeleninové rizoto, špek, pečený bůček Karbanátek, plátek masa, pečené kuře 

Škvarky, anglická slanina, chléb se sádlem Vepřová, kuřecí šunka, turistický salám, pršut 

Hruška, kopeček zmrzliny, škvarková placka Termix, vejce vařené, vaječná omeleta 

Kobliha, kupovaný pudink se šlehačkou Tvarohový koláč, kremrole, žemlovka  

Sklenička mléka, tavený sýr Eidam, žervé, mozzarella, tvarohový jogurt 

Zeleninový salát, vařené těstoviny Salát s tofu, šmakoun, vařené bílky, rybí filé 

Slané tyčinky, brambůrky Plněné vejce pomazánkou, šunka v aspiku 

Vánočka, houska, maková buchta, toust Chléb +vejce, pomazánka, tuňák, šunka 

Jahody, hrušky, třešně Tvarohový krém s jahodami, jogurt 

Knedlíky bez masa s omáčkou Brambor +sekaná, kotleta, kuřecí maso 

Palačinky s džemem, krupicová kaše Palačinky s tvarohem, tvarohové knedlíky 

Rohlík + párek Zapečené těstoviny se sýrem a uzeným masem 

Džus, cola, voda, sirup Sipping, sypká bílkovina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JAK A ČÍM NAHRADIT POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM FOSFORU 

 

JAK A ČÍM NAHRADIT POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM DRASLÍKU  

                NEVHODNÉ POTRAVINY:                 VHODNÉ POTRAVINY: 

Hrách, fazole, sušené houby, rajčata, rajčatový 
protlak  

Žampiony, konzervovaný hrášek a 
konzervovaná loupaná rajčata 

Neloupané brambory, hranolky, chipsy Oloupané namočené brambory a krekry 

Ořechy, mandle, marcipán, droždí, vánočka Máslové sušenky, med, džem, linecké pečivo, 
piškotová bábovka 

Celozrnné pečivo sypané semínky, ovesné 
vločky 

Plátek chleba, veka, rohlík, kukuřičné lupínky 

Třešně, hroznové víno, švestky, meruňky Jablko, hruška, jahody, maliny, 
borůvky,ostružiny 

Banán, mango, grep, granátové jablko, kiwi 1/2mandarinky,pomeranče, broskve, ananas, 
citron 

             NEVHODNÉ POTRAVINY:                   VHODNÉ POTRAVINY: 

Tavený sýr, tvrdý sýr Přírodní žervé, čerstvé sýry 

Klobásy, měkký salám, párky Maso, bůček, škvarky, šunka 

Sardinky, ryba Mleté maso, maso, plátek ryby 

Fazole, čočka, hrách, sója Rýže, těstoviny, namáčené loupané brambory 

Paštika, hotové saláty, pomazánky Pomazánka: maso+ sýr+ máslo+ zelenina 

Celozrnné pečivo, makový koláč, sladké pečivo Chléb, rohlík, plátek toustového chleba 

Pivo 0,5 l Víno 1 dcl 

Mléko, instantní káva, sušené mléko  Čaj, zrnková káva, překapávaná káva 

Instantní polévka a jiné polotovary  Domácí polévka a jiné doma vařené pokrmy 

Smetanová zmrzlina, ořechy, čokoláda Mražená ovocná dřeň, sorbet, tvarohový dezert 

Nápoje kolového typu, energetické nápoje Stolní, lehce perlivé vody i sirup 

  



 

 

Sušené a kandované ovoce, rozinky, datle Kompotované ovoce bez šťávy, dřeň 

Ředkvičky, kapusta, růžičková kapusta Mrkev, cibule, zelené fazolky 

Celý celer, petržel Mražená zelenina, kyselá okurka, salátová 
okurka 

Ředkev, sladká kukuřice, květák, brokolice, 
žlutá paprika 

Hlávkový salát, čínské zelí, okurka, 3 ks 
chřestu,1/2 papriky bílé 

Minerální vody, práškové mléko, kondenzované 
mléko, rajčatová šťáva 

Voda, ředěná smetana vodou, čaje 



 

 

 


