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Příloha č. 1- Souhlas etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2- Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření 

a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou 

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky, 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK a také o souhlas 

s pořizováním fotodokumentace a jejím uveřejněním. Osobní data v této studii nebudou 

uvedena a na fotografiích bude zakryto vše, co by mohlo prozradit Vaši totožnost. 

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které 

mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie a fotodokumentace v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 
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Příloha č. 3- Anatomie kůže (http://leccos.com/index.php/clanky/kuze) 
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Příloha č. 4- Rozdělení popálenin podle hloubky (Šimko a Koller, 1992) 
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Příloha č. 5- Schéma uvolňujících nářezů (Königová a Bláha, 2010) 
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Příloha č. 6- Obrázek nářezů na trupu (http://www.zdn.cz/clanek/sestra/prvni-pomoc-u-

pacienta-s-termickym-urazem-453259) 

 

 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/prvni-pomoc-u-pacienta-s-termickym-urazem-453259
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/prvni-pomoc-u-pacienta-s-termickym-urazem-453259
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Příloha č. 7- Chorobopis pacienta 
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Příloha č. 8-Vancouver Scar Scale 
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Příloha č. 9-Polohování v prevenci kontraktur (Königová a Pondělíček, 1983) 
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Příloha č. 10- Polohování v prevenci addukčních kontraktur a kontraktura ruky 

(Königová a Pondělíček, 1983) 

 

 

 


