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Příloha č. 1: Berlínská kritéria pro ARDS 

 mírný střední těžký 

Časový faktor 

(timing) 

v průběhu 1 týdne od známého klinického inzultu nebo 

nová/ zhoršující se respirační symptomatologie 

Oxygenace 

PaO2/FiO2 201-

300 při 

PEEP/CPAP ≥5 cm 

H2O 

PaO2/FiO2≤ 200 

při PEEP/CPAP  

≥5 cm H2O 

PaO2/FiO2≤ 100 

při PEEP/CPAP 

≥10 cm H2O 

Rtg plic a srdce 

 nebo CT plic 

bilaterální opacity  

(infiltrace) 
bilaterální opacity 

bilaterální 

opacity 

zahrnující 

alespoň 

3 kvadranty  

Původ plicního  

edému 

respirační selhání ne zcela vysvětlitelné srdeční selhání 

nebo tekutinovým přetížením, objektivní zhodnocení 

(např. echokardiograficky) ⁏ vyloučení hydrostatického 

edému je třeba jen v případě, pokud není znám rizikový 

faktor  

Doplňující 

fyziologické  

poruchy 

nevyžadováno nevyžadováno 

VE(corr)≥ 10 l/min 

nebo CRS ≤ 40 

ml/cmH2O 

Zdroj: Máca, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Hodnocení RASS  

 

Zdroj: Herold, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Test kognitivních funkcí MMSE  

 

Zdroj: Cetlová, Drahošová, Točíková, 2012 

 



Příloha č. 4: Test kognitivní test MOCA 

 

Zdroj: Nasreddine, 2019 

 

 



Příloha č. 5: Dotazník DEMMI 

 

Zdroj: 1 Morton, Davdson, Keating, 2008 

 

 



Příloha č. 6: Barthelův test základních všedních činností (ADL) 

Příjem stravy   
 samostatně (jídlo připraveno a v dosahu) 2 

 vyžaduje dopomoc (krájení, mazání apod.) 1 

 není schopen samostatně 0 

Oblékání   

 samostatně (včetně knoflíků, zipu, tkaniček, ...) 2 

 s pomocí (asi 1/2 činností zvládne sám) 1 

 závislý na pomoci 0 

Koupání   

 samostatně (i ve sprše) 1 

 závislý na pomoci 0 

Osobní hygiena   

 samostatně obličej/česání/čištění zubů/holení (pomůcky připraveny) 1 

 vyžaduje dopomoc s běžnou osobní hygienou 0 

Kontinence moče   

  kontinentní (po více než 7 dnů) 2 

 občas inkontinentní (max. 1x během 24 hodin) 1 

 trvale inkontinentní (nebo močový katétr) 0 

Kontinence stolice   

 plně kontinentní 2 

  občas inkontinentní (1x týdně) 1 

 trvale inkontinentní (nebo vyžaduje podání klyzmatu) 0 

Použití WC   

 samostatně bez pomoci 2 

 vyžaduje dopomoc 1 

 neprovede 0 

Přesun lůžko - židle   

 samostatně bez pomoci 3 

 s malou dopomocí (fyzickou, instrukce, apod.) 2 

 s výraznou fyzickou dopomocí 1-2 osob, vydrží v sedě 1 

 neprovede 0 

Chůze po rovině   

 samostatně (může využívat pomůcky - hůl, apod.) 3 

 vyžaduje dopomoc jiné osoby (fyzickou, instrukce, apod.) 2 

 pouze na kolečkovém křesle 1 

 neprovede 0 

Chůze po schodech   

 samostatně bez pomoci (nahoru i dolů) 2 

 vyžaduje dopomoc (fyzickou, instrukce, apod.) 1 

 neprovede 0 

Zdroj: Převzato a upraveno Cetlová, Drahošová, Točíková, 2012 

 



Příloha č. 7: Test instrumentálních všedních činností (IADL) 

 

Zdroj: převzato a upraveno od Cetlová, Drahošová, Točíková, 2012 

 

Test instrumentálních všedních činností (IADL)
Za každou činnost je nutné započítat takovou položku, která nejvíce odpovídá nejlepšímu funkčnímu stavu

Za každou činnost je možné započítat max. 1 bod

Jízda dopravním prostředkem
cestuje samostatně hromadnou dopravou nebo řídí osobní automobil 1

zorganizuje přesun pomoci taxi 1

cestuje hromadnou dopravou pouze v doprovodu jiné osoby 1

cestováni omezeno na taxi nebo osobní vůz s asistencí další osoby 0

necestuje vůbec 0

Nákup potravin
je schopen/schopná nakoupit zcela samostatně 1

je schopen/schopná nakoupit pouze malé položky 0

vyžaduje doprovod jiné osoby 0

neschopen nakoupit 0

Telefonování
je schopen/schopná používat telefon nezávisle 1

je schopen/schopná vytočit několik dobře známých telefonních čísel 1

příjme hovor, ale není schopen/schopná sám/a volat 1

není schopen/schopná použít telefon 0

Užívání léků
užije správnou dávku medikace ve správný čas 1

užije medikaci pokud je předem připravena v dávkovači 0

nezvládá samostatné užití medikace 0

Odesílání peněz na poště nebo zacházení s kartou
vyřízuje finanční záležitosti nezávisle (včetně placení účtů, bankovnictví, apod.), má přehled o zůstatcích 1

zvládá nákup běžných položek, ale vyžaduje pomoc s bankovnictvím a většími nákupy 1

nezvládá samostaně zacházet s penězi 0

Vaření
je schopená připravit a servírovat jídlo zcela samostatně 1

je schopná připravit jídlo pokud má dostupné jednotlivé potraviny 0

je schopná si ohřát a servírovat jídlo (nebo jídlo připraví, ale není schopná dodržet požadovanou dietu) 0

neschopná, jídlo jí musí být uvařeno a servírováno 0

Domácí práce
je schopná běžnou údržbu a úklid domácnosti (možná příležitostná asistence s těžkými domácimi pracemi)1

je schopná provádět běžné  každodenní činnosti - např. mytí nádobí, stlaní, apod. 1

je schopná provádět běžné každodenní činnosti, není však schopná udržet akceptovatelnou úroveň čistoty 1

vyžaduje pomoc se všemi domácími pracemi 1

není schopná participovat na běžných domácích pracech 0

Vyprání osobního prádla
je schopná samostatně zajistit praní 1

je schopná vyprat drobné prádlo, např. ponožky apod. 1

veškeré praní musí být zajištěno někým jiným 0

Položky 6 - 8 hodnotit pouze u žen



Příloha č. 8: Dotazník HADS 

 

Zdroj: www.prolekare.cz 

 

 



Příloha č. 9: Dotazník MAF

 

Zdroj: Mapi Research Institute_ID159 



 

Zdroj: Mapi Research Institute_ID159 



 

Zdroj: Mapi Research Institute_ID159 

 

 



Příloha č. 10: Dotazník SF 36 

 

Zdroj: Převzato a upraveno z www.uzis.cz 

 

 



 

 

Zdroj: Převzato a upraveno z www.uzis.cz 



Příloha č. 11: Třiceti vteřinový test sed/stoj 

 

Zdroj: CDC (www.cdc.gov/injury/STEADI 

 

 



Příloha č. 12: Tabulka použitá k šestiminutovému testu chůze 

jméno: datum:          / čas:               zpracovala: 

Před testem 

tlak  

puls  

sat O2  

borg: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Po testu 

tlak  Zastavil/a   

puls  

sat O2  

borg: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

vzdálenost:  

 

Zdroj: Ambulance srdečního selhání VFN Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13: Žádost o schválení výzkumného šetření na pracovišti 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., 

nemocnice Středočeského kraje, 

třída Václava Klementa 147, 

v Mladé Boleslavi, 

294 01 

   V Mladé Boleslavi dne 04.05.2018 

Věc: Žádost o schválení výzkumného šetření na pracovišti  

 

Vážený pane řediteli, etická komise, 

 

Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Veronika Šoltýsová a jsem studentkou 1. Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy navazujícího magisterského studia, oboru intenzivní péče.  

Tímto bych Vás chtěla požádat o souhlas s prováděním výzkumného šetření k mé diplomové 

práci ve Vaší nemocnici na oddělení ARO a JIP (chirurgická a interní), která je součástí rozsáhlé 

observační studie společného projektu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s názvem Nurse-led 

Interventions For Recovery From Critical Illness. 

 

 Téma mé diplomové práce je: „Návrat do života po PICS, na podkladě akutního respiračního 

selhání“. Data získaná pomocí standardizovaných dotazníků a testů od pacientů budou použita pouze 

pro tvorbu této diplomové práce (přiloženy v příloze této žádosti). Účast pacientů ve výzkumu bude 

zcela dobrovolná se zachováním anonymity. Diplomová práce klade velký důraz na plnění etických 

otázek tvorby zdravotnického výzkumu, tedy nikde nebude uvedena identifikace pacientů nebo 

zdravotnického zařízení. 

 Zavazuji, se o zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s 

prováděným výzkumem a sběrem dat. Bude zachována anonymita respondentů dle zákona 101/2000 

Sb. O ochraně osobních údajů. 

 

Děkuji Vám za kladné vyřízení a jsem s pozdravem 

 

.................................................................. 

Bc. Veronika Šoltýsová, 

Narozená: 10.05.1993, 

Bytem: Havlíčková 1308, 293 01 Mladá Boleslav. 

Přílohy:  1. Informovaný souhlas s účastí ve výzkumném šetření s informacemi o jeho  

 průběhu pro pacienty  

  2. Standardizované dotazníky použité ke sběru dat pro diplomovou práci. 



Příloha č. 14: Informovaný souhlas pacienta s účastí na výzkumu  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKA KLINICKÉHO VÝZKUMU 

 

„PICS“ (POST- INTENSIVE CARE SYNDROME) 

 

 

Vážená paní/ Vážený pane,  

 

děkujeme Vám, že se zajímáte o účast v klinickém výzkumu PICS. 

Dříve než se rozhodnete, zda se našeho sledování nadále zúčastníte, rádi bychom, 

abyste se seznámil/a s maximem informací o průběhu a cílech tohoto sledování. Oslovili 

jsme právě Vás proto, že jste léčen pro závažné onemocnění a v rámci hospitalizace jste se 

podrobil pobytu na JIP/ARO. 

Cílem projektu1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy je zhodnotit návrat do života a 

jeho následující kvalitu v souvislosti s vážným onemocněním a pobytem na JIP či ARO. 

Výsledky tohoto výzkumu budou klíčové pro další léčbu nemocných s tímto závažným 

onemocněním po celém světě. 

 

Popis problematiky:  

Pobyt v nemocničním zařízení je často spojen s nežádoucími zážitky a snížením 

kvality života pacientů a jejich rodin.  

Cílem našeho výzkumu je nalézt a definovat tyto problémy, abychom do budoucna 

byli schopni zlepšit kvalitu poskytované péče na těchto odděleních a pozitivně tak ovlivnit 

kvalitu života a ulehčit a zkvalitnit návrat do běžného života. Jedná se o ojedinělý projekt, 

kterého se účastní několik nemocnic v celé ČR. 

 



Průběh klinického projektu: 

Do klinického projektu může být zařazen každý nemocný nad 18 let hospitalizovaný 

na JIP/ARO. V průběhu Vašeho pobytu na tomto oddělení budeme hodnotit nejen průběh 

léčby, ale také Vaše pokroky. Před opuštěním našeho oddělení budete požádáni o vyplnění 

několika dotazníků, se kterými Vám rádi pomůžeme. Konkrétně se jedná o dotazník 

hodnotící kvalitu života (SF 36), hodnocení úzkosti a deprese během pobytu v nemocnici 

(HADS), hodnocení únavy (MAF), hodnocení základních denních činností (ADL,IADL), 

hodnocení mobility (DEMMI), hodnocení fyzické aktivity šestiminutovým testem chůze a 

30 sekundovým testem stoj/sed.  

V následujících 3 měsících budete opět vyzváni (po předešlé domluvě, osobně nebo 

během kontroly v ambulanci či u praktického lékaře) o vyplnění stejných dotazníků a splnění 

stejných pohybových testů a navíc Vám přidělíme náramek (Garmin Vívofit), který 

zaznamená počet kroků během jednoho týdne. Data, která během výzkumu od Vás získáme, 

budou zcela anonymně (bez jakýchkoli údajů, které by vedly k Vaši identifikaci) 

vyhodnocena a publikována v odborném tisku. 

 

Budu v tomto klinickém sledování dostávat nějaký experimentální lék či bude testován 

nějaký nový diagnostický anebo léčebný postup? 

Žádný nový či experimentální lék podán nebude. Jedná se pouze o sběr dat a informací. 

 

Je projekt navržený nebo sponzorovaný nějakou farmaceutickou firmou? 

Ne, jedná se o nekomerční studii, projektovanou a řízenou klinickými pracovníky ve snaze 

o zvýšení úrovně znalostí a zlepšení současné léčebné péče. Z tohoto důvodu také není účast 

ve studii nijak honorována. 

 

Jak je projekt řízen a kontrolována jeho bezpečnost? 

Projekt je navržen a koordinován 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Tohoto 

projektu se účastní nemocnice z celé ČR. 



Jak je stanu účastníkem projektu? 

Kandidátem projektu je každý nemocný, který splňuje určená kritéria a jeho hospitalizace je 

spojena s pobytem na JIP či ARO. 

Vás o účasti informujeme tímto dokumentem, o další účasti v projektu se můžete zcela 

dobrovolně rozhodnout sám, nebo ji kdykoliv ukončit. 

 

Jsou s účastí v klinickém sledování spojena nějaká rizika? 

Rizika nejsou žádná, jedná se o sběr dat. Tato studie je zcela dobrovolná a zcela anonymní. 

 

Mám právo nahlížet do výsledků sledování a osobních výsledků?  

Všechny získané výsledky v průběhu léčby, včetně podrobné informace o průběhu léčby, 

jsou zaznamenány ve Vaší dokumentaci a archivovány. Na požádání je možné do nich 

kdykoliv nahlédnout i s případným odborným vysvětleními lékaře. Vyšetření důležitá pro 

další léčbu a sledování budou součástí propouštěcí zprávy a s Vaším svolením budou 

poskytnuty Vašemu obvodnímu či spádovému lékaři. Všechny výsledky jsou chráněny ve 

smyslu zákona o ochranně osobních dat č. 101/2000Sb. Nebudou v žádném případě 

poskytnuty žádné pojišťovně, Vašemu zaměstnavateli atd. Výsledky projektu budou 

výhradně k vědecko-výzkumným cílům v rámci tohoto klinického sledování. V žádné 

publikaci ani ve zprávě plynoucí z výsledků tohoto sledování nebude uvedeno Vaše jméno 

nebo osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci Vaší osoby.  

 

Jak bude s výsledky vyšetření nakládáno? 

Výsledky klinického sledování budou po statistickém zpracování publikovány ve vědeckém 

tisku a přednášeny na vědeckých kongresech. V žádném případě však ve výsledcích nebude 

uvedeno Vaše jméno či jiné osobní identifikační údaje. 

 

 



Mohu svůj souhlas odvolat? 

Souhlas s účastí v klinickém sledování Vás k ničemu nezavazuje a účast v klinickém 

sledování můžete samozřejmě kdykoliv ukončit bez udání důvodu. 

 

Děkujeme Vám, že jste si prostudovali tento materiál. S jakýmikoliv nejasnostmi se 

neváhejte obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo garanta projektu (Doc. MUDr. Jan 

Bělohlávek PhD, II. Interní klinika VFN Praha).   

Vašim průvodcem po celou dobu výzkumného projektu, který bude analyzovat data a 

informace na kterého se můžete kdykoliv během výzkumu obrátit je všeobecná sestra Bc. 

Veronika Šoltýsová. 

Pokud souhlasíte s další účastí v klinickém projektu, potvrďte ji svým podpisem na 

přiloženém dokumentu „Informovaný souhlas s účastí v klinickém výzkumu“: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ V KLINICKÉM VÝZKUMU 

 

„PICS.“ 

 

Jsem podrobně seznámen s protokolem klinického projektu „PICS “ doporučeným a 

schváleným Etickou komisí nemocnice a v souladu se svým nejlepším svědomím souhlasím 

s účastí v projektu, což stvrzuji svým podpisem. 

 

Podpis pacienta (bez jména):   Datum a čas podpisu: 

 

 

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

 

 

Jméno a příjmení a podpis všeobecné sestry:  Datum a čas podpisu:  

   

Bc. Veronika Šoltýsová 

……………………………………………………   ………………………. 



Příloha č. 15: Vytvořená informační brožura o PICS 

 

 

 



 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


