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Příloha č. 1 Dotazník č. 1 

 

1. Jste a) muž  

       b) žena 

2. Jaká je Vaše úroveň odbornosti? 

(více možných odpovědí) 

 a) lékař bez atestace 

 b) lékař s atestací 

 c) všeobecná sestra se středním zdravotnickým vzděláním 

 d) všeobecná sestra s vyšším odborným vzděláním  

 e) všeobecná sestra s vysokoškolským bakalářským vzděláním 

 f) všeobecná sestra s vysokoškolským magisterským vzděláním 

 g) zdravotnický záchranář  

 h) všeobecná sestra s ARIP 

3. Jaká je délka Vaši zdravotnické praxe? 

 a) do 2 let včetně 

 b) 3- 5 let včetně 

 c) 6- 10 let včetně  

 d) více než 11 let 

4. V jakém zdravotnickém zařízení pracujete? 

 a) fakultní nemocnice 

 b) krajská nemocnice 

 c) okresní nemocnice 

5. Paliativní péči na pracovišti: 

 a) neprovádíme 

 b) provádíme výjimečně 

 c) je běžnou součástí denní klinické praxe, ve smyslu kritického zhodnocení 

 možného přínosu intenzivní  péče 

6. Součástí paliativní péče na našem pracovišti (pokud provádíte) je: 

(více možných odpovědí) 

a) dostatečná sedace pacienta 

b) ukončení nastavené medikace (ATB, LMWH, výživa,...) 

c) ukončení infuze s katecholaminy 



 

 

d) změna režimu UPV na minimální podporu 

e) ponechání intubovaného pacienta na vzduchu nebo na T tubusu 

f) terminání extubace pacienta   

7. terminální extubaci v rámci paliativní péče provádíme:  

 a) u všech pacientů 

 b) pouze u těch, kde je předpoklad, že si udrží volně průchodné dýchací cesty 

 c) neprovádíme 

8. Je podle Vás ukončení orgánové podpory, včetně terminální extubace aktivní krok,  

který přispěje ke smrti pacienta?  

 a) ano 

 b) ne 

9. Je pro Vás v rámci přechodu  na paliativní péči akceptovatelné ukončení infuze  

s katecholaminy? 

 a) ano 

 b) ne (pokud ne, proč?) 

10. Je pro Vás v rámci přechodu  na paliativní péči akceptovatelné ukončení UPV  

a terminální extubace pacienta? 

 a) ano 

 b) ne (pokud ne, proč?) 

11. Identifikujete na Vašem pracovišti dárce orgánů a spolupracujete  

s transplantačním centrem? 

 a) ano běžně (pravidelně alespoň 2krát za rok) 

 b) výjimečně (max. 1krát za rok) 

 c) vůbec  

12. Máte zkušenosti s dárci orgánů s nebijícím srdcem (DCD)? 

 a) ano, u nás na pracovišti provádíme 

 b)  neprovádíme, ale s tématem jsem obeznámen/a 

 c) nemám o DCD bližší představu 



 

 

Příloha č. 2 Dotazník č. 1 

 

1. Pohlaví: 

a) Muž  b) Žena 

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) Všeobecná sestra se středním zdravotnickým vzděláním 

b) Všeobecná sestra s vyšším odborným vzděláním  

c) Všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním 

d) Zdravotnický záchranář s vyšším odborným vzděláním 

e) Zdravotnický záchranář s vysokoškolským vzděláním  

3. Máte specializaci v oboru intenzivní péče (tzv. ARIP)? 

a) Ano 

b) Ne 

4. Jaká je délka Vaší praxe?  

a) do 4 let včetně b) 5-9 let včetně c) 10- 19 let včetně d) déle než 20 let 

5. Na jakém oddělení pracujete?  

a) RES I   

b) RESII   

6. Máte představu, co znamená pojem terminální extubace? 

a) Ano 

b) Ne 

7. Provádí se na Vašem oddělení terminální extubace? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

8. Považujete terminální extubaci jako aktivní krok, který přispěje ke smrti pacienta? 

a) Ano (Z jakého důvodu?) 

b) Ne 

c) Nevím 

9. Jaký Vy osobně zaujímáte postoj k terminální extubaci pacienta? 

a) Kladný, pokud jsou přesně dodržena pravidla přechodu na paliativní péči a následné 

terminální extubace 



 

 

b) Záporný, domnívám se, že dostačující je ukončení nastavené medikace a dostatečná 

sedace pacienta na UPV, k tomu aby mohl pacient důstojně, bez bolesti, či jiných 

negativních prožitků zemřít 

c) Nemám zkušenost s terminální extubací 

d) Jiná odpověď: 

10. Je pro Váš přijatelnější terminální weaning oproti terminální extubaci?  

a) Ano 

b) Ne (pokud ne, proč?) 

c) Nevím 

11. Je pro vás přijatelnější ukončení katecholaminové podpory oproti terminální 

extubaci? 

a) Schvaluji oba postupy 

b) Schvaluji pouze ukončení katecholaminové podpory 

c) Schvaluji pouze terminální extubaci 

d) Neschvaluji ani jeden z těchto postupů 

a) Nemám zkušenost 

12. Jak vnímáte situaci, kdy Vám lékař oznámí, že plánuje vykonat terminální 

extubaci u pacienta? 

a) Záporně, s terminální extubací nesouhlasím a dávám to lékařům najevo 

b) Záporně, s terminální extubací nesouhlasím, ale je to rozhodnutí lékaře a musím  

to respektovat 

c) Záleží na situaci 

d) Kladně, myslím si, že terminální extubace umožní pacientovi zemřít ve větším 

komfortu  

než s ETK 

13. Co Vám vadí po vykonání terminální extubace? (více odpovědí) 

a) Pohled na pacienta lapajícího po dechu 

b) Bublající fenomény 

c) Obtížnější odsávání z DC pacienta 

d) Sledování důsledků terminální extubace na monitoru (hyposaturace, zpomalování 

srdeční akce) 

e) Sledování projevů nedostatečného okysličování (desaturace)- modrání akrálních částí, 

centrální cyanóza 



 

 

f) Nic mi nevadí 

14. Jaké okolnosti ovlivňují Vaše vnímání terminální extubace? (více odpovědí) 

a) Souhlas rodiny 

b) Přání pacienta 

c) Věk pacienta 

d) Diagnóza pacienta 

e) Pokud se jedná o starého člověka v paliativní péči 

f) Pokud se jedná o mladého člověka s dobrými plícemi 

g) Žádné, s terminální extubací nesouhlasím 

15. Pokud se na Vašem oddělení rozhodne o terminální extubaci pacienta,  

je to rozhodnutí konsensuální? Tzn. mohou svůj názor projevit i NLZP  

nebo je rozhodnutí pouze na lékařích? 

a) Ano, rozhodnutí o terminální extubaci je týmová záležitost (svůj názor může projevit  

i NZLP) 

b) Ne, rozhodují pouze lékaři 

c) Nevím, zda se mohu k problematice terminální extubace vyjadřovat 

16. Je rodina pacienta předem informována o plánované terminální extubaci?  

a) Ano 

b) Ne  

c) Někdy 

17. Pokud ano, jak probíhá komunikace mezi zdravotnickým týmem a rodinou? 

a) Lékaři opakovaně komunikují s rodinou, sdělují informace v plném rozsahu  

s individuálním přístupem, citlivě a profesionálně 

b) Komunikují s rodinou, ale ne všichni lékaři mají profesionální přístup, schopnost 

správně komunikace není u všech lékařů stejná 

c) Částečně komunikují s rodinou, nesdělují všechny informace či pouze odpovídají  

na dotazy 

18. Jakou úlohu hraje nelékařský tým v komunikaci s rodinou pacienta? 

a) Je důležitým členem týmu. Poskytuje informace o poskytování ošetřovatelské péče  

v plném rozsahu s individuálním přístupem, citlivě a profesionálně. 

b) Komunikuje s rodinou v menší míře. Nesděluje všechny informace, ale sděluje spíše 

informace zásadní. 

a) Nehraje žádnou roli 



 

 

19. Jak vnímáte možnosti poskytování komfortu pro pacienta u terminální extubace? 

Je podle Vás zajištěn dostatečný komfort pacienta? (více odpovědí) 

a) Ano, o zajištění komfortu rozhodujeme společně, všichni mohou projevit svůj názor,  

o tom, co by se dalo zlepšit 

b) Ano, myslím si, že u nás na oddělení dbáme na to, aby měl pacient zajištěn maximální 

komfort, ke každému pacientovi přistupujeme individuálně v zajišťování komfortu 

c) Komfort z hlediska medikace nastavuje lékař, pokud se nám (NLZP) zdá nedostatečný, 

ihned kontaktujeme lékaře a ten v případě potřeby upraví medikaci 

d) Komfort z hlediska medikace nastavuje lékař, NLZP nemá možnost vyjádřit  

se ke zlepšení komfortu 

e) Záleží na lékaři, některý si poslechne náš názor, jiný nám nedá možnost se vyjádřit 

f) Ne, myslím si, že zajištění komfortu z hlediska medikace pacienta není dostatečné  

g) Nedostatečná prevence dekubitů 

20. V čem by se podle Vás dal zlepšit komfort pacienta v paliativní péči?  

(více odpovědí) 

a) Prevence dekubitů 

b) Zlepšit léčbu bolesti 

c) Sedace pacienta 

d) Podávání tekutin 

e) Vytažení invazivních vstupů 

f) Zajistit větší soukromí pro pacienta 

g) Možnost přítomnosti příbuzných 

h) Myslím si, že je u nás na oddělení vždy zajištěn maximální komfort 



 

 

Příloha č. 3 Identifikační otázky prvního výzkumu 

 

Analýza dotazníkové položky č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Tab. 1 Pohlaví respondentů 

 Absolutní četnost [-] Relativní četnost [%] 

Muž 70 24,8 % 

Žena 212 75,2 % 

Celkem 282 100 % 

 

První dotazníková položka patřila do skupiny identifikačních otázek a zjišťovala 

pohlaví dotazovaných respondentů. Z celkového počtu 282 (100%) respondentů dotazník 

vyplnilo 70 (24,8%) mužů a 212 (75,2%) žen. 



 

 

Analýza dotazníkové položky č. 2: Jaká je Vaše úroveň odbornosti? 

Tab. 2 Úroveň odbornosti respondentů 

 Absolutní četnost  [-] Relativní četnost  [%] 

Lékař bez atestace 24 8,5 % 

Lékař s atestací 47 16,7 % 

VS se středním zdravotnickým 

vzděláním 

14 5 % 

VS s vyšším odborným vzděláním 35 12,4 % 

VS s vysokoškolským bakalářským 

vzděláním 

49 17,4 %  

VS s vysokoškolským magisterským 

vzděláním 

27 9,6 % 

Zdravotnický záchranář 37 13,1 % 

VS se specializací v oboru 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

péče (ARIP) 

65 23 % 

 

Graf č. 2 Pracovní odbornost respondentů  
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Druhá dotazníková položka zjišťovala úroveň pracovní odbornosti respondentů. 

Z celkového souboru 282 (100%) respondentů vyplnilo dotazník 24 (8,5%) lékařů  

bez atestace a 47 (16,7%) lékařů s atestací. Méně početnou skupinu tvořily VS se středním 

zdravotnickým vzděláním, kterých bylo 14 (5%). Početnější skupinou tvořily VS s vyšším 

odborným vzděláním, což bylo 35 (12,4%) sester. Další početnou skupinou byly  

VS s vysokoškolským bakalářským vzděláním, kterých bylo 49 (17,4%).  

VS s vysokoškolským magisterským vzděláním tvořilo 27 (9,6%) respondentů  

a zdravotnických záchranářů, jež vyplnilo dotazník, bylo 37 (13,1%). V této otázce bylo 

možné, aby VS, jež mají ARIP, zaškrtly i tuto možnost. Tuto možnost zaškrtlo  

65 respondentů. Ze získaných výsledků je patrné, že některé z dotazovaných sester 

označily pouze možnost ARIP a některé označily možnost ARIP, včetně některé z dalších 

nabízených odpovědí, tudíž není možné u této otázky vytvořit celkovou absolutní  

a celkovou relativní četnost, jelikož by přesahovala množství 282 (100%) respondentů. 



 

 

Analýza dotazníkové položky č.3 Jaká je délka Vaší zdravotnické praxe? 

Tab. č. 3 Délka zdravotnické praxe 

 Absolutní četnost  [-] Relativní četnost  [%] 

Do 2 let včetně 32 11,3 % 

3- 5 let včetně 43 15,3 % 

6- 10 let včetně 44 15,6 % 

Více než 11 let 163 57,8 % 

Celkem  282 100 % 

 

 

Graf č. 3 Délka zdravotnické praxe 

 

Ve sledovaném souboru 282 (100%) respondentů mělo 32 (11,3%) respondentů 

zdravotnickou praxi do 2 let včetně. Zdravotnickou praxi 3-5 let včetně vybralo 43 (15,3%) 

respondentů. Podobně početnou skupinou byli respondenti s délkou praxi 6-10 let včetně, 

kterých bylo 44 (15,6%). Nejvíce početnou skupinou byli zdravotníci, jejichž zdravotnická 

praxe byla delší než 11 let, těchto respondentů bylo 163 (57,8%). 
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Analýza dotazníkové otázky č. 4 V jakém zdravotnickém zařízení pracujete? 

Tab. č. 4 Zdravotnická zařízení 

 Absolutní četnost  [-] Relativní četnost  [%] 

Fakultní nemocnice 166 58,8 % 

Krajská nemocnice 56 19,9 % 

Okresní nemocnice 60 21,3 % 

Celkem  282 100 % 

 

 

Graf č.4 Zdravotnická zařízení 

 

Další dotazníková otázka zjišťovala, ve kterém typu zdravotnického zařízení 

respondenti pracují. Ze zkoumaného počtu 282 (100%) respondentů odpovědělo  

166 (58,8%), že pracují ve fakultní nemocnici. V krajských nemocnicích pracuje  

56 (19,9%) respondentů a velmi podobné množství respondentů pracuje v nemocnicích 

okresních a to 60 (21,3%). 
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Příloha č. 4 Úvodní otázky druhého dotazníku 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 1 

Jaké je Vaše pohlaví? 

A. Muž 

B. Žena 

Tab. č. 1 Pohlaví respondentů 

 Absolutní 

četnost  

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní  

četnost  

RES II [%] 

Celkem  

A 4 17, 4 % 3 13 % 7 (15,2 %) 

B 19 82,6 % 20 87 % 39 (84,8 %) 

Celkem 23  23  46 (100%) 

 

 První otázka druhého dotazníku byla identifikační. Tato otázka zjišťovala pohlaví 

respondentů, kdy z celkového počtu 46 respondentů dotazník vyplnilo 7 (15,2 %) mužů  

a 39 (84,8 %) žen. 4 z těchto dotazovaných mužů uvedlo, že pracují na RES I a 3 muži 

pracují na oddělení RES II. I u dotazovaných žen byl počet na obou odděleních velmi 

podobný. Z oddělení RES I vyplnilo dotazník 19 respondentek a z oddělení RES II to bylo 

20 respondentek.  



 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 2 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

A. Všeobecná sestra se středním zdravotnickým vzděláním 

B. Všeobecná sestra s vyšším odborným vzděláním  

C. Všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním 

D. Zdravotnický záchranář s vyšším odborným vzděláním 

E. Zdravotnický záchranář s vysokoškolským vzděláním  

Tab. č. 2 Dosažené vzdělání respondentů 

 Absolutní 

četnost  

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní 

četnost  

RES II [%] 

Celkem  

A 2 8,7 % 2 8,7 % 4 (8,7 %) 

B 4 17,4 % 10 43,5 % 14 (30,4 %) 

C 11 47,8 % 8 34,8 % 19 (41,3 %) 

D 2 8,7 % 1 4,3 % 3 (6,6 %) 

E 4 17,4 % 2 8,7 % 6 (13 %) 

Celkem 23  23  46 (100%) 
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 Následující otázka zjišťovala dosažené vzdělání respondentů. Z celkového počtu  

46 (100 %) respondentů uvedli 4 (8,7 %) z nich, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání  

je střední zdravotnické, kdy polovina těchto respondentů pracuje na oddělení RES I  

a polovina na oddělení RES II. Další možnou odpovědí bylo všeobecná sestra s vyšším 

odborným vzděláním, kdy tuto možnost vybralo 14 (30,4 %) respondentů, přičemž  

4 respondenti byli z oddělení RES I a dalších 10 respondentů z oddělení RES II. Odpověď 

všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním vybralo 19 (41,3 %) respondentů.  

11 z těchto respondentů pracuje na oddělení RES I a 8 na oddělení RES II.  

3 (6,6 %) respondenti zvolili možnost zdravotnický záchranář s vyšším odborným 

vzděláním, přičemž 2 z těchto respondentů jsou z oddělení RES I a 1 respondent z oddělení 

RES II. Poslední možností této otázky bylo zdravotnický záchranář s vysokoškolským 

vzděláním. Tuto odpověď zvolilo 6 (13 %) respondentů. 4 z těchto 6 respondentů pracují 

na oddělení RES I a 2 respondenti pracují na oddělení RES II.  

 



 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 3 

Máte specializaci v oboru intenzivní péče, (tzv. ARIP)? 

A. Ano 

B. Ne 

Tab. č. 3 Atestace ARIP 

 Absolutní 

četnost  

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní 

četnost  

RES II [%] 

Celkem 

A 16 69,6 % 12 52,2 % 28 (60,9 %) 

B 7 30,4 11 47,8 % 18 (39,1 %) 

Celkem 23  23  46 (100 %) 

 

 Následující otázka zjišťovala, zda mají respondenti specializaci v oboru 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, nazývanou ARIP. Z celkového počtu  

46 (100 %) respondentů jich 28 (60,9 %) uvedlo, že tuto specializaci mají. Z oddělení  

RES I 16 respondentů a z oddělení RES II 12 respondentů. 18 (39,1 %) respondentů 

uvedlo, že specializaci ARIP nemají, přičemž z oddělení RES I takto odpovědělo  

7 respondentů a z oddělení RES II 11 respondentů. 



 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 4 

Jaká je délka Vaši zdravotnické praxe? 

A. Do 4 let včetně 

B. 5 - 9 let včetně 

C. Déle než 10 let 

Tab. č. 4 Délka zdravotnické praxe 

 Absolutní 

četnost  

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní 

četnost  

RES II [%] 

Celkem 

A 4 17,4 % 6 26,1 % 10 (21,7 %) 

B 10 43,5 % 2 8,7 % 12 (26,1 %) 

C 9 39,1 % 15 65,2 % 24 (52,2 %) 

Celkem 23  23  46 (100 %) 

 

Graf č. 4 Délka zdravotnické praxe 

 Z celkového počtu 46 (100 %) respondentů jich 10 (21,7 %) uvedlo, že délka jejich 

zdravotnické praxe je do 4 let včetně. Z těchto 10 respondentů jsou 4 z oddělení RES I  

a 6 respondentů z oddělení RES II. 12 (26,1 %) respondentů uvedlo, že délka jejich praxe 

se pohybuje mezi 5 - 9 lety včetně, kdy tuto odpověď zvolilo 10 respondentů z oddělení 

RES I a 2 respondenti z oddělení RES II. Zdravotnickou praxi delší než 10 let 
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Analýza dotazníkové otázky č. 5 

Na jakém oddělení pracujete? 

A. RES I 

B. RES II 

Tab. č. 5. Oddělení, kde respondenti pracují 

 Absolutní četnost [-] Relativní četnost  [%] 

A 23 50 % 

B 23 50 % 

Celkem 46 100 % 

 

 Z celkového počtu 46 (100%) respondentů jich polovina, tedy 23 (50%) uvedla, že 

pracuje na oddělení RES I a druhá polovina respondentů, tedy 23 (50%) pracuje  

na oddělení RES II. 



 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 6 

Máte představu, co znamená pojem terminální extubace? 

A. Ano 

B. Ne 

Tab. č. 6 Pojem terminální extubace 

 Absolutní 

četnost 

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní 

četnost  

RES II [%] 

Celkem 

A 23 100 % 23 100 % 46 (100 %) 

B 0 0 % 0 0 % 0 (0%) 

Celkem 23  23  46 (100%) 

 

 Z celkového počtu 46 respondentů, (100 %) všichni respondenti uvedli, že znají 

pojem terminální extubace. 



 

 

Analýza dotazníkové otázky č. 7 

Provádí se na Vašem oddělení terminální extubace? 

A. Ano 

B. Ne 

C. Nevím 

Tab. č. 7 Terminální extubace na oddělení 

 Absolutní 

četnost 

RES I [-] 

Relativní 

četnost  

RES I [%] 

Absolutní 

četnost  

RES II [-] 

Relativní 

četnost  

RES II [%] 

Celkem 

A 23 100 % 23 100 % 46 (100 %) 

B 0 0 % 0 0 % 0 (0 %) 

C 0 0 % 0 0 % 0 (0 %) 

Celkem 23  23  46 (100 %) 

 

 Tato otázka zjišťovala, zda se provádí terminální extubace na oddělení, kde 

respondenti pracují. Z celkového počtu 46 (100%) respondentů všichni odpověděli, že  

na jejich oddělení se terminální extubace vykonává. 
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Obrázek č. 1 Transplantační aktivita v České republice 2006- 2019 

 

 
Zdroj: Koordinační středisko transplantací (2021) 

 



 

 

Obrázek č. 2 Rozdíl v logistice mezi cDCD a uCDC 

 
Zdroj: Wojciech G. Polak (2017) 

 



 

 

Obrázek č. 3 Formulář pro osoby nesouhlasící s posmrtných darováním orgánů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koordinační středisko transplantací (2017) 



 

 

Obrázek č. 4 Protokol o zjištění smrti u DCD 

 

 
Zdroj: Rusinová, K. et al. Odběr orgánů od dárce zemřelého v důsledku nevratné zástavy 

oběhu – kazuistika a přehled problematiky. Anesteziologie a intenzivní medicína. 

 

 



 

 

Obrázek č. 5 Porovnání odběrové aktivity u DCD dárců 

 

 
Zdroj: Glac et al. Problematika odběru  orgánů od dárců zemřelých po nevratné zástavě 

oběhu ( 2016). 

 



 

 

Obrázek č. 6 Waiting list v České republice v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koordinační středisko transplantací (2020) 



 

 

Obrázek č. 7 Dárcovská aktivita 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koordinační středisko transplantací (2020) 



 

 

Obrázek č. 8 Transplantační aktivita za rok 2020 

 
Zdroj: Koordinační středisko transplantací (2020) 

 



 

 

Obrázek č. 9 Výsledky výzkumu Vliv terminální extubace na délku umírání  

  u kriticky nemocných po přechodu na paliativní péči  

 

 
Zdroj: Schmidt et al. Vliv terminální extubace na délku umírání kriticky nemocných  

po přechodu na paliativní péči (2016) 



 

 

Obrázek č. 10 Diagram odnětí mechanické ventilace 

 
 

Zdroj: Kompanje et al., Anticipation of distress after discontinuation of mechanical 

ventilation in the ICU at the end of life (2008) 

 


