
Příloha č. 1: Informovaný souhlas s účastí ve studii pro první fázi výzkumu 

Informovaný souhlas s účastí ve studii 

„Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče“  

 

Dobrý den, jmenuji se Šárka Pešlová, pracuji jako sestra na ARO a nyní studuji na 1. 

Lékařské fakultě UK obor Intenzivní péče. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala 

problematiku poskytování paliativní péče na oddělení intenzivní péče a mým cílem je 

nalézt prostředek k jejímu zkvalitnění. 

Vzhledem k tomu, že využíváte služeb domácího hospicového zařízení Cesta domů, ráda 

bych Vás požádala o rozhovor (cca 35 minut), který bude zaměřen na důvody, které Vás 

vedly k volbě domácí paliativní péče a zkušenosti s ní. 

Účast ve studii je zcela dobrovolná, účastník z ní může kdykoliv, bez udání důvodu, 

odstoupit. Svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s účastí ve studii a s pořízením 

audionahrávky. Účastníkům studie je zaručena anonymita, osobní údaje nebudou 

zpřístupněny žádné jiné osobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:        Podpis: 



Příloha č. 2: Struktura vedení rozhovoru pro první fázi výzkumu 

Struktura rozhovorů s klienty CD 

1. Představit sebe a práci. 

2. Informace o etice výzkumu, anonymita, nahrávání rozhovoru. 

3. Získání písemného souhlasu. 

- předcházející body znají účastníci předem, protože jsou součástí 

informovaného souhlasu  

- při příchodu shrnutí výzkumníkem, poděkování za věnovaný čas a zodpovězení 

příp. otázek 

4. Rozhovor s návodem veden s:  

- po prvním rozhovoru příp. upravit 

- v přepisu rozhovoru už bude jen pseudonym nebo číslo pacienta, v průběhu 

rozhovoru výzkumník tvoří poznámky, které budou využity jako kontrola a další 

zdroj informací při přepisech 

- nechat je volně mluvit, odpovědi přiřazovat k jednotlivým otázkám  

 klienty čerpajícími paliativní péči 

1. Jak jste se dozvěděl/a o domácím hospici CD? 

2. Pro jaké důvody jste si vybral/a prožít tuto fázi Vašeho onemocnění 

v domácím prostředí? Co je pro Vás natolik důležité?  

3. Popsal/a byste mi, díky jakým okolnostem se Vaše přání mohlo 

splnit?  

- nechat ho/jí mluvit, když nebude vědět, jak to myslím, nadhodit mu/ji rodina, 

pomůcky, personál CD 

4. Zajímalo by mě, jestli existuje něco, co by pro Vás bylo v nemocnici 

dostupnější? (Něco, co Vám při domácí péči něco chybí?)  

- kaplan, odborná péče 24 hod./denně, pomůcky, rychlé řešení bolesti 



5. Jaké důvody by Vás vedly ke změně svého rozhodnutí prožít tuto 

fázi Vašeho onemocnění doma? Za jakých okolností byste využil/a 

služeb lůžkové PP?  

6. Jak významnou roli pro Vás hraje znalost jmen Vašeho ošetřujícího 

personálu? Co ve Vás vzbuzuje důvěru vůči zdravotnickým 

pracovníkům?  

7. Je něco, co Vám pobyt doma (oproti v nemocnici) umožnil 

prožít/zažít/zařídit? 

8. Co cítíte/jak vnímáte to, když o Vás pečuje Vaše rodina a Vaši blízcí?  

- zkusit použít slova, formulace, které by použili ti participanti 

 

 pečující rodinou 

- PP pečuje i o rodinné příbuzné a blízké umírajících, dá se použít při snaze o 

zdokonalení PP v nemocnici na IP 

1. Co Vás vedlo k tomu, že jste chtěl/a, aby Váš blízký prožil tuto fázi 

svého onemocnění doma? 

- kdyby nevěděli, co říci, nadhodit jim: předchozí zkušenosti s nějakou ústavní 

paliativní péčí, představy o ní  

2. Díky jakým okolnostem jste mohl/a splnit Vašemu blízkému toto 

přání? / Díky jakým okolnostem můžete o svého manžela/manželku 

pečovat doma? 

- zaměstnání, sociální zabezpečení, odborná lékařská a ošetřovatelská péče, 

pečovatelské služby, odlehčovací služby, zajištění nutných pomůcek, 

dostupnost bytu (výtah, kam se vejde lehátko?)  

3. Jak významnou roli pro Vás hraje znalost jmen ošetřujícího 

personálu? Co ve Vás vzbuzuje důvěru vůči zdravotnickým 

pracovníkům?  

4. Je něco, co Vám při pečování o Vašeho blízkého doma chybí?  

- místo, prostor, pomůcky, odpočinek, čas, znalosti využitelné při péči apod. 



5. Pro jaké důvody byste nyní změnil/a své rozhodnutí pečovat o 

Vašeho blízkého doma? 

- stres, pocit nedokonalé péče, nadměrná zátěž 

 

 zdravotníky a dobrovolníky poskytující odbornou péči  

- rozhovory budou prováděné v nepřítomnosti klientů 

1. Pro jaké důvody si myslíte, že si Vaši klienti vybrali možnost dožít v 

domácím prostředí? Co je pro ně natolik důležité, že si přáli zůstat 

doma?  

2. Dokázal/a byste mi popsat, co cítí Vaši klienti, když o ně pečuje 

jejich rodina a blízcí?  

- pocit, že zatěžují rodinu, že obtěžují, jsou přítěží nebo naopak je zatěžuje rodina 

svou nadměrnou péčí 

3. Jak významnou roli, podle Vašeho úsudku, představuje vzájemná 

znalost jmen ošetřujícího personálu a nemocného? Co ve Vašich 

klientech vzbuzuje důvěru vůči zdravotnickým pracovníkům?  

4. Z vašeho pohledu, jak dosahujete v domácím prostředí stejně 

odborné a kvalitní péče jako v nemocnici na IP a je to důležité? 

(dosahovat takové odborné péče a kvality) 

5. Z Vaší zkušenosti, které Vaše služby a přístupy by se daly použít i na 

IP nemocnic, aby se paliativní péče tam zlepšila? 

  



Příloha č. 3: Informovaný souhlas s účastí ve studii pro druhou fázi výzkumu 

Informovaný souhlas s účastí ve studii 

„Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče“ 

 

Dobrý den, jmenuji se Šárka Pešlová, pracuji jako sestra na ARO a nyní studuji na 1. 

Lékařské fakultě UK obor Intenzivní péče. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala 

problematiku poskytování paliativní péče na oddělení intenzivní péče a mým cílem 

identifikovat možnosti k jejímu zkvalitnění. 

Vzhledem k tomu, že pracujete na oddělení intenzivní péče, ráda bych Vás požádala o 

rozhovor (cca 35 minut), který bude zaměřen na možnost využití některých prvků domácí 

paliativní péče na Vaše oddělení.  

Účast ve studii je zcela dobrovolná, účastník z ní může kdykoliv, bez udání důvodu, 

odstoupit. Svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s účastí ve studii a s pořízením 

audionahrávky. Účastníkům studie je zaručena anonymita, osobní údaje nebudou 

zpřístupněny žádné jiné osobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:        Podpis: 



Příloha č. 4: Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami pro druhou fázi výzkumu 

1. Členové jakých profesí se na Vašem oddělení podílejí na poskytování paliativní 

péče umírajícím? (duchovní, odborný psycholog, sociální pracovník ...) 

- A jaká je přibližně četnost poskytování jejich služeb? (U každého umírajícího, 

u každého třetího, výjimečně, na vyžádání rodiny apod.) 

2. Kde získáváte odborné informace týkající se poskytování paliativní péče? Jaký druh 

vzdělání v této oblasti by byl pro Vás přínosem? (Zda-li by nějaký byl?) 

S ohledem na současný stav zdravotních sester (popř. zdravotnických záchranářů) 

a pomocného zdravotnického personálu (zdravotní asistenti, sanitáři, ošetřovatelky) 

na Vašem oddělení a s ohledem na organizační systém a provoz Vašeho oddělení. 

3. Kolik lidí a s jakou kvalifikací, by dle Vašeho názoru, muselo být ve směně, aby bylo 

možné věnovat více času na komunikaci s umírajícím a jeho příbuznými?  

4. Jaké důvody (překážky), dle Vašeho mínění brání umožnění kontinuálního přístupu 

blízkých příbuzných umírajících na Vaše oddělení? Co by naopak kontinuální přístup 

návštěvám umožnilo?  

5. Jak je možné začlenit příbuzné do ošetřovatelské péče o jejich umírajícího blízkého 

(v rozsahu odpovídajícímu jejich možnostem)? Co by se proto muselo z Vaší strany udělat?  

6. Pakliže by pacient nebo rodina o to projevili zájem, jak by bylo možné 

zajistit/umožnit donesení drobných osobních předmětů k lůžku umírajícího? (Mít to 

uvedené v plánu péče, metodickém pokynu, vyčleněné místo u lůžka nebo na oddělení, podpora 

příbuzných apod.) A jaké předměty by byly, dle Vašeho názoru, vhodné? (Např. mp3 

přehrávač se sluchátky, mluvené slovo, oblíbená hudba, knihy, osobní fotografie, polštářky, 

hygienické pomůcky, drobnější hračky, plyšáky apod.) 

7. Pakliže by pozůstalí projevili zájem rozloučit se se zemřelým, ale museli by dojet 

z větší dálky nebo by se mohli na oddělení dostavit za dvě, tři, čtyři hodiny, co by to 

pro Vás znamenalo? 



8. Pakliže by umírající nebo jeho rodina projevili zájem o aktivní praktikování víry, jak 

by bylo možné toho dosáhnout? 

9. Jak by, dle Vašeho názoru, bylo možné systematicky a proaktivně zajistit 

příbuzným umírajícího a pozůstalým odbornou psychologickou péči? A co tomu brání? 

10. Nemocné s infaustní prognózou si oddělení mezi sebou často „přehazují“ jako 

horký brambor, nemocní to vnímají, cítí, že jsou všude nechtění, navíc. Co s tím? 


