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Příloha č. 1: Seznam zkratek
ARO

Anesteziologicko – resuscitační oddělení

DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelské péče

č.

Číslo

ČR

Česká republika

JIP

Jednotka intenzivní péče

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

Např.

Například

NLZP

Nelékařský zdravotnický personál

Sb.

Sbírka

Str.

Strana

T

Tazatel

Tzv.

Takzvaně

VFN

Všeobecná fakultní nemocnice

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

Příloha č. 2: Seznam tabulek
Tabulka 1: Hodnotící škály nejčastěji využívané pro hodnocení potřeb rodinných
příslušníků hospitalizovaných pacientů .......................... Chyba! Záložka není definována.
Tabulka 2: Pět kroků ke zlepšení komunikace s příbuznými .............. Chyba! Záložka není
definována.
Tabulka 3: Reakce pacienta/rodiny na nepříznivou zprávu ................. Chyba! Záložka není
definována.
Tabulka 4: Kategorie témat polostrukturovaného interview ............... Chyba! Záložka není
definována.
Tabulka 5: Demografické údaje informantek ................. Chyba! Záložka není definována.

Příloha č. 3: Seznam obrázků
Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb ........................ Chyba! Záložka není definována.
Obrázek 2: Navrhované vztahy pěti domén a potřeb pro uspokojování příbuzných .. Chyba!
Záložka není definována.
Obrázek 3: Role rodiny a preference v rozhodování ...... Chyba! Záložka není definována.

Příloha č. 4: Struktura otázek pro polostrukturovaný rozhovor
I. REŽIM ODDĚLENÍ
1. Jakou formou je rodina informována o režimových opatřeních Vašeho oddělení?
2. Kde na oddělení máte k dispozici domácí řád?
3. Jakým způsobem se rodina může dozvědět o jménech osob podílejících se na péči o
pacienta?
4. Jaká jsou pravidla Vašeho oddělení v souvislosti s návštěvami pacientů?
5. Je časově či počtem osob omezena návštěva rodinného příslušníka?
6. Jakým zvyklostem podléhají návštěvy dětí na Vašem oddělení?
II. INFORMAČNÍ ZDROJ
7. Které informace týkající se provozu a charakteru Vašeho oddělení považujete za
nezbytné, a měly by být poskytnuty rodinným příslušníkům vždy v souvislosti s návštěvou
oddělení?
8. Kde všude mají příbuzní možnost získat potřebné informace související s hospitalizací
jejich blízkého?
9. Má Vaše oddělení k dispozici informační brožuru, leták pro příbuzné?
10. Jak by bylo dle Vašeho názoru možné vylepšit informovanost rodinných příslušníků o
oddělení intenzivní péče, jeho charakteru a provozu?
III. PRVNÍ KONTAKT A NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU
11. Kdo jako první navazuje na Vašem oddělení kontakt s rodinou?
12. Jaké konkrétní informace poskytujete Vy jako sestra příbuzným, před jejich první
návštěvou k lůžku pacienta. Upozorňujete např. na množství přístrojů, alarmů, celkový
stav pacienta?
13. Můžete popsat nejčastější dotazy příbuzných pacienta před jejich první návštěvou?
14. Jakým způsobem podle Vás ovlivní první kontakt s rodinnými příslušníky průběh další
spolupráce?
15. Co je podle Vás specifické v komunikaci s příbuznými ve srovnání se sestrami
pracující na standardních typech lůžkového oddělení?
16. Jak vnímáte rozdíl ve spolupráci a vzájemné komunikaci s rodinnými příslušníky
v souvislosti s časovou délkou hospitalizace pacienta, a četností návštěvpříbuzných?

IV. KOMUNIKACE SESTER S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
17. Jak Vy sama hodnotíte Vaše komunikační dovednosti s příbuznými pacientů?
18. Jaké jsou nejčastější dotazy příbuzných na Vás jako na sestru?

V. KOMUNIKAČNĚ NÁROČNÉ SITUACE
19. Můžete popsat situaci v průběhu Vaší praxe, kterou hodnotíte jako komunikačně
náročnou ve vzájemné spolupráci a komunikaci s příbuznými?
20. Nastala situace, kdy jste odmítla komunikovat s rodinným příslušníkem při návštěvě
Vašeho oddělení?
VI. ZAPOJENÍ PŘÍBUZNÝCH DO PÉČE O PACIENTA
21. Jaký máte názor na zapojení příbuzných na péči o pacienta?
22. V jakých oblastech péče o pacienta zapojujete příbuzné?
VII. POTŘEBA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTECH KOMUNIKACE
23. Při jaké příležitosti jste byla účastí vzdělávání v oblastech komunikace?
24. Vnímáte potřebu či přínos pro sestry a lékaře, v rozšíření vzdělání v oblastech
komunikace. Jaký konkrétní vzdělávací návrh by byl podle Vás užitěčný?
VIII. SPOLUPRÁCE LÉKAŘŮ S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
25. Jak hodnotíte spolupráci a komunikaci lékařů s rodinnými příslušníky?
26. Jak hodnotíte rozsah poskytnutých informací ze stran lékařů rodinným příslušníkům
hospitalizovaných pacientů?
27. Vyjadřují příbuzní častěji komunikaci s lékaři nebo se sesterským personálem?
28. Jakým způsobem probíhá ve Vašem týmů sdílení informací, které byly poskytnuty
příbuzným (pouze ústně, záznamem do dokumentace)?
29. Uveďte situaci za Vaší praxe, kdy rodina dostala informace rozdílného charakteru od
jednotlivých ošetřujících lékařů
30. V jakých situacích je dle Vás v komunikaci s lékaři žádoucí i přítomnost Vás sestry?
IX. SOUKROMÍ PACIENTA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
31. Prokazují se příbuzní před vstupem na oddělení nějakým dokladem?
32. Jak je ošetřeno poskytování informací po telefonu na oddělení?
33. Informace o zdravotním stavu jsou poskytnuty všem rodinným příslušníkům nebo se
určuje jeden člen z rodiny?
X. KOMFORT A POTŘEBY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

34. V které části Vašeho oddělení vedete s příbuznými rozhovory nejčastěji. Vlastní Vaše
oddělení speciální místnost vyhraněnou pro rodinné příslušníky?
35. Zaobíráte se v souvislosti s péčí o pacienta i prožíváním příbuzných a jejich potřebami?
36. Nabízí aktivně Vaše oddělení pomoc příbuzným (psycholog, sociální pracovnice)?
37. Do jaké míry zohledňujete mimořádná přání příbuzných a čeho se nejčastěji týkají?
38. Jaký vnímáte přínos ve vytvoření hodnotících škál spokojenosti a potřeb rodinných
příslušníků hospitalizovaných pacientů, který by byl příbuzným předložen k vyplnění?
39. Jakým způsobem vyjadřují rodinní příslušníci zpětnou vazbu spokojenosti či
nespokojenosti nejčastěji. Jaký důraz tomu klade Vaše oddělení?

Příloha č. 5: Žádost o provedení výzkumného šetření VFN – ARO

Příloha č. 6: Žádost o umožnění výzkumného šetření VFN – JIP

Příloha č. 7: Žádost o provedení výzkumného šetření Vršovická
zdravotní a.s.

Příloha č. 8: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní,
jmenuji se Bc. Radka Pšenicová, jsem studentkou magisterského oboru Intenzivní péče na
1. LF Univerzity Karlovy. V rámci ukončení studia vypracovávám diplomovou práci
s názvem: ,,Rodinný příslušník pacienta v prostředí intenzivní péče.“ Práce se bude
zabývat rodinnými příslušníky navštěvující svého blízkého, hospitalizovaného v prostředí
lůžkové intenzivní péče. Zaměří se na vzájemnou spolupráci sester s rodinami,
komunikaci, poskytováním informací o zdravotním stavu, chodu oddělení a zapojení
příbuzných do ošetřovatelského procesu péče o pacienta.
Práce si klade za cíl ve výsledku zvyšovat odbornou způsobilost sester působících v oblasti
intenzivní péče, a přispět tak ke zkvalitnění efektivní komunikace, spolupráce a kontaktu
sester s příbuznými, rodinnými příslušníky hospitalizovaných pacientů.
Tímto se na Vás obracím s žádosti o umožnění rozhovoru na dané téma, které je součástí
výzkumné části práce. Vámi poskytnutý rozhovor bude současně nahrán na záznamové
zařízení pro další zpracování formou doslovného přepisu sdělení.
Pro účely analýzy nejsou důležité Vaše osobní údaje (jako je například jméno, bydliště či
organizace, ve které jste zaměstnána). Vámi poskytnutý rozhovor bude ihned po jeho
pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy
budou citovány anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu či organizaci,
ve které pracujete.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro účely výše popsaného výzkumného projektu.

V…………………………

Podpis výzkumníka ..................

Dne………………………

Radka Pšenicová

Podpis……………………

Příloha č. 9 Návrh informační brožury pro příbuzné

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 seznámen/a 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

