
 

 

Příloha 1: Záznamový arch – metoda individuálního rozhovoru s návštěvníky vybrané 

lékárny 

Návštěvník číslo: 

Věk návštěvníka lékárny: 

Pohlaví návštěvníka lékárny: 

Otázky: 

1. Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění?  

2. Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

3. Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

4. Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

5. Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky?  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

6. Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před 

jeho použitím? 

Pokud ne, tak proč? 

7. Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně 

prodejného léku na léčbu chřipky? 

8. Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

9. Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

10. Necháváte se očkovat proti chřipce? 

11. Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

12. Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Odpovědi jednotlivých návštěvníků vybrané lékárny 

Návštěvník 1 

Pohlaví: žena 

Věk: 25 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Angína, covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, suchý kašel, horečka, 

malátnost.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Indikace, dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 



 

 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Imunoglukan tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 2 

Pohlaví: žena 

Věk: 30 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, zimnice, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Coldrex horký nápoj.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Vysoký krevní tlak.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 



 

 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon long effect.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 3 

Pohlaví: žena 

Věk: 45 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19, bronchitida.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, 

horečka.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen Grip horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Onemocnění jater.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 



 

 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Indikace, dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 4 

Pohlaví: muž 

Věk: 38 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, zimnice, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Paralen tablety.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 



 

 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano“. 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 5 

Pohlaví: muž 

Věk: 47 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Bronchitida, covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy, suchý kašel.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Coldrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 



 

 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Pokud ne, tak proč? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Informace o léku si přečtu na krabičce léku.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 6 

Pohlaví: muž 

Věk: 32 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Zimnice, horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 



 

 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ibalgin Grip tablety.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Preventan clasic.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 7 

Pohlaví: žena 

Věk: 55 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19, angína.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 



 

 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, 

horečka.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Onemocnění jater.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano“. 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, kontraindikace.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 8 

Pohlaví: žena 

Věk: 28 let 



 

 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen Grip horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon long effect.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Návštěvník 9 



 

 

Pohlaví: žena 

Věk: 20 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, zimnice, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Coldrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Indikace, dávkování.“  

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Preventan clasic.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 



 

 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 10 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Paralen Grip horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování, indikace.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 



 

 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Imunoglukan tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 11 

Pohlaví: žena 

Věk: 46 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Angína, chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, horečka, malátnost.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Coldrex horký nápoj.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Vysoký krevní tlak.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Indikace, dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 



 

 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „GS Echinacea forte.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 12 

Pohlaví: žena 

Věk: 38 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy, bolest svalů a 

kloubů.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen Grip tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 



 

 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování léku.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 13 

Pohlaví: muž 

Věk: 52 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 



 

 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 14 

Pohlaví: žena 

Věk: 28 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Codrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 



 

 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Centrum AZ.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 15 

Pohlaví: žena 

Věk: 60 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Covid 19, bronchitida, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, suchý kašel, horečka.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 



 

 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Vysoký krevní tlak.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon long effect.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 16 

Pohlaví: muž 

Věk: 31 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů.“ 



 

 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Paralen Grip horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno?  

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „GS Vitamin C se šípky.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 17 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 



 

 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Coldrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování, indikace.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Celaskon šumivé tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

 

Návštěvník 18 

Pohlaví: žena 



 

 

Věk: 47 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Angína, chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, zimnice, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Coldrex horký nápoj.“  

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Vysoký krevní tlak.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, kontraindikace.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne“. 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Preventan clasic.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 



 

 

 

Návštěvník 19 

Pohlaví: žena 

Věk: 45 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Onemocnění jater.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 



 

 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Imunoglukan tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 20 

Pohlaví: žena 

Věk: 54 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 



 

 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 21 

Pohlaví: muž 

Věk: 19 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Coldrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 



 

 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Cetebe immunity forte.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 22 

Pohlaví: žena 

Věk: 41 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 



 

 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, indikace.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon long effect.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 23 

Pohlaví: muž 

Věk: 29 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Chřipka, covid 19, angína.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Horečka, bolest hlavy.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Coldrex horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 



 

 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděl návštěvník lékárny: „Walmark hlíva ústřičná plus.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděl návštěvník lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 24 

Pohlaví: žena 

Věk: 45 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Chřipka, bronchitida, covid 19.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, 

horečka.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Coldrex tablety.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 



 

 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Vysoký krevní tlak.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Indikace, dávkování.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Cetebe immunity forte.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

Návštěvník 25 

Pohlaví: žena 

Věk: 24 let 

Která onemocnění patří mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 1. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Covid 19, chřipka.“ 

Patří chřipka mezi infekční respirační onemocnění? 

Na 2. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jaké jsou klasické příznaky chřipky? 

Na 3. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Horečka, bolest hlavy, malátnost.“ 

Způsobují chřipku viry nebo bakterie? 

Na 4. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Viry.“ 



 

 

Které volně prodejné léky používáte na léčbu chřipky? 

Na 5. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Paralen Grip horký nápoj.“ 

Víte, při jaké diagnóze je užívání tohoto léku omezeno? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Nevím.“ 

Pročítáte příbalový leták u zakoupeného volně prodejného léku na chřipku před jeho 

použitím? 

Na 6. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Jsou pro Vás srozumitelné pojmy uvedené na příbalovém letáku u volně prodejného 

léku na léčbu chřipky? 

Na 7. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Které informace uvedené v příbalovém letáku léku jsou pro vás přínosné? 

Na 8. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Dávkování, nežádoucí účinky.“ 

Je podle Vás rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Na 9. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Necháváte se očkovat proti chřipce? 

Na 10. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ne.“ 

Užíváte preventivně nějaké doplňky stravy na podporu imunity? 

Na 11. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

Pokud užíváte doplňky stravy na podporu imunity, jaké konkrétně? 

Na podotázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Celaskon tablety.“ 

Máte zájem o přednášku na téma infekční respirační onemocnění? 

Na 12. otázku odpověděla návštěvnice lékárny: „Ano.“ 

 

 

 

 

 

 

 


