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Vyhodnocení dílčího cíle č. 2: zjistit, kdo informuje vybrané seniory z regionu Prahy 6 o 

dostupnosti  zdravotní a sociální péče. 

K tomuto cíli se vztahují otázky z dotazníku č. 14 a 17. Dotazníková otázka č. 17: Byl(a) 

jste informována o možnosti získat příspěvek na péči? Ma základě analýzy dat z 

dotazníkové otázky č. 14 jsem zjistila, že 36 seniorů (72 %) bylo informováno o možnosti 

pečovatelské služby v domácím prostředí a 14 seniorů (28 %) nebylo informováno. Na 

základě analýzy dat z dotazníkové otázky č. 17 vyplynulo, že o příspěvku na péči bylo 

informováno 27 seniorů (54 %) a neinformovaných bylo 23 seniorů (46 %). Z níže uvedené 

tabulky vyplývá, že pouhých 46 % seniorů ví o možnosti pečovatelské služby v domácím 

prostředí a zároveň byli informováni o možnosti získat příspěvek na péči.

Tabulka č. 2: Vyhodnocení dílčího cíle č.2

Kdo poskytnul jako první informaci o:

Komentář : jiná možnost : informace z městského úřadu – 1x
                                           informace z vlastní zdravot.praxe  - 3x

Celkový počet seniorů

Ano (14) / Ano (17) 23 seniorů (46 %)

Ano (14) / Ne (17) 12 seniorů (24 %)

Ne (14) / Ano (17) 4 senioři (8 %)

Ne (14) / Ne (17) 11 seniorů (22 %)

Typy odpovědí na otázky     
č. 14 a 17

praktický lékař nemocnice media příbuzní jiná možnost

8 3 8 13 4

6 2 4 12 3

pečovatelská 
služba N=36

příspěvek na 
péči N=20


