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Pacientův informovaný souhlas 

 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

 

dne 9. 11. 2017 se bude konat mezinárodní projekt nutritionDay 

 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v tomto významném jednodenním auditu 

nutriční péče, který probíhá současně ve stejný den na různých odděleních 

nemocnic, jednotkách intenzivní péče, v domovech pro seniory, léčebnách 

dlouhodobě nemocných a domech s pečovatelskou službou. Každoročně se 

tohoto významného projektu, který má za cíl zhodnocení poskytované 

nutriční péče na daném pracovišti, účastní tisíce pacientů. 

 

Vaše účast je dobrovolná, můžete kdykoliv odstoupit, bez vlivu na postup 

aktuální léčby. Pokud po přečtení zde uvedených informací s účastí 

souhlasíte a jsou Vám jasná práva jako účastníka, vyplňte dotazník, který 

obdržíte od našeho personálu.  

 

Projekt nutritionDay byl schválen etickou komisí nemocnice. 

 

Cílem auditu je zjistit, jaká je úroveň nutriční péče během jediného 

průřezového dne v nemocnicích na celém světě. Získané informace jsou pro 

nemocnice důležité, jelikož přispívají ke zlepšení nutriční péče a jsou rovněž 

základem projektů řízení kvality. 

 

Nutriční audit se skládá ze 3 dotazníků. Pacientův (Váš) dotazník má 2 listy (v 

případě pacientů s onkologickým onemocněním 3 listy), vyplnění zabere 

přibližně 20 minut. 

 

Dotazník, který vyplňuje pacient: 

 

První list se týká změn Vaší hmotnosti v posledních 3-6 měsících. 

Potřebovali bychom se dozvědět, jak jste se stravoval/a v posledním 

týdnu před nástupem do nemocnice. 

 

Druhý list je zaměřen na informaci jak jíte a pijete během nutričního dne 

a dále pak i proč případně jíte  méně, než je nabízeno.  
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Třetí list vyplňují pouze pacienti s onkologickým onemocněním. Uvedete 

informace stran Vašich stravovacích návyků, hmotnosti, chuti k jídlu a 

obecné úrovni aktivit. 

 

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy nebo budete potřebovat pomoc 

při vyplňování, neváhejte a obraťte se na personál na oddělení. 

 

Další dva dotazníky vyplňuje personál oddělení nemocnice. Zadávají se 

základní informace o Vašem onemocnění a léčbě.  

 

Rádi bychom Vás upozornili, že uvedený dotazník je k dispozici ve 30 

světových jazycích. Pokud byste preferovali jiný jazyk než češtinu, požádejte 

personál oddělení. 

 

Všechny informace o vaší osobě budou uvedeny bez Vašich identifikačních 

údajů, jako je jméno a datum narození. Ve všech fázích auditu je zajištěna 

Vaše naprostá anonymita. K Vašim osobním informacím má přístup pouze 

nemocniční personál. 

 

Získaná data z nutričního auditu se shromažďují v koordinačním centru v 

Rakousku, jejich zpracování se provádí pouze statistickými metodami. Během 

analýzy dat a při publikaci výsledků je zachována plná anonymita všech 

účastníků.  

 

Na našem oddělení bude pověřena osoba z personálu nemocnice, kterou 

můžete požádat o pomoc a zodpoví Vám případné dotazy týkající se tohoto 

projektu nutritionDay 2017.  

 

 

 

 

Pokud si nepřejete účastnit se nutričního auditu, tento dotazník přeškrtněte. 

Účast či neúčast v projektu nutritionDay nemá v žádné případě vliv na Vaši 

léčbu. 

 

Přečetl/a jsem toto sdělení a souhlasím/nesouhlasím se svou účastí. 

 

Vaše jméno: .......................................................................................................... 

 

Váš podpis: ................................................................................................................. 

 

 

 

 

 


