Přílohy
Příloha 1 - Dotazník o homeopatii
Anonymní dotazník na téma Využití homeopatie v těhotenství a při porodu pro
zdravotnické a lékařské pracovníky porodního sálu v porodnicích v Praze

Dobrý den,
Jmenuji se Eliška Oleksulinová a jsem studentkou 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
bakalářského oboru Porodní asistence.
Toto je anonymní dotazník, který je určený porodním asistentkám a také lékařům, kteří pracují
na porodním sále. Tímto Vás prosím o jeho vyplnění. Zpracované výsledky budou zcela
anonymní, a budou sloužit pouze jako výzkumná část mé bakalářské práce s názvem „Využití
homeopatie v těhotenství a při porodu“.
Děkuji Vám za účast na tomto výzkumu.
Eliška Oleksulinová
1. Na porodním sále pracujete jako:
o porodní asistentka
o lékař
2. Jaký je Váš názor na využití homeopatie při porodu a v těhotenství?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Máte osobní zkušenosti s homeopatií?
o Ano
o Ne
4. Jak jste byl/a spokojen/á s účinností homeopatické léčby?
o Ano, pomohla mi
o Spíše ano
o Spíše ne, nepomohla mi
o Ne, neužívám homeopatii

5.
Využil/a jste někdy v praxi léčbu homeopatiky u těhotné ženy či při porodu?
o Ano, popište krátce své zkušenosti:
..........................................................................................................................................
o Ne
6. Jaké jsou vaše znalosti v oblasti homeopatie?
o Velmi dobré, absolvoval/a jsem vzdělávací kurz
o Dobré, přečetl/a jsem na toto téma hodně článků, knih
o O homeopatii nemám moc dobré znalosti
o Žádné, nezajímám se o to
7. Máte zájem se v této oblasti více informovat či vzdělávat?
o Ano
o Možná
o Spíše ne
o Rozhodně ne
8. Máte zkušenosti s pacientkou, která si přinesla svá homeopatika přímo na porodní
sál?
o Ano, často
o Občas ano
o Výjimečně se to stává
o Nikdy
9. Pozorujete, že by o metodu homeopatie měly v dnešní době těhotné ženy zájem?
o Ano
o Ne
o Nevím
10. Kolik je Vám let?
o 20let a méně
o 21–30 let
o 31–40 let
o 41–50 let
o 50 a více
11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
o Středoškolské
o Vyšší odborné

o Vysokoškolské bakalářské
o Vysokoškolské magisterské
o Vysokoškolské s atestací
12. Jak dlouhá je Vaše praxe v porodnictví?
..............
Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnoval/a k vyplnění mého dotazníku.

