
PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - dotazník

Dotazník – Nutričního rizika u onkologických pacientů

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o zodpovězeni krátkého dotazníku – 11 otázek. Odpovědi budou 
využity na výzkum k mé bakalářské práci, která je zaměřená na zjištění nutričního rizika 
u onkologicky nemocných. Účast je plně dobrovolná, tento dotazník je anonymní, veškeré 
získané informace jsou důvěrné a budou použity výhradně pro vypracování mé bakalářské 
práce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oceňuji Vaši ochotu a velmi Vám 
děkuji za čas strávený tímto dotazníkem.

Vendula Strejčková
Studentka 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

1. Kolik je Vám let?

a) 20 – 40

b) 41 – 55 

c) 56 – 65

d) 66 a více

2. Kolik měříte.……..… cm, vaše hmotnost.........… kg

3. Všiml/a jste si, že by se vaše hmotnost změnila během posledního půl roku?

a) ano → o kolik?………… kg

b) ne

c) nevím

d) nesleduji svou hmotnost, ale je mi volnější oblečení

4. Víte, jaký orgán, máte postižený nádorem?

………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………

5. Podstupujete v současné době nějakou onkologickou léčbu?

a) chemoterapii

b) radioterapii

c) obojí (a + b)



d) jsem nyní bez léčby – tzv. ve sledování

e) jiné ………………………………………………………………………………

6. Změnily se Vám chutě v poslední době?

a) nezměnily

b) mám sníženou chuť k jídlu

c) mám zvýšenou chuť k jídlu

d) mám odpor k některým jídlům …………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

7. Jsou porce (dávky jídla), které sníte stejné jako dříve?

a) ano, jím stejně 

b) jsou menší

c) jsou větší

d) nevím

8. Máte nějaké obtíže, které vás omezují v jídle?

a) nevolnost

b) zvracení

c) průjem

d) zácpa, trvající déle než 3 dny

e) bolesti 

f) nemám zuby

g) obtížné nebo bolestivé polykání

9. Cítíte se v poslední době zesláblý/á?

a) ano

b) ne

c) občas

d) mám slabé nohy

e) obtížně se mi dýchá

10. Myslíte si, že jste ohrožen malnutricí (podvýživou)?

a) ano 

b) ne

c) nevím

d) nevím co to je



11. Upozornil vás někdo na riziko podvýživy v souvislosti s vaším onemocněním? Pokud 
ano, napište kdo.

a) ano ……………………………………………………………………………..

b) ne

c) nevzpomínám si



Příloha č. 2 - Screening nutričního rizika Nemocnice Na Pleši



Příloha č. 3 – Souhlas etické komise
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