Lenka Rabová, Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století

Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce na téma: „Vývoj přístupu zdravotní politiky
k homeopatii na počátku 21. století“.
Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálnu pro výzkumný projekt ve
formě audio nahrávky rozhovoru.
Náležitá pozornost je věnována etickým otázkám a zajištění bezpečí informantů. Důraz je
kladen na:
1. Anonymitu informantů- v přepisech rozhovoru budou odstraněny (i
potencionální) identifikující údaje
2. Mlčenlivost výzkumnice ve vtahu k osobním údajům o účastnících výzkumu
(s tím, že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já)
3. Jako informant/ informantka máte právo kdykoliv odstoupit od výzkumné
aktivity
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu
s Vaší účasti ve výzkumu.

Lenka Rabová

Podpis:_____________

Podle zákona 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného
materiálu.

V:___________ dne:_________________ Podpis:______________

Lenka Rabová, Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století

Příloha č. 2: Struktura rozhovorů s pacienty
1. Osobní přístup ke zdraví
- Co pro Vás znamená hodnota zdraví?
- Jaký je Váš vztah ke zdraví?
- Jaký je Váš životní styl?
- Co děláte pro své zdraví? (Prevence, životní styl, sport atd.)
- Uplatňujete samoléčbu? Kdy? Za jakých podmínek? Na jaká onemocnění?
- Informovanost o zdraví? Kde získávají informace? Zajímají se?
- Aktuální zdravotní stav? Jsou si vědomi příčinami?
2. Přístup ke zdravotnictví
- Jaký vztah má ke zdravotnictví v ČR? Dobré/špatné zkušenosti? Jaké? V čem vidí
příčinu? Důvěřuje zdravotnictví? V čem? Proč?
- Návštěvy u lékaře- preventivní- navštěvuje? Chodí k lékaři často nebo spíš
samoléčba? Jak hodnotí návštěvy? Je mu věnován čas? Jaký je přístup lékaře?
Informuje ho dostatečně o léčbě? Poslouchá rady lékaře? Na kolik % věří lékaři?
- Vnímá komercionalizaci medicíny? Myslí si, že farmaceutický průmysl hraje ve
zdravotnictví velkou roli? Popřípadě peníze? Pojišťovny?
3. Přístup k alternativní medicíně
- Využívá metody alt. Medicíny? Jaké? Kdy začal? Jak často?
- Kdy se s homeopatií setkal poprvé? Kvůli jaké nemoci? Kdo doporučil? Ví o tom
praktický lékař?
- Jaký vztah má k alternativní medicíně? (důvěra/nedůvěra)- v čem, proč?
- Jaké má homeopatie výhody/ nevýhody?
- Přístup provozovatele vs. přístup lékaře- jak by měl podle něj být? Je tam rozdíl?
Jaký upřednostňuje?
- Názor na placebo v medicíně? Myslí si že, že homeopatie je placebo? Jak vztah má
k placebu? Myslí si, že placebo může být užitečné?
- Úspěchy/neúspěchy při léčbě- v čem je vidí? Jak je hodnotí? Srovnání s vědeckou
medicínou?
- Celostní přístup lékaře- výhody/ nevýhody? Měl by být?
- Informace o účinnosti homeopatie- zjišťuje? Čte? Zabývá se tím? Proč?
- Měly by být metody hrazeny zdravotními pojišťovnami? Jaké?
- Měla b být homeopatie přijata za lékařskou metodu? Proč?
- Kdo by měl mít oprávnění provozovat homeopatii?
- Znají nějaké homeopatické sdružení/ společnosti?
- Jaký je názor na vztah pacient- lékař? Jaký by měl ideálně být? Tradičně
autoritativní nebo spíše partnerský/klientský?
4. Lidská práva se vztahem ke zdraví
- Znají občané svá práva se vztahem ke zdraví? Znají Úmluvu o lidských právech a
biomedicíně? Vědí kam se obrátit při porušení práv?
- Setkali se někdy s porušením práv pacientů?
5. Osobní informace
- pohlaví
- vzdělání
- povolání
- věk
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Příloha č. 3: Struktura rozhovorů s lékaři
1) Porovnání homeopatie vs. Vědecká medicína
a. Jaké jsou výhody/ nevýhody?
b. Porovnání účinnosti?
c. Porovnání délky léčby?
d. Porovnání finanční nákladnosti
2) Co Vás přivedlo k homeopatii?
3) Jaké faktory Vás vedly k upřednostnění homeopatie namísto vědecké medicíny?
4) Provozujete ve Vaší praxi i vědeckou medicínu nebo jen homeopatii?
a. Pokud i vědeckou medicínu, jak se rozhodujete kdy léčit homeopatií a kdy
vědeckou medicínou?
5) Kdo by podle Vás měl mít oprávnění provozovat homeopatii? Jen lékaři? Registrovaní
homeopati? Laici? Proč?
6) Jaké máte homeopatické vzdělání? Jakou školu/ kurz jste navštěvoval/a?
7) Jak dlouho provozujete homeopatii?
8) Zvyšuje se zájem pacientů o homeopatickou léčbu?
9) Léčíte se sám/sama především homeopatickými léky?
10) Jak vnímáte komercionalizaci medicíny?
11) Myslíte si, že je homeopatie bezpečnou léčebnou metodou?
12) Měla by podle Vás být homeopatie přijata za léčebnou metodu? Proč?
13) Měla by být homeopatie hrazena zdravotním pojištěním? Proč?
14) Jaký je postoj kolegů lékařů k homeopatii?
a. Setkáváte se s negativními názory?
15) Jak byste popsal/a rozšířenost a dostupnost homeopatie v České republice?
16) Pohlaví
17) Specializace
18) Věk

