VSTUPNÝ DOTAZNÍK
I. Všeobecne (správne odpovede, prosím, podčiarknite):
1. Pohlavie:
Muž
Žena
2. Vek:
Do 18 rokov
Do 30 rokov
Do 45 rokov
Do 60 rokov
Nad 60 rokov
3. Ste členom pacientskej organizácie, združenia? (uveďte názov)
...........................................................................................................................
4. Akým ochorením trpíte? (uveďte typ ochorenia)
......................................................................................................................
5. Patríte do skupiny pacientov:
laik – vysokoškolské vzdelanie
laik – stredoškolské vzdelanie
laik – základné vzdelanie
zdravotník - vysokoškolské vzdelanie
zdravotník – stredoškolské vzdelanie
II.

Časť „pacientské organizácie“:

6. Vaše členstvo v pacientskom združení, lige, resp. organizácii, Vám pomáha lepšie
sa vyrovnať s ochorením, ktorým trpíte?
Áno, určite
Nie
Neviem
7. Máte pocit, že prístup lekárov k liečbe ochorenia, ktorým trpíte je lepší, citlivejší
a odbornejší, pretože ste členom pacientského združenia, organizácie atď.?
Áno
Nie
Bez rozdielu
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8. Zaujímajú sa ošetrujúci lekári o Vaše združenie?
Áno
Nie
Minimálne
9. Je pacientské združenie, ktorého ste členom v kontakte s európskymi
pacientskými organizáciami?
Áno
Nie
Nemám takéto informácie
10. Plánuje Vaše združenie vytvoriť spoluprácu s európskymi pacientskými
organizáciami, za účelom zvýšenia vedomia pacientov a práv pacientov v SR?
Áno
Nie
Nemám takéto informácie
11. Ako pacient, registrovaný v niektorej z pacientských asociácii, líg, združení atď.
využívate na získanie informácii napr. o Vašom lieku aj stránku ŠÚKL
www.sukl.sk?
Áno, pravidelne
Áno, len sporadicky
Nie
12. Ako hodnotíte aktivitu ŠÚKL vytvoriť spoluprácu s pacientskými organizáciami
v SR, za účelom zvýšenia informovanosti pacientov o liekoch a s tým súvisiacim
zvýšením kvality života pacientov?
Spolupráca ŠÚKL s pacientskými združeniami je nutná
Spolupráca ŠÚKL s pacientskými združeniami nie je nutná
Neviem posúdiť
13. Sú pre Vás informácie publikované v cudzom jazyku (napr. v anglickom jazyku)
prekážkou pri získavaní nových informácii zo sveta ohľadne liekov, ktoré užívate
ako aj ohľadne Vašej liečby?
Áno
Nie
III.

Časť „ORPHAN lieky (lieky na liečbu ojedinele sa vyskytujúcich ochorení)“:

14. Počuli ste už niekedy pojem „ORPHAN lieky“?
Áno
Nie
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15. Najväčšia pacientská organizácia v Európe, ktorá sa zapája aj do procesu
registrácie tzv. ORPHAN liekov v rámci EÚ sa volá EURORDIS. Počuli ste už
o takejto organizácii?
Áno, sme v kontakte s Eurordis
Áno, ale nie sme v kontakte s Eurordis
Nie, ešte som o Eurordis nepočul/ nepočula
16. Viete kde získať informácie o liekoch na liečbu ojedinele sa vyskytujúcich
ochorení?
Áno viem, pravidelne tieto informácie sledujem
Áno viem, ale nesledujem to
Nie, nemám prístup k takýmto informáciam
IV.

Časť „dostupnosť informácii, týkajúcich sa liekov a liečby“:

17. Informácie o liekoch, ktoré užívate získavate z:
Internetu
Novín, časopisov a odbornej literatúry
Písomnej informácie pre používateľov (PIL)
Nevyhľadávam takéto informácie
18. Informácie o Vašom ochorení a aktuálnych novinkách týkajúcich sa Vašej liečby
získavate z:
Internetu
Novín a časopisov
Odbornej literatúry
Nevyhľadávam takéto informácie
19. Máte predstavu, aké kompetencie má Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
a v akých oblastiach rozhoduje, informuje atď.?
Áno
Nie, nikdy som o ŠÚKL nepočul
Nie, nezaoberal som sa tým
20. Navštevujete internetovú stránku www.sukl.sk alebo inú internetovú stránku,
z ktorej získavate informácie o Vašom lieku resp. Vašej chorobe?
Áno, navštevujem www.sukl.sk
Nie, nenavštevujem www.sukl.sk
Navštevujem inú stránku (uveďte akú)...........................................................................
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21. V prípade, že navštevujete internetovú stránku www.sukl.sk , je pre Vás
vyhľadávanie dokumentov jednoduché a prístupné? Ste spokojný so štruktúrou
internetovej stránky?
Áno, stránka je prehľadná
Nie, stránka je neprehľadná
22. V prípade, že potrebujete získať informáciu o lieku, ktorý užívate, kontaktujete
vo väčšine prípadov:
Vášho ošetrujúceho lekára
Lekárnika
ŠÚKL
Iné......................................................................................................................................
23. Pri predpisovaní lieku, Vás lekár informuje ako liek užívať?
Vždy
Len sporadicky
Nikdy
24. V prípade, že Vás lekár informuje ako liek užívať, podané informácie sú pre Vás
zrozumiteľné?
Áno
Nie, vyžadujem si vysvetlenie
Nie, nevyžadujem si vysvetlenie
V.

Časť „kvalita písomnej informácie pre používateľov (súčasť balenia liekov)“:

25. Súčasťou balenia lieku je písomná informácia pre používateľov (PIL) tzv. leták.
PIL si prečítate:
Vždy všetky informácie uvádzané v PIL
Vždy, ale len niektoré časti PIL
Niekedy
Nikdy
26. Ako hodnotíte formu resp. štruktúru - PIL a zrozumiteľnosť informácii pre Vás
ako pacienta, ktoré sa v PIL uvádzajú?
Zrozumiteľné a prehľadné
Ťažko zrozumiteľné a prehľadné
Ťažko zrozumiteľné a neprehľadné
Nezrozumiteľné s veľkým množstvom odbornej terminológie
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27. Ako hodnotíte množstvo odborných informácií uvádzaných v PIL?
Dostatočné
Nedostatočné
Neviem sa vyjadriť
VI.

Časť „hlásenie nežiaducich účinkov“:

28. Užívate liek podľa pokynov lekára?
Áno, vždy
Áno, len niekedy
Nie
29. Informuje Vás lekár pred predpísaním lieku o nutnosti hlásiť všetky nežiaduce
účinky, ktoré nie sú uvedené v PIL?
Áno, vždy
Áno, zriedkavo
Nie
30. Ste si vedomí, že každý liek môže spôsobiť nežiaduce účinky?
Áno (ak ste odpovedali ÁNO potom otázka č.31)
Nie
31. Viete čo máte robiť ak sa u Vás prejaví iný účinok lieku ako je jeho samotný
liečebný účinok?
Nie, nikdy som o tom neuvažoval
Áno, viem čo mám robiť (ak ste odpovedali ÁNO potom otázka č.32)
32. V prípade, že sa u Vás vyskytne nežiaduci účinok spojený s užívaním lieku (či už
voľnopredajného alebo na lekársky predpis) informujete Vášho:
Lekára
Lekárnika
ŠÚKL
Neinformujete o tom
Iné......................................................................................................................................
33. Máte obavy užívať liek, u ktorého je v PIL uvedené množstvo nežiaducich
účinkov?
Áno, liek odmietam užívať
Áno, ale liek napriek tomu užívam
Nezaujímam sa o nežiaduce účinky
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34. Pozorovali ste už u seba prejav nežiaduceho účinku?
Áno, často
Áno, zriedkavo
Nie

Ďakujem Vám za Váš čas a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
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