
Příloha č. 1  

Žádost o schválení dotazníkového šetření 

 

 



Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 

Vážená kolegyně/vážený kolego,  

jmenuji se Ludmila Lukešová, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia intenzivní péče.  

Ráda bych Vás požádala o spolupráci. Jedná se o anonymní vyplnění dotazníku, který 

právě držíte v ruce. Cílem je zmapovat úroveň znalostí doporučených postupů pro KPR u  

nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze. Výsledky dotazníku budou 

zpracovány v rámci mé diplomové práce, v případě zájmu Vám je ráda poskytnu. 

 Dotazník je anonymní, proto Vás prosím o pravdivé zodpovězení otázek. Odpovědi, 

které považujete za správné, prosím zakroužkujte.  

Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete čtení a vyplnění dotazníku.  

Identifikační údaje: 

1. Jste?  

 a) muž  

 b) žena 

2. Jaký je Váš Věk? 

 a)19-30 let 

 b) 31-45 let 

 c) více 

3. Jaké je Vaše vzdělání? 

 a) VŠ  

 b) SZŠ  

 c) VOŠ  

 d) jiné (specializace ARIP, atp.)  

4. Na jakém pracovišti pracujete? 

 a) standardní oddělení 

 b) JIP  

 c) RES, KAR  

 d) anestezie 



 e) sály (operační, porodní)       

5. Jaká je Vaše délka praxe: 

 a) méně než 3 roky 

 b) 3 – 10 let 

 c) 10 - 20 let 

 d) více let 

 Vědomostní údaje: 

6. Doporučený poměr kompresí hrudníku k umělým vdechům je u dospělého člověka? 

 a) 15 : 2   

 b) 30 :2   

 c) 15 : 1 

7. Doporučený poměr kompresí hrudníku k umělým vdechům u 8letého dítěte v přítomnosti 

jednoho zachránce, nebo laického zachránce?  

 a) 30 : 2   

 b) 15 : 2   

 c) 5 : 1 

8. V prvních minutách je při KPR u dospělého člověka důležitější?  

 a) zevní srdeční masáž    

 b) dýchání z úst do úst  

 c) zevní masáž i dýchání jsou stejně důležité 

9. Uvolnění dýchacích cest se provádí? 

 a) záklonem hlavy, otevřením úst a předsunutím dolní čelisti  

 b) jen záklonem hlavy, „trojitý manévr“ není doporučen  

 c) záklonem hlavy, otevřením úst a vytažením jazyka 

10. Kde se nachází místo komprese při nepřímé srdeční masáži?  

 a) 2 prsty nad mečovitým výběžkem hrudní kosti  

 b) střed hrudní kosti  

 c) přesné místo není důležité 

11. Nastavení bifazického defibrilátoru při resuscitaci dospělého?  

 a) 25 – 50 J   

 b) 50 - 100 J   

 c) 150 – 200 J 

12. Takzvaná „top-less“ resuscitace?  



 a) je doporučovaným postupem u dětí  

 b) je vhodná pro laické použití 

 c) je doporučovaným postupem, není-li zachraňující ochoten provádět dýchání z úst 

do úst 

13. Jak dlouho by měl trvat umělý vdech?  

 a) méně než 1 vteřinu 

 b) něco málo přes 1 vteřinu  

 c) 2 vteřiny 

14. Při asystolii bude lékař požadovat Adrenalin v jaké dávce?  

 a) 0,5 mg   

 b) 1 mg   

 c) 5 mg 

15. Defibrilátor/ AED (automatický externí defibrilátor) můžete použít?  

 a) jen pod vedením lékaře  

 b) samostatně  

 c) smí použít jen lékař 

16. Který z úkonů je při resuscitaci půlročního dítěte nejdůležitější?  

 a) zavolání RZP   

 b) umělé dýchání   

 c) zevní srdeční masáž 

17. Doporučený poměr umělých vdechů ke kompresi hrudníku je u novorozence?  

 a) 3 : 1   

 b) 30 : 2   

 c) 15 :1 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Algoritmus BLS u dospělého (Baskett, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Algoritmus BLS u dítěte (Baskett, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Algoritmus BLS u novorozence (Baskett, 2006) 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

Algoritmus AED (Baskett, 2006) 

 

 



Příloha č. 7 

Algoritmus ALS u dospělého (Baskett, 2006) 

 

 



Příloha č. 8 

Algoritmus ALS u dítěte (Baskett, 2006) 

 

 

 



Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

 

Byl/a jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení,jméno 

(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


