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Dotazník pro rodiče s dítětem, kterému byla předepsána antibiotika

 Souhlasím s tímto tvrzením

Prosím zatrhněte své odpovědi:

Pokud mé dítě má některý z následujících příznaků nachlazení, jako je rýma, kašel, bolest v

1.

krku, zvýšená teplota:





Vždy navštívíme lékaře.
Musím navštívit lékaře, aby mi mohlo být vystaveno potvrzení o ošetřování člena domácnosti.
K lékaři nejdeme a snažíme se to řešit samoléčbou, potvrzení od lékaře nepotřebuji. Lékaře
případně navštívíme, pokud není samoléčba úspěšná.
Bohužel nemohu být s nemocným dítětem doma, musíme ho poslat do školy/školky

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

6.

 od známých
Pokud lékař pro léčbu těchto příznaků doporučí pouze režimová opatření,
 Ano  Ne

7.

pokládám jeho péči za nedostatečnou.
Výslovně žádám lékaře o předepsání antibiotik.

 Ano  Ne

8.

Myslím si, že užívání antibiotik během nachlazení urychluje uzdravení.

 Ano  Ne

9.

Myslím si, že užívání antibiotik během nachlazení zabraňuje

 Ano  Ne

komplikacím onemocnění.
10. Myslím si, že lékaři předepisují na nachlazení příliš mnoho léků,

 Ano  Ne

zejména antibiotik.
11. Myslím si, že lékaři předepisují léky pro finanční zisk.

 Ano  Ne

12. Myslím si, že lékaři raději předepíšou lék, než aby pacientovi

 Ano  Ne

vysvětlovali, jak se má vyléčit sám.
13. Vysvětlí Vám lékař vždy, jak lék/antibiotika užívat?

 Ano  Ne

14. Vysvětlí Vám lékárník vždy, jak lék/antibiotika užívat?

 Ano  Ne

□ Chlapec
□ Dívka
Věk dítěte: …
Rodič: □ Otec □ Matka
□ Není rodič Věk: □ 15-24 □ 25-39 □ 40-54 □ 55+
Nejvyšší ukončené vzdělání: □Bez základního vz. □Základní □Středoškolské □Vysokoškolské
Velikost bydliště: □ Venkovská oblast □ Město malé/střední
□ Velké město
Dítě:

Razítko lékárny:

Milá maminko, milý tatínku,
před Vámi je dotazník, jehož cílem je zjistit Váš názor a zkušenosti s léčbou příznaků nachlazení a s
léčbou antibiotiky u Vašich dětí.
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

