Příloha č. 1

Výzkumné otázky pro respondenty
PACIENTY
1. Jak byste definoval/a pojem zdraví?
(Pacient by se měl vyjádřit jak sám/a chápe tento pojem, jak ho vnímá a jakou má
hodnotu v jeho životě)
2. Jak se momentálně cítíte?
(Otázka určená k prověření zda je pacient připravený na další otázky v rozhovoru, zda
ho něco netrápí somaticky či psychicky)
3. Mluvíte o své nemoci/nemocech se svou rodinou, svými blízkými a sdílíte s nimi
i Vaše pocity?
(Otázka má prověřit důvěrné vztahy v rodině)
4. Cítíte oporu ve své rodině?
(Pacient svým sdělením odhalí svou důvěru ke své rodině)
5. Co je pro Vás důležitější? Spíše kvantita nebo kvalita života?
(Otázka odhalí, zda je pro pacienta důležitější dlouhověkost resp. být déle se svými
blízkými nebo být zdravý/nemocný bez užitečné kvality)
6. Přemýšlel/a jste o svých přáních na sklonku svého života (týkající se Vašeho
zdravotního stavu)?
(Jak a do jaké míry pacient diskutuje se svou rodinou na téma své smrti)
7. Zná Vaše přání rodina?
(Otázka prověří hloubku probíraného tématu s rodinou)
8. Jak byste si představoval zdravotní péči o Vás na sklonku života?
(Pacient by měl popsat, jak by si představoval svoje poslední chvíle života
Příklad: Umírání bez invazivních výkonů, vyšetření, se svou rodinou, v klidném
prostředí apod.)
9. Znáte pojem dříve vyslovené přání? Pokud ano tak odkud?
(Informovanost laické veřejnosti o tématu DVP? Popř. z jakých zdrojů)
10. Co na tuto možnost rozhodnutí říkáte?
11. Dokázal/a byste popsat za jakého stavu, by mělo být Vaše sepsané DVP
vyplňováno?
(Aktuální nadhled pacienta za jakých okolností jeho zdravotního stavu by mělo být DVP
vyplněno
Pacient by měl vysvětlit a popsat jaká péče by měla/neměla být poskytnuta a kdy.
Příklad: Zda chce/nechce po zástavě oběhu být/nebýt resuscitován, být/nebýt na UPV
apod.)
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12. Jakou máte důvěru v lékaře v plnění Vašich DVP?
(Otázku může zkreslit dřívější nespokojenost s lékařem. Hlavním cílem této otázky je
utvrzení pacienta, že vztah pacient-lékař musí být založen na maximální důvěře)
13. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody DVP?
(Pacientův náhled jak DVP vidí on/a sám/a)
14. Víte, na koho se máte obracet po zvolení sepsání DVP?
(Otázka prověřující dostatečnou informovanost o DVP)
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Příloha č. 2

Výzkumné otázky pro respondenty
RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
1. V jakém příbuzenském vztahu s pacientem jste?
(Upřesnění rodinného příslušníka v jakém příbuzenském vztahu s pacientem je)
2. Znáte pacientovy životní hodnoty?
(Zda příbuzný má přehled o pacientových životních hodnotách)
3. Jaký máte pohled na samotný dosavadní život. Popř. co byste chtěl/a změnit?
(Zda je dotyčný se svým životem spokojený eventuálně co by změnil?)
4. Bavili jste se s pacientem o umírání, konci života nebo o možné smrti?
(Je toto téma probíráno mezi úzkými vztahy rodiny)
5. Víte, jaké by měl přání na sklonku života?
(Otázka dotazující se, jestli blízký zná pacientovo přání a popř. jaká to jsou)
6. Svěřuje se Vám ohledně svého momentálního zdravotního stavu?
(Otázkou se projeví vzájemná důvěra mezi pacientem a jeho rodinou)
7. Víte, jak by si pacient představoval zdravotní péči na sklonku svého života?
(Jaká by byla přání na zdravotní péči?)
8. Znáte pojem „Dříve vyslovené přání“. Pokud ano odkud?
(Informovanost o daném pojmu)
9. Co říkáte této možnosti vyjádření?
10. Co byste uvedl/a za důvody k sepsání DVP?
(Blízký pacienta by měl uvést svou verzi, kdy by mělo být DVP sepsáno)
11. Jakou máte důvěru v lékaře v otázce plnění vašich DVP?
(Otázku může zkreslit dřívější nespokojenost s lékařem. Hlavním cílem této otázky je
utvrzení pacienta, že vztah pacient-lékař musí mít maximální důvěru)
12. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody DVP?
(Jaké laik vidí výhody a nevýhody této možnosti využití DVP)
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