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Příloha č. 1: 

 

Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví 

anonymní dotazník 2016 

 

Centrum pro závislé na tabáku, FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 

 

1. Pohlaví:  žena   muž  

2. Věk:____ 

3. Pracovní zařazení: lékař 

sestra:  v provozu:           jednosměnném 

třísměnném - standardní lůžka 

třísměnném - intenzivní lůžka 

laboratorní pracovník, rad. asistent, pracovník v lékárně, fyzioterapeut 

sanitář  

jiné:_____________________________ 

4. Pracoviště:_____________________________________________________________________ 

5. Kuřácký návyk:  

pravidelný kuřák: kouří v době šetření nejméně 1 cigaretu denně 

 kolik cigaret den: ____ 

1. cigareta ve věku ____ roků 

příležitostný kuřák 

kouří v době šetření, ale ne denně, 1. cigareta ve věku:_____ 

(užívání jiných tabákových výrobků než cigaret: 

doutník/dýmka/bezdýmý tabák ___krát denně/týdně) 

bývalý kuřák: věk 1. cigarety ___ a věk ukončení kouření____ 

dříve kouřil denně, nyní nekouří -  (přejděte k otázce č. 8) 

nekuřák (přejděte k otázce č. 8) 

nekouřil buď vůbec, nebo vykouřil méně než 100 cigaret za život 

6. Pokud by to bylo možné, přál/a byste si s kouřením přestat?  ano ne 

7. Zkoušel/a jste někdy přestat? ne ano, kolikrát:______ nejdéle abstinence:____měs. 

8. Ptáte se každého pacienta, zda kouří? ano  ne 



9. Jakou formou doporučujete kuřákům přestat? 

jen krátké doporučení přestat 

doporučení přestat + brožura/leták 

doporučím návštěvu centra pro závislé na tabáku (dám kontakt) 

žádná z uvedených možností (žádná intervence) 

10. Posuzujete ochotu kuřáka přestat  ano  ne 

11. Zvete pacienta kvůli léčbě závislosti na tabáku na kontroly ano  ne 

12. Jaké farmakologické preparáty k léčbě závislosti na tabáku na našem trhu znáte: 

 

  



Příloha č. 2 Sebehodnotící dotazník ENSH 

 

Standard 1: Závazek Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

1.1 Dokumenty zdravotnické 
organizace upřesňují závazek vůči 
politice zavádění norem ENSH.  

    

1.2 Zdravotnická organizace nepřijímá 
sponzorství od tabákového 
průmyslu.  

    

1.3 Vytvořila se pracovní skupina nebo 
komise pro koordinaci rozvoje, 
zavádění a monitorování 
nekuřácké politiky.  

    

1.4 Za činnost pracovní skupiny nebo 
komise odpovídá jmenovaný řídící 
pracovník. 

    

1.5 V plánu zdravotnické organizace 
a/nebo smlouvě jsou přiděleny 
finanční i lidské zdroje pro 
zavedení a monitorování 
nekuřácké politiky.  

    

1.6 Všichni zaměstnanci chápou svoji 
odpovědnost podílet se na realizaci 
nekuřácké politiky.  

    

Standard 2: Komunikace Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

2.1 Veškerý zdravotnický personál 
(včetně učitelů, studentů a 
přechodných zaměstnanců) je o 
nekuřácké politice organizace 
informován. 

    

2.2 Všichni smluvní a externí 
zaměstnanci pracující ve 
zdravotnické organizaci nebo 
v přímém kontaktu s ní jsou o 
nekuřácké politice informováni.  

    

2.3 Všichni pacienti/osoby v ústavní 
péči (hospitalizovaní i ambulantní 
pacienti) jsou o nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 
informováni.  

    

2.4 Veřejnost je o nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 
informována. 

    



Standard 3: Výchova & školení Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

3.1 Všichni zaměstnanci jsou 
informováni a mají možnost 
konzultací o tom, jak přistupovat ke 
kuřákům a seznamovat je 
s nekuřáckou politikou organizace.   

    

3.2 Vedoucí pracovníci a klinický 
personál mají ohledně této politiky 
povinné konzultace/semináře.   

    

3.3 Všichni zaměstnanci mají možnost 
krátkého školení.  

    

3.4 Klíčový klinický personál je 
vyškolen v motivační technice 
k odvykání kouření.  

    

Standard 4: Identifikace & podpora 

odvykání kouření 

Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

4.1 Je zaveden systematický postup 
identifikace a dokumentování 
kuřáckého statusu u všech 
pacientů/osob v ústavní péči. 

    

4.2 Expozice pasivnímu kouření je 
systematicky zaznamenávána u 
všech pacientů/osob v ústavní péči 
(podle dané definice, včetně 
batolat a dětí).  

    

4.3 Možnost léčby závislosti na tabáku 
nebo přímý přístup k této léčbě je 
k dispozici pro pacienty/osoby 
v ústavní péči (hospitalizovaní 
pacienti a ambulantní pacienti). 

    

4.4 Intervence motivující uživatele 
tabáku, aby během pobytu ve 
zdravotnickém zařízení přestali 
kouřit, se zaznamenávají do plánů 
péče pacientů/osob v ústavní péči. 

    

4.5 Organizace má k dispozici 
náhradní terapii 
nikotinem/farmakologickou léčbu. 

    

4.6 Organizace přidělila zvláštní zdroje 
na podporu odvykání kouření. 

    

4.7 Léčba závislosti na tabáku 
poskytovaná nebo dostupná 
zdravotnickou organizací má 
zavedenou následnou roční 
dispenzarizaci. 

    



4.8 Informace o tabáku a metodách, 
jak přestat kouřit, jsou u organizace 
velmi rozšířené. 

    

Standard 5: Kontrola tabáku Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

5.1 Areál (pozemek) a prostory 
v majetku zdravotnické organizace 
jsou zcela nekuřácké. 

    

Je-li bod 5.1 plně zaveden, uděluje se pro tento oddíl max. počet bodů 

POKUD NE, je třeba zodpovědět dotazy 5.2 – 5.5    

5.2 Všechna zařízení využívaná 
personálem a návštěvníky jsou 
nekuřácká, včetně jídelen, 
pracovních a společných prostor. 

    

5.3 Všechna zařízení využívaná 
pacienty/osobami v ústavní péči 
jsou nekuřácká, včetně jídelen, 
pracovních a společných prostor. 

    

5.4 Veškerá doprava, terasy a balkóny 
provozované a v majetku 
zdravotnické organizace jsou zcela 
nekuřácké. 

    

5.5 Pokud je někde povoleno kouřit, 
jde o oddělené prostory zcela mimo 
vyhrazených nekuřáckých prostor, 
oken a vchodů.  

    

Standard 6: Prostředí  Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

6.1 Nekuřácká politika je 
zaměstnancům, pacientům/osobám 
v ústavní péči a návštěvníkům 
patrná z jasných nápisů/označení. 

    

6.2 Kuřácké prostory jsou zakázány, 
pokud však přetrvávají, jsou 
popelníky pouze tam. 

    

6.2.1 Zaměstnanci nejsou vystaveni 
pasivnímu kouření.  

    

6.2.2 Pacienti/osoby v ústavní péči 
nejsou vystavené užívání 
tabáku nebo pasivnímu 
kouření. 

    

6.2.3 Návštěvníci nejsou vystaveni 
pasivnímu kouření. 

    



6.3 V prostorách zdravotnické 
organizace se neprodávají a 
nejsou dostupné tabákové výrobky. 

    

Standard 7: Zdravé pracoviště Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

7.1.1 Všichni zaměstnanci jsou 
během náboru informováni o 
nekuřácké politice 
zdravotnického zařízení. 

    

7.1.2 Všechny pracovní smlouvy se 
zaměstnanci vyžadují jejich 
závazek vůči nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 

    

7.2 Užívání tabákových výrobků 
zaměstnanci je každoročně 
sledováno.  

    

7.3 Léčba závislosti na tabáku nebo 
přímý přístup k ní je k dispozici 
všem zaměstnancům.  

    

7.4 Nedodržování této politiky 
zaměstnanci podléhá stávajícímu 
místnímu disciplinárnímu řízení.  

    

Standard 8: Podpora zdraví Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

8.1 Zdravotnická organizace se za 
posledních 12 měsíců zúčastnila 
jedné či více místních, státních 
nebo mezinárodních nekuřáckých 
aktivit. 

    

Standard 9: Monitorování  

dodržování nekuřácké politiky 

Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

9.1 Nekuřácká politika je interně 
monitorována a každoročně 
vyhodnocena. 

    

9.2 Akční plán kontroly tabáku se 
každé tři roky reviduje a 
aktualizuje. 

    

Standard 10: Zavádění politiky Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 



10.1 Zdravotnická organizace 
vyplňuje každoročně dotazník 
sebekontroly ENSH. 

    

Maximální součet:     

Počet bodů: Ne / Nezavedeno = 1  Zavedeno méně než z poloviny = 2 

  Zavedeno více než z poloviny = 3 Ano / Plně zavedeno = 4 

 

 

 

 


