
Příloha č. 1: Souhlas s dotazníkovým šetřením

 



Příloha č. 2: Dotazník

Vážení klienti,

dovoluji si Vás oslovit a požádat o laskavé vyplnění dotazníku. Tento dotazník je zcela 
anonymní.

Veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely diplomové práce s názvem:

Uspokojování duchovních potřeb pacientů.

Výsledek šetření bude použit k analýze současného stavu v oblasti  poskytování  
duchovních služeb.

Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu možnost odpovědi.

Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.           

                                                          

                       Bc. Věra Čermáková               
 

                    magisterské studium ošetřovatelství 
        1. lékařská fakulta UK v Praze

                                                                                                                                                   

1.  Víte co znamená slovo spiritualita?

     a) duchovno

     b) náboženství

     c) smysluplnost života

     d) jedinečná cesta člověka

     e) nevím

 

2.  Zajímal se někdo z personálu nemocnice o Vaše duchovní potřeby?

      a) lékař

      b) zdravotní sestra  

      c) asistentka

      d) ošetřovatelka

      e) nikdo



3.   Kdy Vám byla nabídnuta duchovní péče?

      a) při přijmu

      b) v průběhu hospitalizace

      c) nebyla nabídnuta, sám jsem o ni požádal

      d) nikdy

4.  Jakou formou Vám byla duchovní péče nabídnutá?

      a) ústně

      b) písemně, pomocí informačního letáku

      c) jinak..................................................

5. Kdo by měl, podle Vás, tuto službu uspokojovat?

      a) zdravotní sestra

      b) lékař

      c) nemocniční kaplan

      d) psycholog

      e) někdo jiný

          Kdo?.......................................................

6. Uveďte prosím způsob, kterým by měly být duchovní služby poskytované?

      a) rozhovorem

      b) tichou přítomností u lůžka

      c) nasloucháním

      d) modlitbou

      e) čtením z písem svatých

      f) bohoslužbou

7.  Znáte našeho nemocničního kaplana?

      a) ano

       b) ne

       c) nevím



8.  Kladete si v souvislosti s nemocí duchovní otázky?

      a) rozhodně ano

     b) spíše ano

     c) spíše ne

     d) rozhodně ne

     e) nevím

9.  Z čeho máte strach?

     a) z bolesti

     b) z nemoci

     c) z operace

     d) z nejisté budoucnosti

     e) ze závislosti na druhých

     f) z něčeho jiného

        Z čeho? …............................................... 

10. Kdo je pro Vás v nemocnici největší psychickou oporou?

    a) zdravotní sestra

    b) lékař

    c) nemocniční kaplan

    d) rodina

    e) přátelé, známí

    f) někdo jiný

       Kdo?...................................................

11. Co očekáváte, v případě Vaší potřeby, od nemocničního kaplana?

   a) psychickou podporu

   b) pomoc při osamění

   c) pomoc při strachu, smutku

   d) pomoc při odpuštění

   e) možnost se vypovídat

    f) nevím



12. Pokud jste se setkal/a s nemocničním kaplanem, splnil Vaše očekávání?

  a) rozhodně ano

  b) částečně

  c) nevím

  d) rozhodně ne

              

13.  Jak se podle Vás projevila poskytnutá duchovní péče na Vaši psychiku?

  a) snížením strachu

  b) odstraněním smutku

  c) smířením se s nemoci

  d) nalezení smysluplnosti života

  e) neprojevila se vůbec

  f) jinak 

     Jak?.........................................................................

14.  Komu myslíte, že nemocniční kaplan poskytuje duchovní služby?

 a) všem lidem, vyznávajícím jakoukoliv víru

 b) pouze křesťanům

 c) všem lidem bez víry, bez rozdílu vyznání

 d) nevím

15. Víte, že v naší nemocnici je kaple, kde se koná mše svatá?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

16.  Máte zájem o bohoslužbu v kapli?

 a) ano, rád se ji zúčastním

 b) ano, ale nemohu se ji zúčastnit kvůli zdravotnímu stavu

 c) nemám zájem



17.  Myslíte si, že by měla být na každém oddělení místnost k poskytování duchovních 
potřeb?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

               

18.  Domníváte se, že nemocniční kaplan je kdykoliv k dispozici?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

     Pokud ano, kdy?...........................................................................

19.  Jaké pocity jste prožíval po naplnění duchovních potřeb.

 a) radost

 b) lásku a sounáležitost

 c) naději

 d) smíření

 e) celkový klid, úlevu

 f) jiné pocity

     Jaké?..................................................................................................

20.  Chybí Vám něco nebo někdo v naší nemocnici co je pro Vás důležité pro uspokojování 
duchovních potřeb?  Prosím napište zde.

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

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

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



Příloha č.3: Informační leták


