2013 Dotazník pro dospělé pacienty
1.

Zaškrtněte všechna sdělení, která považujete za pravdivá:






 Souhlasím s tímto tvrzením

Antibiotika zabíjejí viry.
Antibiotika jsou účinná proti nachlazení a chřipce.
Neopodstatněné užívání antibiotik vede ke snižování jejich účinnosti.
Užívání antibiotik má často vedlejší účinky, např. průjem.

2. Víte, že pomocí testu z kapky krve lze rozlišit virovou a bakteriální infekci?  Ano  Ne
3. Použil (a) byste takový test, kdyby se dal udělat doma?

 Ano  Ne

4. Víte, že si takový test můžete v lékárně koupit?

 Ano  Ne

5. Pokud ano, víte to z:

 novin  internetu

 od lékaře

 od lékárníka

 od známých

6. Kdy a jak začínáte užívat antibiotika?

 Co nejdříve po projevu prvních příznaků infekce s využitím domácí zásoby ATB, teprve pak
navštívím lékaře.
 Pouze po předepsání lékařem.
 Na radu důvěryhodné osoby.
7. Pokud užíváte antibiotika, která nebyla předepsána lékařem, jaký je jejich zdroj?






Antibiotika užívám pouze po předepsání lékařem.
Mám zbylá antibiotika, např. z předchozích onemocnění.
Mám antibiotika od přátel, rodiny.
Jiný: ………………………………………………………………..

8. Jak dlouho antibiotika užíváte?

 Jen tak dlouho, dokud nevymizí příznaky infekce, pak přestanu.
 Jen tak, jak bylo předepsáno lékařem, případně upraveno při další kontrole.
9. Jak užíváte antibiotika předepsaná 2xdenně?

 Ráno a večer.
 Kdykoliv, ale ať jsou to dvě tabletky za den.
 Přesně v intervalu 12 hodin.
10. Co znamená užívat na lačno?

 Podle chuti.
 Těsně před jídlem.
 Půl hodiny před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.

11. Co uděláte, když máte pocit, že vám užívaná antibiotika „nezabírají“?

 Přestanu je užívat a navštívím svého lékaře.
 Přestanu je užívat a navštívím jiného lékaře.
 Přestanu je užívat.
 Pokračuji v užívání po určenou dobu.
 Navštívím/zavolám lékaři a zařídím se podle jeho rady.
12. Co děláte s nespotřebovanými antibiotiky?







Vyhodím je do odpadu.
Nikdy mi nic nezbude, vždy všechno spotřebuji.
Schovám si je pro případnou potřebu.
Vrátím v lékárně k likvidaci.
Vrátím lékaři v ambulanci.

13. Pokud užíváte antibiotika, tak obvykle:






Zůstávám doma v rámci pracovní neschopnosti.
Chodím do práce.
Pár dní zůstanu doma, a když se mi uleví, začnu chodit do práce a dál užívám antibiotika.
Jiná možnost: …………………………………………………………………………………………………………………

14. Setkal/a jste se v posledních 12 měsících s informacemi o rizicích neopodstatněného/nadbytečného
užívání antibiotik, např. sdělení o neužitečnosti užívání antibiotik v případě nachlazení nebo
chřipky?

 Ano

 Ne

15. Pokud ano, kde to bylo?

 U lékaře

 V lékárně

 V televizi

 Na internetu

 V tisku

 Kampaň „Antibiotický týden“ v lékárnách v listopadu 2012
Pacient
Pohlaví:

□ Muž

□ Žena

Věk:

□15-18 □19-24 □25-39 □40-54 □55-65 □66+

Nejvyšší ukončené vzdělání: □Bez základního vz.
Velikost bydliště:

□Venkovská oblast

□Základní □Středoškolské □Vysokoškolské
□Město malé/střední
□Velké město

Razítko lékárny:

Vážený paciente,
před Vámi je dotazník, jehož cílem je zjistit Váš názor a zkušenosti s užíváním antibiotik.
Dotazník byl připraven ve spolupráci farmaceutické fakulty VFU v Brně, České lékárnické komory a
Národního antibiotického programu Státního zdravotního ústavu jako součást iniciativy „Antibiotický
týden v prostředí lékáren“.
Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku, Váš názor a zkušenosti jsou pro nás velmi přínosné. Zároveň
bychom chtěli poděkovat studentům farmaceutických fakult a kolegům lékárníkům za obětavou pomoc.
Česká lékárnická komora

