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Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS

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 a s uveřejněním výsledků terapie, včetně fotografií, v rámci bakalářské
práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.
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 v rámci studie.

Datum:………………………………………
Osoba, která provedla poučení:………………………………………
Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………
Vlastnoruční podpis pacienta:…………………………………….

Příloha č. 3 – Seznam zkratek
AA – alergologická anamnéza
ADL – activities of daily living (aktivity běžného denního života)
BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti)
BPN – bez patologického nálezu
BSA – body surface area (plocha těla)
CM – carpometacarpální kloub
č. – číslo
DK (DKK) – dolní končetina (dolní končetiny)
DM – diabetes mellitus
FA – farmakologická anamnéza
FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
HK (HKK) – horní končetina (horní končetiny)
IP1 – proximální interphalangeální kloub
IP2 – distální interphalangeální kloub
JIP – jednotka intenzivní péče
L – levá
LDK / LHK – levá dolní končetina / levá horní končetina
LTV – léčebná tělesná výchova
MP – metacarpophalangeální kloub
NO – nynější onemocnění
OA – osobní anamnéza
P – pravá
p. o. – per os (podání ústy)
PA – pracovní anamnéza
PDK / PHK – pravá dolní končetina / pravá horní končetina
RA – rodinná anamnéza
RZS – rychlá záchranná služba
SA – sociální anamnéza
SIAS – spina iliaca anterior superior
SIPS – spina iliaca posterior superior
Tbl. – tableta / y
TF – tepová frekvence

Příloha č. 4 – Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Vstupní Vancouver Scar Scale

37

Tabulka č. 2 – Vstupní antropometrické vyšetření
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Tabulka č. 3 – Vstupní goniometrické vyšetření
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Tabulka č. 4 – Vstupní orientační vyšetření maximálního oddálení prstů
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Tabulka č. 5 – Vstupní orientační vyšetření svalové síly
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Tabulka č. 6 – Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové
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Tabulka č. 7 – Vstupní vyšetření úchopů
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Tabulka č. 8 – Výstupní Vancouver Scar Scale
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Tabulka č. 9 – Výstupní antropometrické vyšetření
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Tabulka č. 10 – Výstupní goniometrické vyšetření

68
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Tabulka č. 12 – Výstupní orientační vyšetření svalové síly
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Tabulka č. 14 – Výstupní vyšetření úchopů
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Tabulka č. 15 – Porovnání antropometrického vyšetření
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Tabulka č. 16 – Porovnání bolesti
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Tabulka č. 17 – Porovnání rozsahu aktivních pohybů v kloubech
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Tabulka č. 18 – Porovnání rozsahu pasivních pohybů v kloubech
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Tabulka č. 19 – Porovnání maximálního oddálení sousedních prstů
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Tabulka č. 20 – Porovnaní orientačního vyšetření svalové síly
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Tabulka č. 21 – Porovnání kloubní vůle
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