
Přílohy

Příloha A - tabulka počtu zemřelých dětí v ČR na SIDS

Počet zemřelých na SIDS v ČR v letech 2006-2013 (zdroj: Český statistický úřad)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

chlapci 6 13 10 10 13 11 5 11

dívky 5 9 2 5 7 7 5 5

Celkem 11 22 12 15 20 18 10 16



Příloha B - dotazník

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé bakalářské 
práce. Jeho vyplnění Vám zabere maximálně 10 minut času. Jsem studentkou oboru 
Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro úspěšné zakončení 
studia potřebuji obhájit bakalářskou práci na téma „Informovanost rodičů o syndromu 
náhlého úmrtí kojence (SIDS).“  Dotazník je naprosto anonymní a výsledky tohoto šetření 
budou použity pouze pro účely zpracování této práce.

Velice si vážím Vaší pomoci, času, který mi věnujete, a za to vše předem děkuji.
Denisa Škvorová

1. Vaše pohlaví     
A) muž  
B) žena

2. Kolik je Vám let? _______________________

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
A) základní
B) středoškolské 
C) vyšší odborné
D) vysokoškolské

4. Pocházíte 
A) z vesnice
B) ze středně velkého města
C) z velkoměsta

5. Máte děti? 
A) ano- jedno
B)  ano- více
C)  očekávám potomka
D)  ne (v tomto případě prosím již s vyplňováním nepokračujte)

6. Setkal/a jste se již s termínem „syndrom náhlého úmrtí kojence“?
A) ano
B) ne  

7. Kde jste se o syndromu náhlého úmrtí kojence dozvěděl/a ? (možno 
zakroužkovat více možností)
A) z internetu
B) od lékaře – gynekologa
C) od lékaře- pediatra
D) od zdravotní sestry
E) od partnera /partnerky



F) z novin či časopisů
G) z televize
H) od známých či příbuzných
I) jinde, uveďte kde : ________________________
J) dosud jsem se nedozvěděl/a o syndromu náhlého úmrtí kojence

8. Kdy jste se o syndrom náhlého úmrtí kojence začal/a zajímat?

A) v těhotenství (partnerky) 
B) ještě před otěhotněním (partnerky) 
C) po porodu (partnerky)
D) nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal/a

9. V jakém věku je podle Vašeho mínění dítě syndromem náhlého úmrtí kojence 
nejvíce ohroženo?

……………………………………………………………………………………………………………………

10. Co podle Vás je syndrom náhlého úmrtí kojence?
A) smrt dítěte kvůli srdeční vadě
B) úmrtí dítěte na infekční onemocnění (chřipka,černý kašel..)
C) smrt dítěte bez zjevné příčiny, příčinu úmrtí dítěte neurčí ani patolog
D) úmrtí dítěte na skrytou vývojovou vadu či dědičné onemocnění
E) nevím

11. Jaká preventivní opatření snižující výskyt syndromu náhlého úmrtí kojence 
znáte? (možnost více odpovědí)
A) nekouřit v těhotenství
B) používat šidítko (dudlík)
C) spánek dítěte v poloze na zádech
D) nepřehřívat dítě
E) zastýlat konec přikrývky
F) ukládat dítě na samostatné lůžko
G)nepodchlazovat dítě
H) ukládat dítě na kvalitní matraci
CH) žádná
I) jiná, uveďte jaká ……………………………………………………………………………………………

12. Dodržoval/a jste nebo v současné době dodržujete nějaká preventivní 
opatření? (odpovězte pouze v případě, že jste již rodičem)
A) ne
B) ano, uveďte jaká............................................................................................

..............................................................................................................................

13. Jaký je Váš názor na přístroje monitorující dech a tep dítěte ( Baby Sence) ?

A) je to zbytečné, jenom marketingový tah 
B) šikovná věc, zvyšuje to bezpečnost dítěte



C) používám / používal/a jsem, a osvědčil se
D) používám /používal/a jsem, ale neosvědčil se – uveďte proč........................

..............................................................................................................................

14. Pokud by Vaše dítě ve spánku přestalo dýchat a došlo k zástavě srdce, dokázal 
/a byste poskytnout první pomoc?

A) ano, znám postup 
B) ano, neznám postup ale zavolám zdravotnickou záchrannou službu a oni mi 
poradí
C) nevím, znám postup, ale nejsem  si jist/a, zda bych dokázal/a ve stresu správně 
reagovat
D) ne, neznám postup

15. Jaký by byl Váš postup poskytnutí první pomoci v případě srdeční zástavy u 
Vašeho dítěte?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….....................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................................................................................................

16. Jaký je dle Vašeho mínění poměr stlačení hrudník: vdechy při resuscitaci 
kojence?

A) 30:2
B) 3:1
C) 15:2
D) 1:1
E) nevím

17. Jakým způsobem budete provádět srdeční masáž u kojence?

A) hranou jedné dlaně ve středu prsní kosti (mezi prsními bradavkami)
B) dvěma prsty ve středu prsní kosti
C) oběma rukama na sobě ve středu prsní kosti
D) obejmu hrudníček dítěte z každé strany jednou rukou tak, že palce mám na 
středu prsní kosti a masíruji palci.

                                Ještě jedenkrát děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.
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