
Bariéry v edukácii pacienta –

fajčiara v ambulancii VL
MUDr. Iveta  Vaverková, MPH

Bojnice 2010



Bariéry v edukácii pacienta - fajčiara

 Celkový počet 

vrátených dotazníkov: 

187



Dotazník

 1. ako často by mal lekár informovať 

pacienta o škodlivosti pacienta

 2. zainteresovanie lekára na edukácii pacienta 

–fajčiara počas bežnej lekárskej prehliadky

 3. prekážky poskytovania poradenstva 

lekárom

 4. názor  na „Odporúčané postupy“ z r. 2007

 5. absolvovanie kurzu na odvykanie fajčenia



1. Ako často by mal lekár edukovať

pacienta - fajčiara
 nie je potrebné :   2

 len pri 1. návšteve :  5

 v pravidelných intervaloch, alebo ak má 

dýchacie ťažkosti: 100

 pri každej návšteve:  78



2. Ako sa lekár stavia k edukácii 

pacienta - fajčiara

 V súčasnej dobe nechcem iniciovať diskusiu o 
fajčení s pacientom počas bežnej lekárskej 
prehliadky a nemám v úmysle to robiť : 4

 Niekedy iniciujem diskusiu, ale nemám v úmysle 
to robiť častejšie: 23

 Niekedy iniciujem diskusiu  a mám v úmysle to 
robiť častejšie: 57

 Nedávno som začal iniciovať diskusiu s 
pacientom počas bežnej lekárskej prehliadky: 6

 Už nejaký čas diskutujem s pacientom o fajčení 
počas bežnej lekárskej prehliadky: 90



3. Prekážky poskytovania 

poradenstva v ambulancii

 Veľa mojich pacientov nechápe dôležitosť 
zanechania fajčenia: 75/87/11/8

 Veľa mojich pacientov ma nepočúva, keď 
hovorím o zanechaní fajčenia:  33/88/21/33

 Veľa mojich pacientov rýchlo zabudne na rady 
a motiváciu: 34/82/15/6

 Veľa mojich pacientov nemá motiváciu na 
skončenie s fajčením: -/82/16/4

 Zabudol som diskutovať s pacientom o 
škodlivosti fajčenia počas bežnej lekárskej 
prehliadky: 49/60/21/46



 Poskytovanie poradenstva je nevďačná úloha: 

28/61/29/54

 Nie som si istý, ktorý zo spôsobov odvykania 

od fajčenia je správny: 25/56/44/50

 Poskytovanie nevyžiadaných informácií ohľadne 

odvykania od fajčenia môže narušiť vzťah lekár-

pacient: 12/53/40/67

 Nemám dostatok informácií o poradenstve v 

odvykaní od fajčenia: 22/43/32/73

 Nemám zaplatený čas strávený poradenstvom: 

22/43/42/68

 Nedostatok času v ambulancii: 29/59/33/53



4. Názor na „ Odborné postupy pre VL“ 

 Súhlasím s odporúčaním  diskutovať 

škodlivosť fajčenia pri každej návšteve 

fajčiara v ambulancii. 124

 Nesúhlasím  31

 Neviem   26



5. Kurz na odvykanie fajčenia.

 Absolvoval: 10

 Neabsolvoval: 166

 Na Slovensku 

oficiálne nie je org...

(SZU)?


