
Příloha 1: Průzkum veřejnosti o informovanosti na téma cystická 
fibróza 

1. Slyšeli jste někdy o cystické fibróze? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Ano 

b. Ne 

2. Kde jste o cystické fibróze slyšeli? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

a.  Ve škole Jaké škole: 

b. V informačních médiích (TV, internet…) 

c. Od jiné osoby 

d. Jinde  Kde: 

e. Nikde 

3. Jaký je váš vztah k cystické fibróze? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Neznám nikoho s cystickou fibrózou 

b. Mám blízkou osobu s cystickou fibrózou 

c. Mám cystickou fibrózu 

4. Cystická fibróza je onemocnění získané nebo dědičné? (Vyberte jednu odpověď) 

a. Dědičné 

b. Získané v průběhu života 

5. Jaké jsou jiné názvy pro cystickou fibrózu? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

a. Nemoc motýlích křídel 

b. Mukoviscidóza 

c. Rhabdomyolýza 

d. Syndrom toxického šoku 

e. Celiakie 

f. Nemoc slaných dětí 

6. Jaké jsou typické příznaky cystické fibrózy? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

a. Časté infekce v dýchacím systému 

b. Zvýšená pigmentace 

c. Hluchota 

d. Neprospívání miminek 

e. Vysoké koncentrace chloridů v potu 

f. Slepota 

g. Mimovolní pohyby 

7. Které dvě orgánové soustavy cystická fibróza postihuje nejvýrazněji? (Vyberte dvě 

odpovědi) 

a. Trávicí systém 

b. Pohlavní systém 

c. Oběhový systém 

d. Nervový systém 

e. Dýchací systém 



f. Smyslový systémJe projevem cystické fibrózy mentální zaostalost? (Vyberte 

jednu odpověď) 

g. Ano 

h. Ne 

8. Cystická fibróza je vyléčitelné nebo nevyléčitelné (smrtelné) onemocnění? (Vyberte 

jednu odpověď) 

a. Vyléčitelné 

b. Nevyléčitelné 

9. Kolika let se průměrně dožívají nemocní cystickou fibrózou? (Vyberte jednu 

odpověď) 

a. Do 10 let 

b. 11 – 20 let 

c. 21 – 30 let 

d. 31 – 40 let 

e. 41 – 50 let 

f. 51 – 60 let 

g. 61 let a více 

10. Co si myslíte o informovanosti veřejnosti o cystické fibróze? (Vyberte jednu 

odpověď, můžete se vyjádřit i slovy) 

a. Myslím si, že informovanost veřejnosti je dostatečná. 

b. Myslím si, že informovanost veřejnosti je dobrá, ale dalo by se to zlepšit. 

c. Myslím si, že informovanost veřejnosti je zcela nedostatečná. 

d. Vlastní názor: 

 


