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Příloha č. 1: Seznam zkratek
ARO
anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
CEK
Centrální etická komise
CMP
cévní mozková příhoda
č.
číslo
čl.
článek
ČLK
Česká lékařská komora
ČR
Česká republika
etický kodex lékařů
etický kodex České lékařské komory
ESLP
Evropský soud pro lidská práva
et al
a kolektiv
ESLP
Evropský soud pro lidská práva
EULP
Evropská úmluva o ochraně lidských práv
GCS
Glasgow coma scale
HIV
Human Immunodeficiency Virus
hod.
hodina
CHOPN
chronická obstrukční plicní nemoc
CHSS
chronické srdeční selhání
ICN
International Council of Nurses, Mezinárodní rada sester
JIP
jednotka intenzivní péče A
LZPS
Listina základních práv a svobod
KPR
kardiopulmonální resuscitace
l
litr
MODS
multiorgánové selhání
např.
například
NNB
Nemocnice Na Bulovce
NOZ
nový občanský zákoník
odst.
odstavec
OSŘ
občanský soudní řád
OSN
Organizace spojených národů
OTI
orotracheální intubace
para.
odstavec
písm.
písmena
poskytovatel poskytovatel zdravotních služeb
RASS
The Richmond Agitation-Sedation Scale
RZS
rychlá záchranná služba
r.
rok
s.
strana
SAK
Spojená akreditační komise
Sb.
Sbírky
Sb. m. s.
ve Sbírce mezinárodních smluv
TS
sebevražedný pokus
tj.
to jest
transplantační zákon
zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a
orgánů a o změně některých zákonů
TrZ
Trestní zákoník
tzv.
takzvaný
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Úmluva o biomedicíně

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti v souvislosti
s aplikací biologie a medicíny
UNIS
Univerzální nemocniční informační systém
UPV
umělá plicní ventilaci
ÚS
Ústavní soud
Ústava
Ústava České republiky
VeřZDr
zákon o ochraně veřejného zdraví
VoZD
vyhláška o zdravotnické dokumentaci
vyhláška o lidské krvi
vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění
jakosti
a bezpečnosti lidské krve a jejích složek
WHO
World Health Organization (Světová zdravotní organizace)
ZoPZL
zákon o péči o zdraví a lidu
ZŘS
zákon o zvláštních řízeních soudních
ZSZS
zákon o specifických zdravotních službách
ZZS
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
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Příloha č. 2: Etický kodex práv pacientů
1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou
s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho
ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož
i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto
způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných
důvodů.
3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před
zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu
zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být
náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena.
Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace
o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát
jména osob, které se na nich účastní.
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být
současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný
právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na
jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou
a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo
zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto
osoby nemocný sám nevybral.
6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou
považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna
i v případech počítačového zpracování.
7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným
způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající
povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému
ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění
a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom
existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve
schválit.
8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.
Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě
jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup,
jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař
rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas
nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu.
Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl
poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí
respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
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11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce,
kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet
a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.
Retrieved from: http://www.mpsv.cz/cs/840
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Příloha č. 3: Vzor formuláře dříve vyslovená přání
„Návrh formy „dříve vyslovené přání“ podle § 36 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních
službách)“
Já (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný identifikační údaj, adresa) vyslovuji pro případ, že bych
se dostal(a) do takového zdravotního stavu, ve kterém nebudu schopen (schopna) vyslovit souhlas
nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, následující dříve
vyslovené přání :
1. Žádám,
a) aby v rámci poskytování zdravotních služeb mé osobě,
pokud u mne nastane tento zdravotní stav …………………………………………………..
nebyly zahajovány následující zdravotní výkony …………...............................................
b) pokud se dostanu do stádia……………………………své nemoci………………………....
nebyly zahajovány tyto zdravotní výkony…………………………………………...............
*)

*) Podle účelu a obsahu „dříve vysloveného přání“ se vyplní písmeno a) nebo b).
2. Poučení lékaře o důsledcích rozhodnutí o nezahájení zdravotních výkonů
podle bodu 1.
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………*)

*) Poučení lékaře lze rozvést na samostatném listu, který se k „dříve vyslovenému přání“
přiloží.
Z přiloženého poučení musí být zřejmé, kterému pacientovi bylo podáno a ke kterým
skutečnostem, které jsou předmětem dříve vysloveného přání se vztahuje, dále datum, kdy
bylo provedeno a který lékař jej provedl.
3. Toto dříve vyslovené přání platí od… (datum podpisu) do…
4. Jsem si vědom(a) toho, že „dříve vyslovené přání“ není třeba při poskytování
zdravotních služeb mé osobě respektovat, pokud od doby jeho vyslovení
došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje,
k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že bych nyní již vyslovil(a)
souhlas s jejich poskytnutím.
5. Jsem si vědom(a), že lékař nesmí respektovat mé přání pokud:
a) nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (nelze
požadovat takový postup při poskytování zdravotních služeb, který by vedl aktivnímu
ukončení života zdravotnickým pracovníkem)
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b) by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby (předmětem dříve vysloveného přání nemůže
být např. zákaz léčení infekčního onemocnění)
c) byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici mé dříve vyslovené přání, započaty
takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
d) jsem v době jeho vyhotovení nebyl(a) zletilý (zletilá).

datum
podpis lékaře, který provedl poučení
identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb
datum …………………

…………………………………………
podpis osoby, která vyslovila „dříve vyslovené přání“
(včetně úředního ověření)

Retrieved from: http://1url.cz/bvwX
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Příloha č. 4: Žádost o umožnění výzkumu
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Příloha č. 5: Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí
Dělení poruch vědomí
Kvantitativní Kvalitativní
somnolence

obnubilace

sopor

–

kóma

delirium

Retrieved from:http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/ucebnice/Stom/2.htm
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Příloha č. 6: Glasgow coma scale

HODNOCENÍ:
• 15-13b - lehká porucha vědomí
• 12- 9b - středně závažná porucha
• 8 – 3b - těžká porucha vědomí
Retrieved from http://new.propedeutika.cz/?p=213
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Příloha č. 7: The Richmond Agitation and Sedation Scale
Skóre

Hodnocení

Popis

+4

Bojovný/á

Zjevně bojovný, násilný, ohrožuje bezprostředně personál

+3

Velmi agitovaný/á Tahá nebo odstraňuje hadice nebo katétry, agresivní

+2

Agitovaný

Četné neúčelné pohyby, neshoda s ventilátorem

+1

Neklidný

Úzkostný, ale pohyby nejsou prudké nebo agresivní

0

Bdělý/á a klidný/á

-1

Ospalý/á

-2

Lehká sedace

-3

Střední sedace

-4

Hluboká sedace

Po oslovení otevře oči či reaguje pohybem, ale nenaváže oční kontakt
Nereaguje na hlas, ale na fyzický podnět otevře oči či zareaguje
pohybem

-5

Neprobuditelný/á

Bez reakce na oslovení či fyzický podnět

Není plně bdělý/á, ale po oslovení udrží bdělost
(otevření očí, oční kontakt) 10 a více vteřin
Po oslovení se krátce probudí, ale oční kontakt udrží méně než 10
vteřin

Retrieved from http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_worksheet_Czech.pdf
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Příloha č. 8: Tabulka č. 32 a č. 33
Věková kategorie

Počet pacientů

1. kategorie: 19 – 25 let

3

2. kategorie: 26 – 35 let

4

3. kategorie: 36 – 45 let

3

4. kategorie: 46 – 55 let

2

5. kategorie: 56 – 65 let

4

6. kategorie: 66 – 75 let

6

7. kategorie: 76 – 85 let

4

8. kategorie: 86 a více let

4

Tabulka č. 32: Věkové zastoupení respondentů
Hlavní diagnóza

Počet pacientů

Akutní intoxikace

9 (z tohoto počtu 5 v rámci TS)

Srdeční selhání

5

CHOPN

5

CMP

2

Sekundární epileptický záchvat

1

Renální selhání

1

Dušnost různé etiologie

4

Respirační selhání různé etiologie

3

Tabulka č. 33: Přehled zastoupených diagnóz
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Příloha č. 9: Seznam tabulek
Tabulka č. 1: Přehled hospitalizovaných pacientů na JIP Interní kliniky NNB v období
leden – únor 2015
Tabulka č. 2: Pacient č. 1
Tabulka č. 3: Pacient č. 2
Tabulka č. 4: Pacient č. 3
Tabulka č. 5: Pacient č. 4
Tabulka č. 6: Pacient č. 5
Tabulka č. 7: Pacient č. 6
Tabulka č. 8: Pacient č. 7
Tabulka č. 9: Pacient č. 8
Tabulka č. 10: Pacient č. 9
Tabulka č. 11: Pacient č. 10
Tabulka č. 12: Pacient č. 11
Tabulka č. 13: Pacient č. 12
Tabulka č. 14: Pacient č. 13
Tabulka č. 15: Pacient č. 14
Tabulka č. 16: Pacient č. 15
Tabulka č. 17: Pacient č. 16
Tabulka č. 18: Pacient č. 17
Tabulka č. 19: Pacient č. 18
Tabulka č. 20: Pacient č. 19
Tabulka č. 21: Pacient č. 20
Tabulka č. 22: Pacient č. 21
Tabulka č. 23: Pacient č. 22
Tabulka č. 24: Pacient č. 23
Tabulka č. 25: Pacient č. 24
Tabulka č. 26: Pacient č. 25
Tabulka č. 27: Pacient č. 26
Tabulka č. 28: Pacient č. 27
Tabulka č. 29: Pacient č. 28
Tabulka č. 30: Pacient č. 29
Tabulka č. 31: Pacient č. 30
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Tabulka č. 32: Věkové zastoupení respondentů
Tabulka č. 33: Přehled zastoupených diagnóz
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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 seznámen/a 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.

Příjmení, jméno
(hůlkovým písmem)

číslo dokladu totožnosti
vypůjčitele
(např. OP, cestovní pas)
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Podpis

