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Dotazník a jeho vyhodnotenie

Fonendoskop špeciál

DOTAZNÍK o FAJČENÍ
1. Čo je podľa vás zdrojom nikotínu?
a) kyselina jablčná
b) tabak
c) kyselina citrónová
2.Uvedomili ste si niekedy, koľko
peňazí investujete na kúpu cigariet?
a) áno, už veľakrát
b) veľmi sa nad tým nepozastavujem
c) nie
3. Viete si predstaviť ţivot bez
cigariet (napíšte svoj názor)?
..........................................................
4. Škodí fajčenie v tehotenstve?
a) nie
b) áno
c) neviem

7. Má fajčenie vplyv na ľudský
organizmus?
a) áno, poškodzuje pľúca
b) neviem
c) iné a aké
8. Svetový deň bez tabaku je:
a) 1. mája
b) 31. mája
c) 13. mája

13. Môj vzťah k fajčeniu je:
a) fajčím príležitostné
b) nefajčím
c) fajčím dlhodobo
d) iné ......................................

9. Môţe za fajčenie mladých aj
reklama?
(napíšte svoj názor)
.......................................................
10. Komerčné predávané cigarety v
skutočnosti nie sú vyrobené výlučné
z tabaku.
a) áno
b) nie

5. Aký je váš názor na fajčenie?
......................................................
6. Aký bol váš motív, ţe ste začali
fajčiť?
a) naviedli ma na to kamaráti
b) chcel/a som to skúsiť
c) iný dôvod a aký

12. Ročne umiera na ochorenie
súvisiace s fajčením 3,5 aţ 4 milióny
osôb.
a) áno
b) neviem
c) nie

11. Ţivot fajčiara sa priemerne
skracuje o 16 rokov oproti
nefajčiarovi.
a) áno
b) neviem
c) nie

14. Čo by ste poradili fajčiarovi, aby
prestal fajčiť?
(napíšte svoj názor)
....................................................
15. Čo sa týka toxických a
dráţdivých látok, ktoré cigarety
obsahujú, tieto sú rovnako škodlivé
pre fajčiarov ako aj pre nefajčiarov.
Spôsobujú závislosť a rozličné
ochorenia, ako sú rakovina,
kardiovaskulárne príhody a
chronická bronchitída.
a) áno
b) nie

Správne odpovede: 1.b, 4.b, 7.a, 8.b, 10.b, 11.a, 12.a, 15.a
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