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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1, zákona č. 372/2011 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………………………………………………………. 

 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………………………………... 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………………………………. 
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AA   alergická anamnéza 

a.   arteria (tepna) 

aa.   arteriae (tepny) 

ACM   arteria cerebri media (střední mozková tepna) 

ADL   activities of daily living (aktivity běžných denních činností) 

AP  aktivní pohyb 

aj.  a jiné 

BI   Barthel Index 

BMI   Body Mass Index (Index tělesné hmotonsti) 

C   cervikální (krční) 

C/Th   cerviko-thorakální 

CBF   cerebral blood flow (krevní mozkový průtok) 

CMP   cévní mozková příhoda 

CNS   centrální nervová soustava 

č.  číslo 

CT   computed tomography (počítačová tomografie) 

ČR   Česká republika 

DF   dechová frekvence 

DK   dolní končetina 

DKK   dolní končetiny 

DM   diabetes mellitus 

dx.   dexter (pravý) 

FA   farmakologická anamnéza 

FH   francouzská hůl 

FIM   Functional Independence Measure  

FTVS   Fakulta tělesné výchovy a sportu  

GA   gynekologická anamnéza 

hCMP   hemoragická cévní mozková příhoda 

HK   horní končetina 

HKK   horní končetiny 

ICH   ischemická choroba srdeční 

iCMP   ischemická cévní mozková příhoda 



 

 

IP  interfalangový 

IVT   intravenózní trombolýza 

LDK   levá dolní končetina 

LHK   levá horní končetina 

L   lumbální (bederní) 

LTV   léčebná tělesná výchova 

m.   musculus (sval) 

mm.   musculi (svaly) 

MKP   metakarpofalangový 

MMSE  Mini Mental State Examination 

MR  magnetická rezonance 

MTP   metatarzofalangový 

např.  například 

NFP   neurofyziologický podklad 

NIH   The National Institute of Health 

NIHSS  The National Institute of Health Stroke Scale 

n.   nervus (nerv) 

OA   osobní anamnéza 

obj.   objektivně 

PDK   pravá dolní končetina 

PHK   pravá horní končetina 

PA   pracovní anamnéza 

PAD   perorální antidiabetika 

PIR   postizometrická relaxace 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PP  pasivní pohyb 

RA  rodinná anamnéza 

SA   sociální anamnéza 

SAH   subarachonoidální hemoragie 

st.p.  status post (stav po) 

subj.   subjektivně 

tbl.   tablety 

TEN   trombo-embolická nemoc 

TF   tepová frekvence 



 

 

Th  thorakální (hrudní) 

Th/L   thorako-lumbální 

tzv.  takzvaně 

v.   vena (žíla) 

vv.   venae (žíly) 

WHO   World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 


