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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Dotazník - Využití sippingu – tzv. pitíček ve výživě onkologicky nemocných 

Vážená paní, vážený pane, 

Dovoluji si Vás požádat o zodpovězení Vám předloženého dotazníku. Odpovědi budou využity na 

výzkum k mé bakalářské práci, která je zaměřena na zjištění využití sippingu ve výživě 

onkologicky nemocných. 

Účast je plně dobrovolná, máte právo ji odmítnout bez udání důvodu.  

Tento dotazník je anonymní, veškeré získané informace jsou důvěrné a budou použity pouze pro 

vypracování mé bakalářské práce na 1. Lékařské Fakultě University Karlovy v Praze. 

Oceňuji Vaši ochotu a velmi Vám děkuji za Váš čas strávený tímto dotazníkem. 

Šárka Andrysíková 

Studentka 3. ročníku 1. Lékařské fakulty  

University Karlovy                                                                                                                          

 

 1. Pohlaví: muž / žena 

 2. Kolik je Vám let? 

˂ 40 let;     41 – 50 let;   51 – 60 let;   61 – 70 let;    71 – 80 let;    ˃ 81 let    

 3. Vaše výška:…… cm                        4. Kolik vážíte: …………kg                 

 5. Byl u Vás úbytek hmotnosti 3kg a více za posledních 6 měsíců:   ANO / NE                        

 6. S jakým typem onemocnění se léčíte: zaškrtněte 

a) - nádorové onemocnění GIT 

jícen, žaludek, tlusté střevo, konečník, žlučník, slinivka                        

b) - ostatní nádorová onemocnění  

plíce, prs, ledviny, prostata, gynekologické nádory  

Vybranou odpověď zakroužkujte popřípadě doplňte. 

7. Jak dlouho se léčíte s onkologickým onemocněním? 

a) méně než 1 rok 

b) 1-3 roky 

c) více než 3 roky 

d) jedná se o opakování – recidivu onemocnění 
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8. Byl jste v průběhu onkologické léčby hospitalizován? 

a) ano, v současné době jsem hospitalizován 

b) ano, ale již jsem v ambulantní péči 

c) ne, jsem / byl jsem pouze v ambulantní péči 

 

9. Znáte nebo slyšel/a jste o produktu sipping – tzv.pitíčko?  

a) ano, doplňte název produktu……………………………… 

b) ano, ale neznám název produktu 

c) ne 

 

10. Doba Vašeho používání sippingu – tzv.pitíčka  

a) pravidelně: ………denně / ……….týdně 

b) nepravidelně 

c) nevyužívám 

 

11. Bylo Vám doporučeno používání sippingu – tzv.pitíček? 

a) ano a využívám ho  

b) ano, ale nevyužívám ho (uveďte důvod……………..…………..) 

c) ne  

 

12. Kdo vás seznámil s informacemi o užívání sippingu – tzv.pitíček? Více odpovědí. 

a) lékař 

b) zdravotní sestra 

c) nutriční terapeut 

d) někdo jiný, uveďte kdo……………………………………. 

 

13. Kde jste získal informace o výrobcích sippingu – tzv.pitíček? Více odpovědí. 

a) v nemocnici / ambulanci 

b) v lékárně 

c) v médiích – televize, internet 

d) jinde, uveďte kde ………………………………………………  

 

14. Ocenil byste více informací o typech výrobků a možnostech sippingu – tzv.pitíček? 

a) ano, mám velice málo informací 

b) ne, mám dost informací 

c) ne, nezajímá mě to 

d) ne, sipping – tzv.pitíčka využívat nechci 
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15. Byl jste spokojen s příchutí sippingu – tzv.pitíčka?  

    Pokud ano, která příchuť Vám chutnala nejvíce? Více odpovědí. 

a) čokoláda, káva – vyberte 

b) vanilka, banán 

c) ovocná příchuť 

d) neutral – bez příchutí 

e) jiná, uveďte ……………………...  

f) sipping – tzv.pitička nevyužívám 

 

16.  Jaký máte subjektivní pocit z užívání sippingu – tzv.pitíčka? 

a) jsem spokojen, doplněk mi vyhovuje 

b) mám k tomu neutrální postoj, respektuji doporučení odborníků 

c) nemám z toho dobrý pocit; uveďte proč…………………………… 

d) sipping – tzv.pitička nevyužívám 

 

17. Jaký je Váš názor na cenu 1 ks sippingu – tzv.pitíčka? 

a) cena je přijatelná 

b) cena je příliš vysoká 

c) cena není pro mě zásadní 

d) nevím 

 

18. Jste spokojen s dostupností ( možností nákupu ) sippingu – tzv.pitíček ve Vašem regionu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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Příloha č. 2 – Souhlas Etické komise 
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Příloha č. 3 – Vizuál nutričního skríningu 
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Příloha č. 4 – Úhrady enterální výživy 
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Příloha č. 5 – Přehled výrobků firmy Nutricia 
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Příloha č. 6 – Přehled výrobků firmy Bohušovická mlékárna 
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Příloha č. 7 – Přehled výrobků firmy Fresenius - Kabi 

 

 


