
Příloha č. 1 : Žádost o udělení souhlasu s výzkumem 

Vážená paní X/Y 

Ředitelka pro ošetřovatelskou péči 

 

Lukáš Krajč 

Mělnická 17 

277 15 Tišice 

 

 

Věc: Žádost o provedení výzkumného šetření 

 

Jmenuji se Lukáš Krajč a jsem studentem 3. ročníku oboru všeobecná sestra na 1 lékařské 

fakultě univerzity Karlovy v Praze. K úspěšnému dokončení studia potřebuji obhájit 

bakalářskou práci na téma:  Srovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o 

prevenci a léčbě dekubitů. K zjištění potřebných údajů ke své práci, Váš prosím o umožnění 

výzkumného šetření zabývající se problematikou dekubitů a znalostí sester v oblasti dekubitů 

ve Vaší nemocnici na lůžkových odděleních intenzivní péče. 

Výzkumné šetření bude prováděno dotazníkovým anonymním šetřením a bude realizováno od 

14. 3. 2018 do 31. 3. 2018. S výsledky šetření Vás rád seznámím. 

 

 

 

 

 

Lukáš Krajč 

Student 3. Ročníku bakalářského studia 1. LF UK obor ošetřovatelství  

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím s provedením dotazníkového šetření: 

 

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

 

V Neratovicích dne: ………………………………… 

 

 

 



Příloha č. 2: Dotazník 

 

 

Vážené kolegyně/vážení kolegové, 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentem bakalářského studia na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecná sestra. 

 Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování bakalářské práce nazvané „Srovnání 

znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitů“. Dotazník je 

dobrovolný a anonymní, zabere Vám zhruba 20 minut času a jeho vyplněním souhlasíte s 

účastí ve výzkumu.  

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu věnovanou vyplnění dotazníku. 

S poděkováním student, Lukáš Krajč 

Instrukce pro vyplnění dotazníku: 

Prosím Vás o pečlivé přečtení každé položky a pravdivé vyplnění dotazníku.  

Pokud není v zadání uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď. Vybrané odpovědi 

zakroužkujte. 

Předpokládaný čas vyplnění je cca 20 minut. 

 

 



1. Pohlaví 

a. muž 

b. žena 

2. Na jakém pracovišti pracujete? 

a. interní JIP 

b. chirurgický JIP 

c. neurologický JIP 

d. následná intenzivní péče 

e. dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

f. jiné (doplňte) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Délka praxe  

a. 0-1 rok 

b. 1-2 roky 

c. 2-5 let 

d. 5-10 let 

e. 10-20 let 

f. více než 20 let 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání  

a. SZŠ (všeobecná sestra před přijetím zákona 96/2004 Sb.) 

b. SZŠ (praktická sestra) 

c. VOŠ (všeobecná sestra) 

d. VOŠ (zdravotnický záchranář) 

e. VŠ (Všeobecná sestra) 

f. VŠ (Zdravotnický záchranář) 

g. Jiné (Vypište) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Znáte praxi založenou na důkazech v oblasti prevence a péče o dekubity: European 

Pressure Ulcer Advisory Panel neboli Evropský poradní sbor pro otázky proleženin 

(EPUAP)? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne  

e. nevím 

  



6. Vychází váš metodický pokyn z praxe založené na důkazech (EPUAP)? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne  

e. nevím 

7. Provádíte na Vašem oddělení nutriční screening? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne  

8. Pokud ano, jak často? (lze označit i více odpovědí) 

a. při příjmu pacienta 

b. každý den 

c. jednou týdně 

d. při změně stavu 

e. vůbec 

f. jiné (uveďte) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

9. U jakých pacientů hodnotíte riziko dekubitů? (lze označit i více odpovědí) 

a. u všech 

b. u soběstačných 

c. u soběstačných s dopomocí 

d. u nesoběstačných ležících na lůžku 

10.Kdy na Vašem pracovišti vyhodnocujete riziko vzniku dekubitů? (lze zvolit více 

odpovědí) 

a. při příjmu pacienta 

b. každý den 

c. jednou týdně 

d. při změně stavu 

e. vůbec 

f. jiné (uveďte) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



11.Co hodnotíte na kůži u hospitalizovaných pacientů s rizikem vzniku  

dekubitů? (lze zvolit více odpovědí) 

a. barvu kůže (začervenání, bledost) 

b. bolestivost kůže 

c. otok kůže 

d. nehodnotím nic 

e. teplotu kůže 

f. vlhkost kůže 

g. změnu konzistence kůže oproti okolí 

h. známky poškození kůže tlakem 

12.Jakou roli hraje podle vás přísun bílkovin v souvislosti s dekubity? 

a. žádnou 

b. léčebnou 

c. preventivní 

d. léčebnou i preventivní 

13.Ovlivňuje podle Vás dostatečná hydratace vznik dekubitů? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

14.Provádíte preventivní polohování u pacientů, kteří sami nemohou  

změnit polohu? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

15.Pokud ano, jak často? 

a. po 1 hodině 

b. po 2 hodinách 

c. po 3 hodinách 

d. po 4 hodinách 

e. jiné (doplňte) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



16.Polohujete pacienty na místa se vzniklým zarudnutím kůže? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

17.Polohujete pacienty ležící na antidekubitní matraci? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

18.Kontrolujete při každém polohování pacientů, zda neleží na  

katétrech, drenážních systémech a jiných cizích tělesech? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

19.Jaké pomůcky k prevenci vzniku dekubitů používáte? (lze označit i více odpovědí) 

a. Polohovací klíny 

b. polohovací polštář (had) 

c. podložky pod paty 

d. antidekubitní matrace 

e. polohovací kvádry 

f. polohovací válce 

g. gelové pomůcky 

h. jiné (vypište) 

………………………………………………………………………………………………… 

20.Máte na Vašem oddělení dostatečné množství potřebných pomůcek k  

prevenci vzniku dekubitů pro všechny pacienty? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

 

 

 

 

 

 



21.Jak často hodnotíte vzniklý dekubitus? 

a. několikrát denně 

b. jednou denně 

c. jednou za dva dny 

d. jednou týdně 

e. nehodnotím 

f. jiné (doplňte) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

22.Jakou škálu používáte k hodnocení dekubitů?  

a. škála dle Nortonové 

b. škála dle Hibbsové 

c. škála dle Daniela 

d. klasifikace dle EPUAP 

23.Znáte rozdíl mezi suchým a mokrým hojením? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne  

24.Používáte materiály k vlhkému hojení u všech indikovaných dekubitů? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne  

25.Jaké materiály k vlhkému hojení ran používáte? (můžete označit i více odpovědí) 

a. hydrogely (Hydrosorb®, Flamigel®, Hemagel®) 

b. hydrokoloidy (Aquacel® , Tagasorb®) 

c. antiseptické krycí materiály (Inadine®, Atrauman ® Ag) 

d. algináty (Suprasorb® Ag, Melgisorb®) 

e. krytí s aktivním uhlím (Actisorb®, Tecasorb®) 

26.Myslíte si, že máte dostatek informací o metodě vlhkého hojení ran? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne  

d. rozhodně ne 

 

 

  



27.Jaký preferujete způsob vzdělávání v oblasti dekubitů? 

a. e- learningem 

b. školením zaměstnanců prostřednictvím zaměstnavatele 

c. školení zaměstnanců zástupcem firmy pro hojení ran 

d. certifikovanými kurzy 

 

 



Příloha č. 3: Informační leták pro sestry intenzivní péče 



 

 


