ČEŠI U LÉKAŘE
TŘETINA UŽ SI NĚKDY PRAVDU
O SVÉM ZDRAVÍ UPRAVILA1

POLOVINA ČECHŮ PRAVIDELNÝCH PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK VYUŽÍVÁ,
POLOVINA ČEKÁ NA PROBLÉM
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„PRO SPRÁVNOU DIAGNÓZU JE ZAPOTŘEBÍ ŘÍCI LÉKAŘI CELOU PRAVDU O MÉM ZDRAVÍ.“
96 % ČECHŮ SOUHLASÍ. A REALITA?
Třetina lidí přiznává, že lékaři už někdy nějakou skutečnost o svém zdravotním stavu zatajili
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VÍCE NEŽ POLOVINA ČECHŮ SVÉMU LÉKAŘI ŘÍKÁ JEN TO, CO POVAŽUJÍ SAMI ZA PODSTATNÉ
jen to, co ohodnotí
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jen nejvážnější
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obtíže, které „patří
9% nesděluje
k věku“ a jsou dle nich normální

I zdánlivě nepodstatné problémy mohou značit závažné onemocnění. Nechte lékaře, ať je sám zhodnotí!

Každý 6. Čech starší 60 let nesděluje svému
lékaři problémy, které omlouvá věkem
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Nemocné srdce pod kontrolou – je to na vás
Ruku na srdce, nepřehlížejte signály svého těla, mluvte se svým lékařem. Zajímejte se o zdraví svých blízkých.
To je cesta, jak včas odhalit závažné onemocnění srdce – chronické srdeční selhání, které se může roky nepozorovaně
rozvíjet. Jen v Česku jím trpí více než 200 000 lidí.2 Mějte srdce pod kontrolou, ať může být dlouho milované i milující.
Více informací na www.rukunasrdce.cz
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ZA OBTÍŽE SPOJENÉ S VĚKEM ČEŠI CHYBNĚ POVAŽUJÍ I HLAVNÍ PŘÍZNAKY
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