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Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

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 /tky:……………………………………. 
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ADL – acivities of daily living 

AGR – antigravitační relaxace 

ALIF – anterior lumbar interbody fusion 

AMP – amplitudovaná modulace 

BMI – body mass index 

CNS – centrální nervový systém 

con. – contour (obálka) 

DF – dechová frekvence 

DKK – dolní končetiny 

DMO – dětská mozková obrna 

EL3 – Trabertova lokalizace uložení elektrod 

EL4 – Trabertova lokalizace uložení elektrod 

ERA – účinná vyzařovací plocha hlavice ultrazvuku 

f – frekvence 

fburst – frekvence burst 

HKK – horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém 

Hz – hertz 

imp. – délka impulzu 

L - levá 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

P – pravá 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická kontrakce 

PLIF – posterior lumbar interbody fusion 

PNF – proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

s – sekunda 

sf(b) – středněfrekvenční proudy – bipolární aplikace 

SMS – senzomotorická stimulace 

sp. – spectrum 

st. – stupeň 



swt. – sweep time 

TENS proudy – forma nízkofrekvenční terapie 

TF – tepová frekvence 

TLIF – transforamid lumbar interbody fusion 

Trp. – trigger point 

tzv. – takzvaně 

VP – výchozí poloha 

XLIF – extreme lateral interbody fusion  

 


