
PŘÍLOHA č. 1 - Žádost o povolení dotazníkové akce 

 

 

Mgr. Jana Nováková, MBA 

náměstek pro ošetřovatelství - hlavní sestra 

Fakultní nemocnice v Motole 

V úvalu 84 

150 06 Praha 5 

 

 

Věc: Žádost o umožnění dotazníkové akce v souvislosti se závěrečnou diplomovou 

        prací 

 

 

 

Příjmení a jméno žadatele:  Morávková Tereza 

Kontaktní adresa:   Melodická 13, 158 00 Praha 5 

Telefon:    776 549 993 

Email:     tereza.mor@seznam.cz 

Škola/fakulta:    Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta 

Obor studia:    navazující magisterské studium – Intenzivní péče 

 

Téma závěrečné práce:  

Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ARO/JIP 

 

Způsob provedení sběru dat:  Dotazník 

Termín sběru:  1.2.-15.3.2011 

Pracoviště kde bude sběr dat proveden: FN Motol – Oddělení Neonatologie 

Presentace dat: písemná a ústní prezentace v souvislosti s diplomovou prací 

 

 

Zavazuji se, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti 

s prováděným výzkumem a sběrem dat. Použité dotazníky budou anonymní. 

Po zpracování předložím výsledky příslušnému náměstkovi, který výzkum – dotazníkovou 

akci povolil. 

 

 

 

V Praze dne 29.1.2011 

 

 

Bc. Tereza Morávková      



PŘÍLOHA č. 2 - Schválení žádosti dotazníkového šetření 



PŘÍLOHA č. 3 – Dotazník vlastní konstrukce 

 

 

Vážená maminko, 

 

dovolte, abych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. 

Tento dotazník je zcela anonymní.  Veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro 

účely diplomové (závěrečné) práce s názvem: Psychická podpora a komunikace s rodinou 

novorozence na ARO/JIP. 

Výsledky  šetření budou použity pouze pro potřebu diplomové práce k analýze situace matek 

a v důsledcích i ke zlepšení  komunikace a péče. 

Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu možnost odpovědi. 

Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.  

 

 

                                                                                    Bc. Tereza Morávková 

                                                                      magisterské studium ošetřovatelství 

          obor Intenzivní péče 

                                                                             l. lékařské fakulty UK v Praze 

 

 

 

DOTAZNÍK 

 

 

 

Q1) Věk:     Je mi ....... let. 

 

Q2) Rodinný stav: 

 

Q3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

Q4) Po kolikáté jste nyní porodila? 

 

 

 

 

Q5) V jakém týdnu těhotenství jste porodila?    ........................... 

 

 

 

1 svobodná 2 vdaná 3 rozvedená 4 vdova      5 znovu vdaná 

    

1  základní 

2  vyučena / střední bez maturity 

3  střední s maturitou 

4  vyšší odborné 

5  vysokoškolské 

1 poprvé 2 podruhé 3 potřetí 4 počtvrté a více 



Q6) Víte jaký Apgar skóre mělo Vaše miminko po porodu? 

1  v 1. minutě……………………….. 

2  v 5. minutě……………………….. 

3  v 10. minutě……………………… 

4  nevím 

 

Q7) Jaký byl způsob Vašeho porodu? 

 

Q8) Byl u porodu přítomen někdo z Vašich blízkých? 

 

Q 9) Označte prosím na škále od 0 do 10, zda z Vašeho pohledu máte možnost  

          dostatečného  kontaktu s miminkem. 

          (0 = nemám možnost dostatečného kontaktu 

          10 = jsem naprosto spokojena s možností být s miminkem v kontaktu)  

 

 

           0_______________________________________________________10 

 

 

Q9a) Napište prosím důvody, proč s miminkem nejste (nemůžete být) v kontaktu: 

          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Q10) Kdo Vás nejčastěji informuje o zdravotním stavu miminka? 

(označte pouze jednu odpověď) 
 

1    lékař 

2    sestra/porodní asistentka na oddělení 

3    někdo jiný, kdo: ………………………… 

 

Q11) Jakým způsobem získáváte informace o zdravotním stavu miminka? 

(můžete označit více odpovědí) 

1   spontánní porod 

2   císařský řez plánovaný 

3   císařský řez akutní 

4   klešťový porod 

5   jiná odpověď, uveďte jak...................................................................... 

1   partner 

2   jiná Vám blízká osoba – kdo? …………………………… 

3   nikdo 

1    informace dostávám pravidelně každý den 

2    informují mě, kdykoliv se změní stav mého miminka 

3    informace dostanu pokaždé, když o ně požádám 

4    informace dostanu, ale mám pocit, že tím obtěžuji 

5    nejsem spokojena, očekávala bych více informací 

6    jinak, napište jak:………………………………………………………….. 



Q12) Myslíte si, že ve vypjatých životních situacích reagujete: 

 

Q13) Dokázala byste posoudit míru Vašeho strachu o miminko? 
1    žádný 

2    slabý 

3    silný 

4    velmi silný 

 

Q14) Jestliže pociťujete úzkost nebo strach, napište, prosím, co Vám nejvíce pomáhá 

zmírnit nebo odstranit tyto pocity. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
Q15a) Jste spokojena s péčí lékařů? 

1    zcela ano 

2    spíše ano 

3    spíše ne 

4    rozhodně ne 

 

Q15b) Jste spokojena s péčí sester? 

1    zcela ano 

2    spíše ano 

3    spíše ne 

4    rozhodně ne 

 

Q16) Jak byste označila převažující chování lékařů a sester na oddělení?? 

(možnost více odpovědí) 

Byli:      lékaři    sestry 

1 profesionální   1     2 

2 ochotní    1    2 

3 nepříjemní     1    2 

4 přátelští    1    2 

5 namyšlení    1    2 

6 empatičtí    1    2 

7 upřímní    1    2 

8 podráždění    1    2 

9 laskaví    1    2 

10 arogantní    1    2 

11 nevěnovali se mi dostatečně 1    2 

12 lhostejní    1    2 

jiné (vypište): lékaři:……………………………………………………………………………. 

            sestry:……………………………………………………………………………. 

 

1  velmi úzkostně 

2  úzkostně 

3  mírně úzkostně 

4  nemíváte úzkost 

5  jiná odpověď: ..................................................... 



Q17) Je ještě něco v komunikaci s personálem, co byste chtěla sdělit a nebylo obsahem 

tohoto dotazníku? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 

Toto byla poslední otázka. Mnohokrát Vám děkuji za Vaše názory a ochotu vyplnit dotazník.    

Přeji Vám, ať je Vaše miminko brzy v pořádku a dělá Vám jenom radost. 



PŘÍLOHA č. 4 – Charta práv dětí v nemocnici 

 

Charta práv dětí v nemocnici 

 Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, 

nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním 

docházení. 

 Děti v nemocnici musejí 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. 

 Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká 

odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých 

potřebách s personálem. 

 Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít 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. 

 S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno 

jejich soukromí. 

 Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom 

fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny. 

 Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci. 

 Děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 

 Děti musejí 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. 

 Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich 

věku a zdravotnímu stavu. 



PŘÍLOHA č. 5 – Etický kodex pro zdravotní sestry 

 

Etický kodex pro zdravotní sestry 

Etická pravidla zdravotní péče  

Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci 

nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení 

bolesti. 

Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou 

nerozlučně spjaty: respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva. 

Zdravotní péči je třeba poskytovat bez ohledu na národnost, rasu, víru, barvu 

kůže, věk, pohlaví, politické přesvědčení a sociální postavení. 

Zdravotní sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a spolupracuje 

v tom i s reprezentanty jiných oborů. 

Zdravotní sestra a spoluobčan  

Zdravotní sestra má v první řadě zodpovědnost za občany, kteří potřebují 

zdravotní péči. Při poskytování péče respektuje zdravotní sestra víru jednotlivce, 

jeho životní hodnoty a obyčeje a snaží se vytvořit podmínky respektující 

individualitu. 

Zdravotní sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta, považuje je za 

důvěrné a svědomitě hodnotí, v jakém rozsahu a komu může tyto důvěrné 

informace předat. 

Zdravotní sestra a péče v praxi  

Zdravotní sestra je osobně odpovědná za kvalitu poskytované péče a za 

obnovování svých odborných znalostí cestou neustálého vzdělávání. 

Zdravotní sestra se snaží udržovat pečovatelský standart na co nejvyšší úrovni, a 

to v každé situaci. 

Zdravotní sestra hodnotí jak svou kvalifikaci, tak i kvalifikaci jiných osob, když 

přejímá zodpovědnost za jistý úkol a když jej předává jiným osobám. 

Zdravotní sestra ve funkci jedná tak, aby její chování přispělo k dobré pověsti 

povolání. 



Zdravotní sestra a společnost  

Zdravotní sestra, podobně jako ostatní občané, podporuje požadavky 

obyvatelstva na zdravotní a sociální zabezpečení a je v této věci iniciativní. 

Zdravotní sestra a spoluzaměstnanci 

Zdravotní sestra je zodpovědná za realizaci spolupráce s ostatními zdravotníky 

všech profesních kategorií. 

Zdravotní sestra podle nutnosti zasahuje tak, aby ochránila jednotlivce, jestliže 

péče o něj je ohrožena nevhodným chováním jiného zdravotníka nebo občana. 

Zdravotní sestra a povolání 

Zdravotní sestra je odpovědná za realizaci vysokého standardu zdravotní a 

ošetřovatelské péče a za odborné vzdělávání. 

Zdravotní sestra soustavně pracuje na definování a kultivaci vnitřního obsahu 

zdravotní a ošetřovatelské péče. 

Zdravotní sestra se zasazuje  v rámci odborové organizace o stanovení 

přiměřeného platu a jeho vyplácení. Dbá též o vytváření důstojných pracovních 

podmínek umožňujících realizaci zdravotní a ošetřovatelské péče. 



PŘÍLOHA č. 6 – Etický kodex České lékařské komory 

 

Etický kodex ČLK 

 

Stavovský dokument České lékařské komory č. 10 
 

Obecné zásady, § 1  

 Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti, v duchu 
úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince.  

 Úkolem lékaře je zachovat život, chránit zdraví a obnovovat je stejně, jako mírnit utrpení, a to bez ohledu na 
národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální sebeidentifikaci, 
věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.  

 Žádný lékař nesmí přímo ani nepřímo iniciovat a podílet se na aktivitách a zákrocích, který by byly v rozporu s 
odstavcem 1 a 2, § 1.  

 Lékař je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a tyto dodržovat, pokud svým 
obsahem nebo ve svých důsledcích:  

 neomezují lékařskou etiku,  

 neomezují nebo neznemožňují svobodný rozvoj vědeckého lékařského poznání v kterémkoliv směru,  

 nelegalizují medicinizaci společenských problémů způsobem ohrožujícím základní lidská práva.  

 Lékař je povinen usilovat o to, aby veřejnost respektovala ty rysy svobodného povolání, které v sobě lékařství 
obsahuje. Je rovněž povinen za všech okolností zachovat svou profesionální nezávislost a je plně odpovědný za 
každý svůj profesionální čin.  

 Veřejná pověst lékařské profese vyžaduje, aby i mimoprofesní chování a osobní život lékaře byly v souladu s obecně 
přijatými mravními normami.  

 Lékař uznává a podporuje právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře a nemocničního nebo léčebného 
zařízení.  

Lékař a výkon povolání, § 2 
 

 Každý lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a 
léčebné úkony, které odpovídají uznávané stávající úrovni lékařské vědy a které pro nemocného považuje za 
nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného nebo jeho zákonného 
zástupce a zaručit mu optimální možnou úroveň péče.  

 Každý lékař je povinen v případech bezprostředního ohrožení života neodkladně poskytnout postiženému lékařskou 
pomoc bez ohledu na svou odbornost.  

 Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při katastrofách přírodní nebo jiné povahy.  

 Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný 
vztah důvěry mezi ním a pacientem. Je však povinen doporučit nemocnému kontinuitu léčení a jeho povinnosti podle 
§ 2, odst. 2 zůstávají nedotčeny.  

 Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí 
nebo odbornému přesvědčení s výjimkou situací bezprostředního ohrožení života.  

 Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost, nebo které vykazují účinky dopingového typu k jiným než 
léčebným účelům.  

 Lékař nesmí zvolit diagnostický a léčebný postup, který sám o sobě nebo v souvislosti s aktuálním stavem 
nemocného zvyšuje riziko neúměrně k očekávanému přínosu. Jakýkoli mutilující zásah může lékař vykonat jen z 
velmi vážného důvodu, po souhlasu informovaného pacienta. Výjimkou je naléhavost případu nebo nemožnost 
získání souhlasu.  

 Lékař u smrtelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení nevtíravou 
lidskou ochotou chápat a sdílet jejich pocity až do konce. Vůči nevyhnutelné a bezprostředně nastávající smrti však 
nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanázie a asistované suicidium nejsou 
přípustné.  

 U transplantací se lékař při odběru orgánu zemřelých řídí příslušnými předpisy. V každém případě musí zaručit, že 
transplantátů nebude zneužito k obchodním účelům.  

 Lékař je v zájmu pacienta povinen, s výjimkou případů, kdy je to právně nutné, důsledně zachovávat lékařské 
tajemství, tedy nepodávat informace jakékoliv třetí straně o skutečnostech, které se dověděl přímo nebo nepřímo v 
rámci svého profesionálního vztahu k pacientovi. Smrt pacientů neuvolňuje lékaře z tohoto závazku.  

 Lékař, který vykonává své povolání, je povinen se odborně dále vzdělávat.  

 Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci ve smyslu platných předpisů. 
Dokumentace může být vedena i na magnetických paměťových médiích nebo elektronických nosičích jiného typu. Ve 
všech případech je nutná patřičná ochrana znemožňující změnu, zničení nebo zneužití. Veškerá manipulace s 
lékařskou dokumentací se musí dít s ohledem na § 2, odst. 11.  



 Lékař je povinen věnovat patřičnou pozornost vyhotovení odborných lékařských posudků, potvrzení a doporučení. 
Údaje v nich obsažené musí být objektivně podloženy, souhlasit se skutečností, být formulovány přesně a 
nedvojsmyslně a splňovat formální náležitosti.  

 Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe.  

 Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými:  

 ordinovat neúčelné léčebné, diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů,  

 v rámci své pravomoci poskytovat finanční, pracovní, sociální a jiné úlevy či výhody nemocným, kteří na 
tyto nemají nárok.  

 Lékař nesmí přijímat za předpis léků, léčebných přípravků a zdravotních pomůcek od výrobce či obchodní organizace 
finanční odměnu nebo jiné hmotné výhody. V žádném případě nesmí léky, přípravky a pomůcky vnucovat.  

 Lékař se volně účastní na prezentaci a diskutování medicínských témat na veřejnosti, v tisku, rozhlasu i v televizi. 
Musí se však vzdát jakýchkoliv individuálně cílených lékařských rad a doporučení.  

 Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho 
osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností cílenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto 
aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob.  

 Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných biologických zkouškách, za podmínek 
dodržení Helsinské konvence a Norimberského kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta přímo 
nepoškozuje.  

Lékař a nemocný, § 3 
 

 Lékař nemocnému, který se mu svěřil do péče, ručí za odpovědné, svědomité a pečlivé plnění své profesionální 
povinnosti a za to, že vždy, včas a důsledně zajistí všechna další náležitá opatření, která zdravotní stav nemocného 
vyžaduje.  

 Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí, a nesníží se k hrubému, násilnickému nebo 
nemravnému chování.  

 Lékař se má vzdát paternalistických pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako rovnocenného partnera 
se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně odpovědnosti za své zdraví.  

 Lékař je povinen srozumitelným způsobem odpovědně informovat nemocného nebo jeho zákonného zástupce o 
charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o 
dalších důležitých okolnostech, které během léčení nastanou.  

 Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně podle úvahy a svědomí lékaře. V 
těchto případech by měl, pokud nemocný neurčil jinak, informovat nejbližší rodinné příslušníky.  

 Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem, zejména pak tím, že 
vynucuje na nemocném finanční úplatu nebo jiný hmotný prospěch.  

Vztahy mezi lékaři, § 4 
 

 Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, 
respektováním kompetence, přiznáním práva na odlišný názor i povinnosti hájit neprávem osočeného lékaře.  

 Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese nesmí  

 podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti, kvalifikaci i poskytované služby jiného lékaře 
nebo lékařů, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách,  

 komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů.  

 Lékař důsledně dodržuje všechny příslušné předpisy určující způsoby a podmínky, za kterých nemocný realizuje své 
právo svobodné volby lékaře. Činí tak i s ohledem na své zájmy.  

 Lékař je povinen kolegiální spoluprací s těmi lékaři, kteří současně nebo následně vyšetřují či léčí stejného pacienta. 
Předává-li z důvodných příčin nemocného jinému lékaři, musí mu odevzdat zjištěné nálezy a informovat ho o 
dosavadním průběhu léčby.  

 Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, když si to vyžadují okolnosti a nemocný 
souhlasí. Má rovněž vyhovět, když o konzultaci požádá nemocný, jeho rodina nebo jeho zákonný zástupce. Je 
právem lékaře zdůvodnit a navrhnout osobu konzultanta, ale i zde respektuje vůli nemocného. Závěry konziliárního 
vyšetření mají být dokumentovány zásadně písemnou formou. Je povinností o nich informovat nemocného, se 
zvláštním důrazem tehdy, pokud se názory lékařů liší. Lékař se, a to bez udání důvodů, nemusí účastnit konzilia, když 
nesouhlasí s osobou konziliáře, zvolenou nemocným, a může se rovněž vzdát dalšího léčení, pokud se nemocný 
přikloní k odlišnému stanovisku konzultanta.  

 Lékař je povinen se zdržet všech nepřiměřených a nečestných praktik, včetně jednání podle § 2, odst. 20, směřujících 
k rozšíření vlastní klientely nebo dokonce motivovaných úmyslem znemožnit jinému lékaři výkon praxe.  

 Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může být jen dočasně, a to lékařem vedeným v 
seznamu lékařské komory a splňujícím potřebné odborné předpoklady.  

 

 



Lékař a nelékař, § 5 
 

 Lékař spolupracuje se zdravotními sestrami a jinými zdravotnickými školenými pracovníky. Pověří-li je diagnostickými 
nebo léčebnými úkoly a dalšími procedurami, musí se přesvědčit, zda jsou odborně, zkušenostmi i odpovědností 
způsobilí tyto úkony vykonávat, protože jen on sám má konečnou odpovědnost za léčbu svých nemocných.  

 Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem a nepatří k zdravotnickému personálu. Tyto 
osoby nesmějí být přítomny ani jako diváci při lékařských výkonech. Výjimkou z uvedených zásad jsou  

 osoby, které se u lékaře vzdělávají, nebo pracují v lékařských oborech,  

 a další osoby, s jejichž přítomností pacient souhlasí, pokud není lékařsky zdůvodněných námitek.  

Účinnost, § 6 
 

Etický kodex České lékařské komory nabývá účinnosti dne 19. 10. 1991. 
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