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Příloha 4: Richmondova stupnice sedace a agitace (RASS)

Zdroj: (http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/RASS.pdf)
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Příloha 5: Zápisný arch (konečná třetí verze)

Bazální stimulace
Somatická- zklidňující koupel, povzbuzující koupel, neurofyziologická koupel
Vestibulární- houpací pohyby, otáčení hlavy
Vibrační- hlas, ruce, elektrické přístroje
Optická- fotografie, televize, výzdoba prostředí
Auditivní- hudba, vyprávění, nástroje, zpěv
Orální- jídlo, nápoj
Olfaktorická- vůně, pachy
Taktilně- haptická- teplo, chlad, ručníky, hračky, předměty z denního života
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Zdroj: (Štěpánka Táborská, Michaela Dvořáková, 2013)
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Příloha 6: První návrh zápisného archu
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Příloha 7: Druhý návrh zápisného archu
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Zdroj: (Štěpánka Táborská, 2013)
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Příloha 8: Biografická anamnéza (kazuistika 1)

Zdroj: (RES-UP)
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Příloha 9: Biografická anamnéza (kazuistika 2)

Zdroj: (RES-UP)
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Příloha 10: Záznamový list pacienta

Zdroj: (Machálková L., 2011)
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