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Příloha č. 1: Rozhovorové otázky 

Obecné: 

 pohlaví  

 věk 

 dosažené vzdělání 

 délka praxe 

 pracovní zkušenosti (pracoviště) 

Hospitalizace: 

 Jak často se setkáváte (jste se setkávali) s pacientem s Alzheimerovou nemocí 

(AN) na JIP? Vzpomenete si, z jakých příčin to bylo nejčastěji? (Pokud to 

nebylo na JIP, tak kde nejčastěji?) 

 Jak postupujete při podepisování informovaného souhlasu takto nemocnou 

osobou? 

 V případě zbavení svéprávnosti, kdo podepisuje informovaný souhlas? Souhlas 

s hospitalizací? 

 Zjišťujete na Vašem pracovišti, zda pacient (člen rodiny s oprávněním) neuvedl 

svůj postoj k léčbě ve „dříve vyslovených přáních“? 

 Informujete pacienta s AN o jeho diagnóze? 

 Jak hodnotíte bolest u pacienta s AN? 

 Jak postupujete při odpojování pacienta s demencí od UPV? (komunikace, 

nutnost dodržování režimu…) 

 Dbáte na Vašem pracovišti na prevenci výskytu deliria u nemocného s AN? Jak? 

 V čem spatřujete nejčastější problém v péči o nemocného s AN na JIP? 

(případně jiném oddělení dle Vašich zkušeností) 

 Dalo by se v tomto směru něco zlepšit? 

 Máte zkušenost s nějakou lékovou interakcí? 

 Jak se přistupuje na JIP k chronické medikaci pacienta s AN? 

Komunikace: 

 Jaké problémy se objevují v komunikaci s pacientem a členem rodiny 

(pečujícím)? 

 Jak za sebe hodnotíte komunikaci s pacientem s demencí? Máte na to dostatek 

trpělivosti? 

 Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti? Spatřujete nějaká úskalí v komunikaci? 

(Např. podle stadia demence) 

 Vysvětlujete pacientovi s AN vše, co se kolem něho odehrává? 

 Mluvíte na něj, i pokud je sedovaný? 

 Pokud je pacient zaintubovaný, používáte ke komunikaci nějaké pomůcky? 

Jaké? 

 Co řeknete pacientovi s AN, když k němu přijdete a on je naprosto zmatený… 



Konfliktní situace: 

 Napadnou Vás nějaké typické podněty, které mohou vést ke vzniku konfliktních 

situací u nemocných s AN? Jaké například? 

 Snažíte se nějak upravit prostředí okolo pacienta s demencí na JIP, aby 

nedocházelo ke vzniku nežádoucích událostí (pády, snaha opouštět lůžko) a 

konfliktních situací? Jak? Myslíte, že je to na JIP možné? 

 Pokud dojde ke vzniku konfliktní situace - pátráte po spouštěčích? 

 Jak Vy zvládáte výskyt těchto situací? 

 Berete si pacientovy výpady osobně nebo je vnímáte s nadhledem? 

 Co si myslíte o používání omezovacích prostředků? 

 Používáte častěji u těchto pacientů „zklidňující léky“? Jaké? Ordinuje je vždy 

lékař, nebo máte nějaký standard? 

 Přistupujete k omezovacím prostředkům ihned při výskytu problémů nebo volíte 

jiný postup? Případně jaké omezovací prostředky užíváte nejčastěji? 

 Pacient Vás nařkne, že jste mu ukradla peníze, jak budete postupovat? 

 Podáváte pacientovi léky a on si je vzít nechce, jak budete postupovat? 

Přístup: 

 Prošla jste školením ohledně péče o pacienty s AN? Případně zjišťovala jste si o 

tom něco sama? 

 Myslíte si, že je vůbec takovéto školení ohledně péče o pacienty s AN na JIP 

potřebné? 

 Považujete péči o tyto pacienty za náročnější než o standardní pacienty? 

 Vadí Vám péče o pacienta s demencí na JIP? 

 Jak hodnotíte svůj přístup k pacientům s demencí? 

 Myslíte si, že péči o tyto pacienty zvládá lépe „mladá sestra“ nebo zkušená 

„starší sestra“? Jak to bylo ve Vašem případě? 

 Myslíte si, že je potřeba zlepšovat přístup zdravotníků k těmto nemocným? 

 Chtěl/a byste ještě něco dodat? 

  



Příloha č. 2: Žádost o povolení výzkumného šetření ve Všeobecné fakultní nemocnici, 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 

 



Příloha č. 3: Žádost o povolení výzkumného šetření ve Všeobecné fakultní nemocnici, 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 

  



Příloha č. 4: Žádost o povolení výzkumného šetření ve Všeobecné fakultní nemocnici, 

IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN 

 



Příloha č. 5: Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

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 seznámena 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.  
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písmem) 
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totožnosti 

vypůjčitele 

(např. Op, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


