
Seznam příloh 

Příloha 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas  

Vážená/ý paní/pane, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče, na Ústavu 

teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpracovávám 

diplomovou práci na téma „Rozdíly v kvalitě života pacientů léčených hemodialýzou, 

peritoneální dialýzou a transplantací ledvin“ pod odborným vedením Mgr. Veroniky 

Di Cara. 

Dovoluji si Vás požádat o souhlas s rozhovorem, který se uskuteční za účelem sběru dat 

pro kvalitativní výzkum, což mi umožní téma diplomové práce zpracovat. Máte možnost 

od rozhovoru kdykoliv dobrovolně odstoupit nebo neodpovídat na všechny položené 

otázky. Všechny údaje budou zachovány v anonymitě a budou použity pouze 

pro zpracování mé diplomové práce. Při zpracování dat bude respektován zákon 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nikde nebude zveřejněno Vaše jméno, ani další 

identifikační údaje. 

     Děkuji za ochotu a Váš čas Bc. Dita Horníková 

Žadatelka je studentkou Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze 

Já, níže podepsaná, jméno, narozena, rodné číslo, souhlasím se zpracováním svých údajů 

v diplomové práci, při zachování anonymity a respektování ochrany osobních údajů. 

 

Datum:          Podpis: 

  



Příloha 2: Otázky kladené v rozhovoru s nemocnými 

1. Popište Vaše pocity, když jste se dozvěděl/a, že u vás bude muset být zahájena 

některá z eliminační (očišťující) metody léčby (Hemodialýza - HD, Peritoneální 

dialýza -PD, Transplantace ledviny - Tx)? 

1.1. Jak jste získal/a informace o Tx, HD, PD?  

1.2. Co vás napadlo, když vám bylo sděleno, že je potřeba zvolit přechod na jinou 

metodu léčby (z PD na HD, z HD na Tx anebo z Tx na HD)? 

1.3. Z čeho jste měl/a největší strach při zahájení popř. při změně metody léčby? 

2. Popište mi, jak metoda léčby ovlivňuje/ovlivnila vztahy v rodině (podpora rodiny)? 

2.1. Popište mi, jak léčba ovlivňuje vaši energii a čas na rodinu a přátele?  

2.2. Řekněte mi, jak léčba/změna léčby, ovlivnila Váš partnerský život? 

3. Jaké pocity míváte nebo jste cítil/a (př. lítost, strach…) v závislosti na metodě léčby 

(HD, PD, Tx)? 

3.1. Vyjmenujte mi některé věci, na které jste nebyl/a připraven/a, protože Vám 

je zdravotníci nezmínili a naopak věci, které proběhly přesně podle uvedených 

informací? 

4. Popište mi, jak se změnila vaše fyzická, pohybová zdatnost při přechodu na jiný typ 

léčby (z PD na HD, z HD na Tx anebo z Tx na HD)? 

4.1. Jaká dietní opatření vás omezují/omezovala při metodě léčby, která u vás 

probíhá/probíhala (HD, PD,Tx)? 

5. Povězte mi, jak vás omezuje/ omezovala bolest, únava při dané léčebné metodě (HD, 

PD, Tx)?  

5.1. Jaká je nebo jak se měnila kvalita spánku při dané metodě léčby (HD, PD, Tx)?  

6. Popište mi, jak zvládáte nebo jste zvládal/a domácí práce, nákupy, práci 

v zaměstnání v závislosti na metodě léčby (HD, PD, Tx) 

6.1. Jak ovlivňuje či ovlivnila daná metoda léčby (HD, PD, Tx) cestování, využití 

volného času, vaše záliby? 

  



Příloha 3: Vyjádření hlavní sestry dialyzačních středisek. 

  



Příloha 4: Charakteristika souboru pacientů 

Paní Hedvika – 57 let, vdaná, jedna dospělá dcera, studující při zaměstnání, domů jezdí 

o víkendech. Invalidní důchodkyně, před onemocněním pracovala jako sekretářka. Mezi 

koníčky patří turistika, rodina. Bydlí s manželem a dcerou ve městě v rodinném domě. 

Léčba na hemodialýze celkem 17 let, transplantace 11 let. 

Pan Patrik – 23 let, svobodný, žije s přítelkyní, bezdětný. Pracuje jako řidič sanitního vozu, 

dopravní zdravotní služby. Rád sportuje, cykloturistika, věnoval se horolezectví. Bydlí 

na venkově, kde opravuje rodinný dům. Léčba na hemodialýze 1 rok, transplantace 2 roky. 

Pan Luboš – 58 let, ženatý, dvě dospělé děti mimo domov, invalidní důchodce, dříve pracoval 

jako truhlář. Mezi koníčky patří procházky se psem, dům, zahrada, výroba intarzií. Bydlí 

na venkově v rodinném domě. Léčba hemodialýzou 8 let, transplantace 2x, celkem 10 let.  

Paní Miluše – 67 let, vdaná, důchodkyně, dříve pracovala jako prodavačka. Dvě dospělé 

dcery s rodinami, které bydlí asi 10 km daleko. Mezi záliby patří vnučky, pejsek 

a zahrádka. Bydlí na okraji malého města v bytovém domě. Léčba peritoneální dialýzou 

8 let, hemodialýza celkem 2 roky. 

Paní Jarmila – 45 let, vdaná, jedna dospělá dcera, studující při zaměstnání, bydlící doma. 

Invalidní důchodkyně, dříve pracovala jako elektromechanička. Hobby kočky, péče o rodinu, 

zahradničení. Žije ve městě v bytovém domě. Léčba peritoneální dialýzou 6 let, hemodialýza 

2 roky. 

Paní Kateřina – 36 let, vdaná, jeden nezletilý syn, pracuje jako prodavačka. Mezi koníčky 

patří tanec, jízda na kole, turistika. Žije ve městě v bytovém domě. Peritoneální dialýza 

trvala 4 roky, transplantace 2x, celkem 4 roky, hemodialýza probíhala při komplikacích, 

např. po operaci hernie. 


