
Příloha  1: Informovaný souhlas pacienta  

Informovaný souhlas pacienta 

Název bakalářské/diplomové práce (dále jen BP): 

 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované pacientovi): 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

1) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná. 

 

2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, a o tom, 

co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP 

je dobrovolná. 

 

4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně. 

Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP. 

 

5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

 

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis autora BP: 

 

 

 

 

  



Příloha  2: Dotazník 

Dotazník č. ….. 

Pacient …………………………...   

Jaké změny Vašeho zdravotního stavu pozorujete po  …… terapiích?   

 

 

Bolest: 

OBLAST TĚLA: …………………………………………………………………………….. 

Charakter (označte): TUPÁ – OSTRÁ – VYSTŘELUJÍCÍ – NOČNÍ  

KLIDOVÁ x VYVOLÁNA AKTIVITOU – KONSTANTNÍ x INTERMITENTNÍ 

NUMERICKÁ ŠKÁLA BOLESTI (1-10):.............. 

Inference bolestí s denními aktivitami:  

0 - jsem bez bolesti  

1 – Bolest mám, výrazně mě neobtěžuje a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 

2 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, nezabraňují však v provádění běžných 

denních aktivit a pracovních činností bez chyb. 

3 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, ruší v provádění denních činností, které 

jsou proto vykonávány s obtížemi a chybami. 

4 – Bolesti mám, obtěžují tak, že i běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím. 

5 – Bolesti jsou tak silné, že nejsem běžných činností vůbec schopen/na, nutí vyhledávat úlevovou 

polohu, popř. nutí až k ošetření lékaře.  

 

OBLAST TĚLA:…………………………………………………………………………….. 

Charakter (označte): TUPÁ – OSTRÁ – VYSTŘELUJÍCÍ – NOČNÍ  

KLIDOVÁ x VYVOLÁNA AKTIVITOU – KONSTANTNÍ x INTERMITENTNÍ 

NUMERICKÁ ŠKÁLA BOLESTI (1-10):.............. 

Inference bolestí s denními aktivitami:  

0 - jsem bez bolesti  

1 – Bolest mám, výrazně mě neobtěžuje a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 

2 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, nezabraňují však v provádění běžných 

denních aktivit a pracovních činností bez chyb. 

3 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, ruší v provádění denních činností, které 

jsou proto vykonávány s obtížemi a chybami. 

4 – Bolesti mám, obtěžují tak, že i běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím. 



5 – Bolesti jsou tak silné, že nejsem běžných činností vůbec schopen/na, nutí vyhledávat úlevovou 

polohu, popř. nutí až k ošetření lékaře.   

(Pokorná, 2013). 

 

OBLAST TĚLA: …………………………………………………………………………….. 

Charakter (označte): TUPÁ – OSTRÁ – VYSTŘELUJÍCÍ – NOČNÍ  

KLIDOVÁ x VYVOLÁNA AKTIVITOU – KONSTANTNÍ x INTERMITENTNÍ 

NUMERICKÁ ŠKÁLA BOLESTI (1-10):.............. 

Inference bolestí s denními aktivitami:  

0 - jsem bez bolesti  

1 – Bolest mám, výrazně mě neobtěžuje a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 

2 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, nezabraňují však v provádění běžných 

denních aktivit a pracovních činností bez chyb. 

3 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, ruší v provádění denních činností, které 

jsou proto vykonávány s obtížemi a chybami. 

4 – Bolesti mám, obtěžují tak, že i běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím. 

5 – Bolesti jsou tak silné, že nejsem běžných činností vůbec schopen/na, nutí vyhledávat úlevovou 

polohu, popř. nutí až k ošetření lékaře.  

 

OBLAST TĚLA: …………………………………………………………………………….. 

Charakter (označte): TUPÁ – OSTRÁ – VYSTŘELUJÍCÍ – NOČNÍ  

KLIDOVÁ x VYVOLÁNA AKTIVITOU   - KONSTANTNÍ x INTERMITENTNÍ 

NUMERICKÁ ŠKÁLA BOLESTI (1-10):.............. 

Inference bolestí s denními aktivitami:  

0 - jsem bez bolesti  

1 – Bolest mám, výrazně mě neobtěžuje a neruší, dá se na ně při činnosti zapomenout. 

2 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, nezabraňují však v provádění běžných 

denních aktivit a pracovních činností bez chyb. 

3 – Bolesti mám, nedá se od nich zcela odpoutat pozornosti, ruší v provádění denních činností, které 

jsou proto vykonávány s obtížemi a chybami. 

4 – Bolesti mám, obtěžují tak, že i běžné denní činnosti jsou vykonávány jen s největším úsilím. 

5 – Bolesti jsou tak silné, že nejsem běžných činností vůbec schopen/na, nutí vyhledávat úlevovou 

polohu, popř. nutí až k ošetření lékaře.  

 

Jak na Vás terapii působila? 

(příjemně/nepříjemně, zmateně, věděl jsem co dělat, bolestivost atd.) 

 



Pokud došlo k úlevě od bolesti/zlepšení vašeho zdravotního stavu bylo to ihned po provedené 

terapii nebo až v průběhu dalších dní?  

 

Jak byste absolvovanou terapie (metodu) celkově hodnotil/a?  

 


