Příloha č.1:

Pozvánka na preventivní prohlídku
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Příloha č.2:

Karta Zdravý život (VZP ČR)
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Příloha č.3:

Očkovací kalendář pro dospělé

Zdroj: Doporučené postupy - Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
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Příloha č.4:

Dotazník

Vážený pane, vážená paní,
jmenuji se Radka Jeníčková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru
Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
V rámci výzkumu informovanosti obyvatel o preventivních prohlídkách si Vás dovoluji
požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi bude sloužit při zpracování mé
bakalářské práce.
Dotazník je zcela anonymní a u každé otázky, prosím, označte jednu odpověď, pokud
není uvedeno jinak.
Za Vaši ochotu a spolupráci Vám předem děkuji.

1.

Jste

□ muž

□ žena

2.

Váš věk

□ 19-39 let

□ 40-59 let

3.

Vaše vzdělání

□ základní

□ 60 a více let

□ středoškolské bez maturity

□ středoškolské s maturitou □ vysokoškolské
4.

Jak se staráte o své zdraví?
( Lze označit i více odpovědí, popř. doplnit vlastní odpověď)
□ zdravě se stravuji
□ pohyb alespoň 5x týdně á 30min. (plavání, rychlá chůze, turistika, jízda na
kole…)
□ snažím se udržovat si optimální hmotnost
□ nekouřím
□ alkohol nepiji vůbec
□ alkohol piji pouze příležitostně ( max. 2-3týdně přiměřené množství )
□ pravidelně docházím na preventivní prohlídky k praktickému lékaři
□ pravidelně docházím na preventivní stomatologické prohlídky
□ pravidelně docházím na preventivní gynekologické prohlídky ( vyplní pouze
ženy )
□ jiné ( doplňte )
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5.

Víte, že každý občan ČR starší 19-ti let má nárok na pravidelné preventivní
prohlídky u svého praktického lékaře hrazené ze zdravotního pojištění?
□ ano

6.

□ ne

Víte, jak často lze tuto prohlídku absolvovat?
□ 1x za rok
□ 1x za 2roky
□ 1x za 5let
□ nevím

7.

Termín preventivní prohlídky u svého praktického lékaře
□ si pravidelně hlídám sám
□ termín si nehlídám přesně, ale občas se u svého praktického lékaře zeptám,
zda-li mám na preventivní prohlídku nárok
□ na termín preventivní prohlídky mě upozorňuje můj praktický lékař
□ nevím, že mám nárok na preventivní prohlídku

8.

Chodil/a byste na preventivní prohlídky pravidelně, pokud by Vás praktický
lékař k prohlídce pozval?
□ ano

9.

□ ne

Myslíte si, že lze při pravidelných preventivních prohlídkách odhalit některá
vážná onemocnění dříve, než-li člověk pocítí obtíže?
□ ano, zcela jistě
□ spíše ano
□ ne
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10.

Víte, zda Vaše zdravotní pojišťovna nabízí pro své pojištěnce rozšířený
preventivní program?
□
ano,
vím
a
nabídky
jak………………………………

jsem

využil/a,

uveďte

prosím

□ ano, vím, ale nabídku jsem nevyužil/a
□ nevím, zda moje zdravotní pojišťovna nabízí preventivní programy
□ nevím, co je preventivní program
11.

Je nebo bylo by pro Vás motivací, pokud Vaše zdravotní pojišťovna Vám za
pravidelné absolvování preventivních prohlídek nabídne odměnu např.
ve formě příspěvků na pohybové aktivity, na očkovací látky nehrazené
ze zdravotního pojištění, apod.?
□ ano
□ ne
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