PŘÍLOHY:
Příloha č. 1.:
Soupis zjišťovaných skutečností:



Jak dlouho jste pracovala/pracujete ve zdravotnictví?



Na jakých odděleních v nemocnici jste pracovala/pracujete?



Setkala jste se/setkáváte se na všech těchto odděleních s umírajícími

pacienty? Můžete mi, prosím, popsat, jak péče probíhala/probíhá? Mám tím na mysli
např., jestli pacient ležel na pokoji sám nebo s ostatními pacienty, zda ho
navštěvovala rodina, jestli bylo pacientovi umožněno jít do domácí péče či zda byla
tendence, aby pacient zemřel spíše v domácím prostředí.


Jak to chodí? Jak vypadá péče? Jsou nějakým způsobem odděleni ti, kteří

umírají od neumírajících pacientů?


Myslíte si, že je pro pacienta lepší trávit poslední chvíle svého života na

jednolůžkových pokojích (kvůli soukromí) nebo by měli být v pokojích s ostatními
pacienty, aby nebyli osamoceni?


Kolik na oddělení pracovalo/pracuje zdravotních sester a kolik zde bylo/je

pacientů? Kolik pacientů má zdravotní sestra na starosti?


Bylo/je pacientům vyhověno v jejich přáních? Pokud chtěli/chtějí někam

přestěhovat (třeba i s postelí)? Pokud se chtěli např. naposledy podívat do zahrady?


Bylo/je běžnou praxí, že umírající osoby navštěvoval/navštěvuje kněz,

sociální sestra, psycholog nebo jiný specializovaný zaměstnanec?


Procházeli/procházejí zdravotní sestry nějakým speciálním vzděláváním v

paliativě či alespoň kurzy např. z psychologie?


Dochází/docházel za pacienty někdo jiný než jejich rodina? Například kněz,

psycholog, sociální sestry? Nebo jiný specializovaný zaměstnanec?
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Příloha č. 2.: Přehled dotázaných respondentů.
respondent/ka věk

Profese a pracoviště

oddělení v
nemocnici

1.

žena

38 lékařka - Nemocnice na Bulovce

2.

žena

64

1973 - 1985

3.
4.

žena
žena

93
56

5.

žena

77

onkologie
ortopedie,
zdravotní sestra – Nemocnice Kladno
aro
zdravotní sestra - Nemocnice Milosrdných ortopedie,
sester sv. Karla Boromejského
chirurgie
zdravotní sestra - nemocnice Kladno
Ortopedie
chirurgie,
zdravotní sestra - nemocnice Kladno
aro

období práce v
nemocnici
1999 současnost

6.

žena

38 lékařka - nemocnice Kladno

chirurgie

7.
8.
9.

žena
žena
žena

56 zdravotní sestra - Nemocnice Kladno
80 zdravotní sestra - Nemocnice Kladno
60 zdravotní sestra - nemocnice Motol

Onkologie
ortopedie
chirurgie

10.

muž

74 Lékař - nemocnice Motol

chirurgie

Příloha č. 3.:
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1948 - 1988
1980 - 1982
1959 - 1975
1999 současnost
1981 současnot
1955 - 1970
1977 - 1990
1964 současnosti

