Seznam příloh
Příloha 1 - Charta práv hospitalizovaných dětí
1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže
být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
2. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam,
kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v
nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně
informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich
věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s
personálem.
4. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování
ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před
všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony
podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich
soukromí.
6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom
fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.
8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich
vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním
pravidlům a zásadám péče o děti.
10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku
a zdravotnímu stavu. (http://www.klicek.org/text/hospital/charta.html)
Tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace (National
Association for the Welfare of Children in Hospital NAWCH) se sídlem v Londýně.
Překlad zdrojového textu pořídila Nadace Klíček se svolením této organizace.

1

Příloha 2 - Dotazník pro děti

I. část – před výkonem
1. Kolik ti je let? (pohlaví dítěte)
2. Jsi tu sám/sama nebo s doprovodem? (s kým?)
3. Kdo ti řekl, že půjdeš do nemocnice?
4. Jak dlouho předem ses to dozvěděl(a)?
5. Jsi v nemocnici poprvé?
6. Vysvětlil ti někdo, proč je nutná operace?
7. Měl(a) jsi možnost říci, zda chceš jít na operaci?

II. část – průběh hospitalizace
8. Řekl ti někdo po nástupu, jak to v nemocnici probíhá a co bude následovat ?
9. Vysvětlil ti někdo, jak to bude vypadat před operací?
10. Bál(a) ses před operací? A pokud ano, tak čeho?
11. Vysvětlil ti někdo, jaké to bude po operaci?
12. A jaké to opravdu bylo?

III. část – po operaci
13. Víš, co bude dál?
14. Kdyby šel na operaci tvůj kamarád/ka, co bys mu poradil/a?
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Příloha 3 - Dotazník pro rodiče

I. část – před výkonem
1. Věk a pohlaví dítěte, Váš vztah k dítěti?
2. Je tu samo nebo s doprovodem? (s kým?)
3. Kdo mu řekl, že půjde do nemocnice?
4. Jak dlouho předem se to dozvěděl(a)?
5. Je v nemocnici poprvé? Máte Vy vlastní zkušenost s hospitalizací v dětství? Jakou?
6. Vysvětlil mu někdo, proč je nutná operace?
7. Diskutoval(a) jste s dítětem, zda chce jít na operaci?

II. část – průběh hospitalizace
8. Byl(a) jste s ním při nástupu do nemocnice a vysvětlil(a) mu provoz oddělení a to, co
bude následovat ?
9. Vysvětlil mu někdo, jak to bude vypadat před operací? Mluvili jste o tom?
10. Bál(a) se před operací? A pokud ano, tak čeho?
11. Vysvětlil mu někdo, jaké to bude po operaci?
12. Jak to probíhalo hned po operaci?

III. část – po operaci
13. Vysvětlil(a) jste mu, co bude následovat v dalších dnech po propuštění z nemocnice?
14. Jakým způsobem myslíte, že by se příště měl(a) dozvídat podobné informace?

D – ostatní údaje
15. Jaká byla délka hospitalizace?
16. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
17. Jaký je počet dětí v rodině a kolikáté v pořadí narozené je Vaše hospitalizované dítě?
18. Jak si myslíte, že bylo dítě na zákrok připraveno?
19. Po Vašich zkušenostech, jak byste postupoval(a) příště? Na co byste se zaměřil(a)?
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Příloha 4

Škála hodnocení bolesti podle obličejů

Stupnice FLACC
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Příloha 5
Škála bolesti pro děti od 1 do 7 let – součet nad 8 bodů znamená bolest (CHEOPS)
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Příloha 6
Škála bolesti pro děti do jednoho roku – součet nad 3 body znamená bolest (NIPS)
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Příloha 7 – Anesteziologický edukační materiál v nemocnici Kolín
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Příloha 8 – Zdravotnický materiál a nástroje používané při příjmu dítěte
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Příloha 9 – Úvodní obrázek připravovaných edukačních materiálů
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