9. Přílohy
9.1 Příloha č. 1
Seznam lůžkových a domácích hospiců129
Hospice:
 Hospic Štrasburk v Praze
 Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
 Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 Hospic sv. Lazara v Plzni
 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
 Hospic v Mostě
 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
 Hospic Chrudim
 Hospic sv. Alžběty v Brně
 Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci
 Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí
 Hospic Hvězda ve Zlíně
 Hospic sv. Lukáše v Ostravě
 Hospic Frýdek Místek
 Hospic Chrudim
Domácí (mobilní) hospice:
 Hospicová péče sv. Zdislavy v Liberci
 Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích
 Hospicové hnutí Vysočina v Novém Městě na Moravě
 Domácí hospic Cesta domů
 Domácí hospic - Uherské Hradiště
 Domácí hospic Jordán v Táboře
 Domácí hospicová péče - Jihlava
 Domácí hospicová péče - Žďár nad Sázavou
 Domácí hospicová péče - Třebíč
 Mobilní hospic Dobrého pastýře v Benešově
129

Svatošová, M. Hospice a umění doprovázet, s. 142-145; „Hospice...” 2012; „Adresář…“ 2012.
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 Mobilní hospic Most k domovu v Praze
 Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě.

76

9.2 Příloha č. 2
Dotazník
Vážená paní/Vážený pane,
jsem studentkou magisterského studia oboru Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který bude
sloužit pouze jako podklad pro vypracování mé diplomové práce na téma Pohled
společnosti na problematiku legalizace eutanazie. Dotazník je oboustranný a obsahuje 22
otázek. Vyplnění dotazníku Vám zabere zhruba 3 minuty. U každé otázky zakroužkujte
prosím jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), případně odpověď napište.
Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci
Lenka Honsová

1. Slyšel/a jste někdy o eutanazii? (úmyslném ukončení života osoby na její
výslovnou žádost někým jiným, např. lékařem)
a) Ano

b) Ne

2. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody vedoucí k žádosti o eutanazii? Vyberte
nejvýše tři možnosti.
a) Strach z umírání
c) Pocit ztráty důstojnosti
e) Pocit, že je dotyčný na obtíž pro okolí

b) Strach z bolesti
d) Pocit ztráty smyslu života
f) Pocit osamělosti, opuštěnosti

3. Je podle Vás rozdíl mezi eutanazií a asistovanou sebevraždou?
a) Ano (uveďte prosím, v čem) ……….
b) Ne
c) Nevím
4. Víte, ve kterých zemích je eutanazie beztrestná?
a) Ano (uveďte prosím jeden či dva státy) ……….
b) Ne
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5. V případě, že by byla eutanazie v České republice legalizována, kdo by měl
podle Vás být oprávněn podat žádost o eutanazii? (u každé odpovědi
zakroužkujte ano nebo ne)





Sám pacient
Rodinní příslušníci pacienta
Ošetřující lékař
Jiní (uveďte) ……….

ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE

6. V případě, že by byla eutanazie v České republice legalizována, kdo by měl
podle Vás učinit rozhodnutí o eutanazii? (u každé odpovědi zakroužkujte ano
nebo ne)







Sám pacient
Rodinní příslušníci pacienta
Ošetřující lékař
Další, nezávislý lékař
Nezávislá lékařská komora
Soud

ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE

7. V případě, že by byla eutanazie v České republice legalizována, kdo by měl dle
Vašeho názoru být oprávněn provést eutanazii? (u každé odpovědi
zakroužkujte ano nebo ne)





Sám pacient
Rodinní příslušníci pacienta
Lékař
Jiní (uveďte) ……….

ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE

8. Myslíte si, že by v České republice měla být eutanazie umožněna?
a) Ano (zdůvodněte prosím) ……….
b) Ne (zdůvodněte prosím) ………
c) Nedovedu posoudit
9. Setkal/a jste se osobně s umíráním blízké osoby z důvodu nevyléčitelné nemoci?
(v případě odpovědi ne přejděte k otázce číslo 12)
a) Ano

b) Ne

10. Ovlivnila Vás zkušenost s umíráním blízké osoby z důvodu nevyléčitelné
nemoci v názoru na legalizaci eutanazie?
a) Určitě ano
c) Spíše ne
e) Nedovedu posoudit

b) Spíše ano
d) Určitě ne
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11. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a určitě ano nebo spíše ano,
v jakém směru Vás tato zkušenost ovlivnila v názoru na eutanazii?
a) Ve směru přijetí legalizace eutanazie
b) Ve směru odmítnutí legalizace eutanazie
12. Pokud by byla eutanazie v České republice legalizována, jak vysoké je podle
Vás riziko jejího zneužívání?
a) Velmi vysoké
c) Spíše nízké
e) Žádné

b) Spíše vysoké
d) Velmi nízké
f) Nedovedu posoudit

13. Slyšel/a jste o možnosti dříve vyslovené přání, která je ukotvena v zákoně
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování? (v případě odpovědi ne
přejděte k otázce číslo 15)
a) Ano

b) Ne

14. Dovedete si představit situaci, v níž byste využil/a této možnosti?
a) Určitě ano
c) Spíše ne
e) Nevím

b) Spíše ano
d) Určitě ne

15. Slyšel/a jste o možnosti paliativní péče? (péče, která zlepšuje kvalitu života
nemocných a jejich rodin a která zajišťuje úlevu od bolesti a ostatních
problémů fyzických, psychosociálních a spirituálních)
a) Ano

b) Ne

16. Myslíte si, že je paliativní péče v České republice propagována dostatečně nebo
nedostatečně?
a) Určitě dostatečně
c) Spíše nedostatečně
e) Nevím

b) Spíše dostatečně
d) Určitě nedostatečně

17. Slyšel/a jste někdy o hospici? (specializovaném zařízení, poskytující tzv.
paliativní péči)
a) Ano

b) Ne

18. Jste žena či muž?
a) Žena

b) Muž
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19. Která z následujících věkových kategorií Vám odpovídá?
a) 15-29 let
c) 50-59 let

b) 30-49 let
d) 60 a více

20. Otázka náboženského vyznání
a) Věřící

b) Nevěřící

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) Základní
c) Středoškolské s maturitou
e) Vysokoškolské

b) Středoškolské bez maturity
d) Vyšší odborné
f) Jiné (uveďte) ……….

22. Máte zdravotnické vzdělání?
a) Ano

b) Ne

23. Jaké je Vaše bydliště?
a) Praha
c) Nová Role

b) Tachov

Děkuji Vám za spolupráci při vyplnění
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