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Dotazník na p řevážně vlhký (produktivní) kašel 
Pacient (štítek) 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: 
______________________________________________________________ 
Vážená paní, vážený pane, 

vyplňte, prosím, pečlivě dotazník, neboť umožní hlubší rozbor Vašich potíží. Zaškrtněte □ 
nebo doplňte problém, který se Vás týká: 

 

Kašel zhruba trvá: ………..….roků, ……..…….měsíců, ……..…….týdnů, ………..….dnů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kašel je spojen s (zaškrtněte):  □ rýmou  □ teplotou  □ kýcháním  

□ zadýcháváním □ tíhou na hrudníku □ vykašláváním 
 

□ jinými potížemi ………………………………………………………………………………………………………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kašel vznikl:  □ náhle □ postupně 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Co je příčinou Vašeho kašle? ……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Můj vztah ke kouření: 

□ jsem nekuřák (během života jsem nevykouřil/a 100 a více cigaret) 

□ jsem bývalý kuřák (během života jsem vykouřil/a 100 a více cigaret, ale nyní 
 nekouřím) 

□ jsem příležitostný kuřák (kouřím, ale méně než jednou denně) 

□ jsem pravidelný kuřák (kouřím nejméně jednou denně) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kašel bývá hlavně: □ ráno  □ v noci □ přes den 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intenzita kašle:  □ malá (jen několikrát ráno nebo přes den) 

    □ střední (několikrát každou hodinu) 

  □ velká (častokrát za hodinu) 

  □ obrovská (kašel vyčerpává, bývá i s dušností nebo jinými potížemi) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokud vykašláváte, je vykašlávaný obsah (sekret, hlen apod.): 

□ bezbarvý  □ bělavý  □ našedlý  □ nažloutlý 

 □nazelenalý    □červený  □ hnědočervený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vykašlávám: □snadno  □ obtížně 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mám kašel, ale nic nevykašlávám:      □ ano □ ne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mám pocit zahlenění průdušek, ale nevykašlávám (nebo sekret polykám):  

          □ ano □ ne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mám pocit zatékání sekretu z nosu do průdušek:    □ ano □ ne  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vykašlávám: □ jen při infekci (nachlazení) 

 □ i mimo nachlazení 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vykašlu za 24 hodin: □ několik vloček sekretu 

  □ asi 1 lžičku 

  □ více než 1 lžičku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pro kašel nebo vykašlávání nyní užívám: ………………………………………………………………………. 
 
Které léky zmírňují Váš kašel? ……………………………………………………………………………………… 
 
Které léky na kašel nesnášíte? ……………………………………………………………………………………… 
 
Které léky Vám vyvolávají kašel? ………………………………………………………………………………….. 
 
Jaké léky, kromě léků na kašel, užíváte?  
 
…………….……………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
……………...................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum: ……………………………………   Podpis: ………………………………………… 
 


