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Příloha č. 1 Souhlasy s výzkumným šetřením

Vážený pan
XY
Přednosta kliniky
Věc: Žádost o schválení provedení výzkumného šetření
Vážený pane profesore,
jmenuji se Linda Báťová a studuji navazující magisterské studium Intenzivní péče na 1. lékařské
fakultě UK. V rámci své diplomové práce Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených
chirurgicky pro HPV pozitivní tumory orofaryngu budu provádět výzkum na zdejší klinice. Pro
výzkumné šetření bude zvolen kvantitativní výzkum a použita metoda prospektivní studie.
Základem bude studium elektronické dokumentace a zpracování vstupních dat pacientů
s orofaryngeálními karcinomy. Výzkumné šetření bude probíhat na zdejším pracovišti od června do
prosince 2018. Do studie budou zařazeni pacienti starší 18-ti let, bez závislosti na pohlaví. Etická
otázka šetření bude řešena informovaným souhlasem pacienta. Účast pacienta bude zcela
dobrovolná, pacient bude moci svou účast kdykoli odvolat. V rámci šetření se budu řídit dle zákona
č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
S pozdravem
Bc. Linda Báťová
Adresa bydliště

Email

Schvaluji provedení výzkumného šetření
V Praze, dne:
Jméno, podpis:

Vážená paní
XY
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Věc: Žádost o schválení provedení výzkumného šetření
Vážený paní magistro,
jmenuji se Linda Báťová a studuji navazující magisterské studium Intenzivní péče na 1. lékařské
fakultě UK. V rámci své diplomové práce Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených
chirurgicky pro HPV pozitivní tumory orofaryngu budu provádět výzkum ve zdejším zdravotnickém
zařízení na klinice XY. Pro výzkumné šetření bude zvolen kvantitativní výzkum a použita metoda
prospektivní studie. Základem bude studium elektronické dokumentace a zpracování vstupních dat
pacientů s orofaryngeálními karcinomy. Výzkumné šetření bude probíhat na zdejším pracovišti od
června do prosince 2018. Do studie budou zařazeni pacienti starší 18-ti let, bez závislosti na pohlaví.
Etická otázka šetření bude řešena informovaným souhlasem pacienta. Účast pacienta bude zcela
dobrovolná, pacient bude moci svou účast kdykoli odvolat. V rámci šetření se budu řídit dle zákona
č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
S pozdravem
Bc. Linda Báťová
Adresa bydliště

Email

Schvaluji provedení výzkumného šetření
V Praze, dne:
Jméno, podpis:

Informovaný souhlas pacienta

Název diplomové práce:
Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených chirurgicky pro HPV pozitivní tumory
orofaryngu
Jméno a příjmení pacienta:
Já níže podepsaný/á souhlasím s účastí v této studii, ve které budou získaná data o mé osobě a
anonymně zpracována. Byl/a jsem informován/a o cíli a postupech diplomové práce. Studentka mi
podrobně vysvětlila očekávaný přínos výzkumného šetření. Moje účast v této studii je zcela
dobrovolná a mohu ji kdykoliv odvolat, aniž by to ovlivnilo další průběh mé hospitalizace a léčby.
Rozumím tomu, že mé osobní údaje nebudou uveřejněny v diplomové práci. Je mi více jak 18 let a
s mou účastí v této studii není spojeno poskytnutí žádné odměny.

Podpis pacienta:

Podpis studentky:

Datum:

Datum:

Příloha č.2 Poster Studentská vědecká konference
Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených
chirurgicky pro HPV pozitivní tumory orofaryngu
Linda Báťová, Michal Zábrodský
UTPO, 1.LF UK
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

•Nádory orofaryngu jsou jednou z nejčastějších malignit v oblasti hlavy a krku, v 95%
se jedná o spinocelulární karcinomy. V minulosti byl jejich výskyt spojován s
klasickými rizikovými faktory (kouření a požívání alkoholu). V posledních letech
dochází k nárůstu orofaryngeálních karcinomů vzniklých na podkladě infekce HPV
(human papilloma virus). Změna etiologie znamená i řadu klinických a
demografických odlišností. Hlavní odlišností je významně lepší prognóza přežití u
pacientů s HPV pozitivními orofaryngeálními karcinomy.

Úvod

•Správně charakterizovat pacienty s orofaryngeálními karcinomy a zjistit rozdílná
specifika pooperační intenzivní péče o tyto pacienty.

Cíl

•Pro práci byla použita metoda kvantitativní prospektivní studie, do které bylo zařazeno
30 pacientů s orofaryngeálním karcinomem, u nichž byl proveden chirurgický výkon a
následně byli hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. Pacienti byli na podkladě
výsledků definitivní histologie a rizikového faktoru kouření rozděleni do 3 souborů:
Metody Skupina A: HPV+ nekuřáci, Skupina B: HPV+ kuřáci, Skupina C: HPV- kuřáci.
Demografické údaje
vzdělání
pohlaví
věk
skupina
ZŠ SŠ VŠ muž žena min max avg
0% 50% 50% 50% 50% 38 77 51
Výsledky A (n=10)
B (n=10)
10% 60% 30% 80% 20% 52 78 63
C (n=10)
40% 20% 40% 30% 70% 39 76 57
Celkem (n=30) 17% 43% 40% 53% 47% 38 78 57
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•Intenzita pooperační ošetřovatelské péče není ovlivněna HPV statusem
pacienta, ale vyplývá z faktorů, kterými jsou vyšší věk pacienta, požívání alkoholu a
tabáku, přítomnost přidružených onemocnění a celkový stav pacienta.

E-mail: linda.bat@email.cz

2. ročník nMgr studijní program Intenzivní péče

