
1. Podľa Vášho názoru by mal lekár informovať o škodlivosti fajčenia pri každej návšteve pacienta 

nie je potrebné len na 1. návšteve

v pravidelných intervaloch, alebo ak má dýchacie ťažkosti

pri každej návšteve

2. Ktorý z nasledujúcich výrokov najviac vystihuje Vašu chuť/pripravenosť zintenzívniť edukáciu pacienta-
fajčiara o škodlivosti fajčenia počas bežnej lekárskej prehliadky (nie PP)

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

Niekedy iniciujem diskusiu o fajčení s pacientom počas bežnej lekárskej prehliadky, ale nemám v úmysle
to robiť častejšie .     

Niekedy iniciujem diskusiu o fajčení s pacientom počas bežnej lekárskej prehliadky, a mám v úmysle
robiť to častejšie.

Nedávno som začal/a iniciovať diskusiu o fajčení s pacientom počas bežnej lekárskej prehliadky.

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

3. Prekážky poskytovania poradenstva odvykania od fajčenia v ambulancii VL.

Veľmi      Dôležité      Minim.         Nie je
dôležité                         dôležité      problém

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 
Slovenskej lekárskej spoločnosti – SSVPL SLS, 
Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, Slovakia
tel. +421 2 57887258, fax +421 2 57887259, www.vpl.sk

Dotazník: 
Bariéry v edukácii pacienta–fajčiara v ambulancii VL

veľa mojich pacientov nechápe dôležitosť zanechania fajčenia

veľa mojich pacientov ma nepočúva, keď hovorím 
o zanechaní fajčenia

veľa mojich pacientov rýchlo zabudne na moje rady 
a motiváciu na ukončenie fajčenia

veľa mojich pacientov nemá motiváciu na ukončenie fajčenia

zabudol som diskutovať o škodlivosti fajčenia s pacientom 
počas bežnej lekárskej prehliadky

poskytovanie poradenstva na odvykanie od fajčenia je 
nevďačná úloha

nie som si istý, ktorý zo spôsobov odvykania od fajčenia je správny

poskytovanie nevyžiadaných informácií ohľadne odvykania 
od fajčenia môže narušiť vzťah pacient – lekár

nemám dostatok informácií o poradenstve v odvykaní fajčenia

nemám zaplatený čas strávený poskytovaním poradenstva 
odvykania od fajčenia

nedostatok času mi bráni v poradenstve odvykania

-   obráť   -



4. Uverejnené doporučené postupy na odvykanie od fajčenia odporúčajú diskutovať/konzultovať škodli-
vosť fajčenia pri každej návšteve fajčiara v ambulancii.

A/ Súhlasíte s týmto odporúčaním

Súhlasím                                Nesúhlasím                          Neviem

B/ Podľa Vášho názoru, aké percento fajčiarov je prístupné diskusii o škodlivosti fajčenia:

0%                       25%                      50%                      75%                     100%

C/ S koľkými percentami fajčiarov skutočnosti diskutujete o škodlivosti fajčenia vy:

0%                       25%                      50%                      75%                     100%

5. Označte, prosím, najvhodnejšiu odpoveď:

veková skupina: 30  -  40  rokov

41  -  50  rokov

51  -  60  rokov

61  -         rokov

pohlavie: žena                 muž

stav:                        fajčiar                    nefajčiar                    ex-fajčiar                    príležitostný fajčiar

Pracujem ako všeobecný lekár:  menej ako 10 rokov  

10  -  20 rokov

21  -  30 rokov

viac ako 30 rokov

Absolvoval som kurz na odvykanie fajčenia:                        áno                       nie

Ďakujeme za Vašu účasť. Odovzdajte, prosím, vyplnený dotazník do označenej krabice v re-
gistrácii XXXII.Výročnej konferencie vo V. Tatrách alebo pošlite poštou na adresu SSVPL SLS.   

Prosíme uviesť údaje:

Meno:............................................   Priezvisko:........................................................................   OKRES:......................................................   

Pečiatka a podpis......................................................................
Dotazníky môžete odovzdať aj anonymne. 


