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Příloha č. 4 Dotazník ADL

Barthelův test základních všedních činností ADL
činnost

provedení činnosti

bodové skóre

1. najedení, napití

samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

2. oblékání

samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

3. koupání

samostatně nebo s pomocí
neprovede

5
0

4. osobní hygiena

samostatně nebo s pomocí
neprovede

5
0

5. kontinence moči

plně kontinentní
občas inkontinentní
trvale inkontinentní

10
5
0

6. kontinence stolice

plně kontinentní
občas inkontinentní
inkontinentní

10
5
0

7. použití WC

samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

8. přesun lůžko – židle

samostatně bez pomoci
s malou pomocí
vydrží sedět
neprovede

15
10
5
0

9. chůze po rovině

samostatně nad 50 m
s pomocí 50 m
na vozíku 50 m
neprovede

15
10
5
0

10. chůze po schodech

samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

HODNOCENÍ:
0-40 bodů
45-60 bodů
65-95 bodů
100 bodů

vysoce závislý
závislost středního stupně
lehká závislost
nezávislý

Zdroj: www.uzis.cz

Příloha č. 5 Dotazník IADL

Test instrumentálních
všedních činností (IADL)
Jméno pacienta:
Datum:
Test provedl:
1. Jízda dopravním prostředkem
zcela samostatně
s pomocí nebo doprovodem druhé osoby
neschopen, schopen pouze převozu (sanitou, automobilem)

10 bodů
5 bodů
0 bodů

2. Nákup potravin
zcela samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

3. Uvaření
samostatně celé jídlo
sám si jídlo ohřeje
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

4. Domácí práce (jednoduchý úklid, např. vytření
podlahy, ustlání postele atd.)
samostatně bez pomoci
s pomocí druhé osoby
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

5. Vyprání osobního prádla
zvládne samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

6. Telefonování
samostatně vyhledá čísla v seznamu, zvedne telefon a adekvátně reaguje
potřebuje pomoc při vytáčení nebo vyhledávání čísla
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

7. Užívání léků
samostatně užívá správné léky v určenou dobu
s pomocí druhé osoby
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

8. Odesílání peněz na poště nebo zacházení s kartou
schopen samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen

10 bodů
5 bodů
0 bodů

Hodnocení:
0-40 bodů
nesoběstačnost v instrumentálních
aktivitách denního života

Zdroj: www.uzis.cz

6WT PICS
Příloha č. 6 Záznam 6MWT

jméno:

datum:

/

čas:

zpracovala:

Před testem
tlak
puls
sat O2
Po testu
tlak

Zastavil/a

puls
sat O2
vzdálenost:

Zdroj: ambulance srdečního selhání VFN Praha

Příloha č. 7 Žádost o schválení výzkumu
Věc: Žádost o schválení výzkumného šetření na pracovišti
Žádám nemocnici …………………………..o souhlas s prováděním výzkumného šetření na
téma: „Vliv plánované střevní resekce na pohyb a kvalitu života“.
Jmenuji se Bc. Dominika Dvořáková, jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče. Data získaná pomocí dotazníků,
rozhovorů případně fotodokumentace, budou použita pro pouze tvorbu mé diplomové práce.
Žadatelka se zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti
s prováděným výzkumem a sběrem dat a bude zachována anonymita respondentů dle zákona
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Dne: 5. 4. 2018 žadatel: Bc. Dominika Dvořáková
Kaplického 426
Liberec 23, 46312
domcakas@seznam.cz

Vyjádření souhlasu: Dle zákona 101/2000 Sb. O ochranně osobních údajů Vám uděluji
souhlas – nesouhlas s výzkumnou činností a poskytnutí výzkumného materiálu na našem
pracovišti.

Dne……………. ……
Razítko a podpis vedení nemocnice

