Výsledky průzkumu Ipsos*:

Češi a kožní a nehtové mykózy
v jarním a letním období
Více jak polovina z těch, kteří trpěli příznaky typickými pro mykózu, je za toto onemocnění
neoznačila.
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žen

je neoznačilo jako
mykotické onemocnění

Čechů trpělo
příznaky
typickými pro
mykózu**

si uvědomovalo, že se jedná
o mykotické onemocnění
(častěji starší lidé nad 54 let)

mužů

Čechy, kteří trpěli příznaky typickými pro mykózu...
...nejvíce trápilo svědění a začervenání, potýkali se ale i s řadou jiných projevů.

46 %

Svědění,
zčervenání kůže

37 %

Odlupující se
kůže, popraskání,
tvorba šupin

21 %

Puchýřky na kůži
a/nebo mokvající
vřídky

16 %

Změna struktury
nehtů

9%

Změna barvy
nehtů

Ti, kteří věděli, že za jejich problémy stojí mykotické onemocnění, nejčastěji uváděli výskyt
na nohou a chodidlech. Nebylo ale výjimkou, že se příznaky vyskytovaly současně na více
místech na těle...

61 %

Mykotické
onemocnění
na nohách,
prstech, chodidlech

49 %

Mykotické
onemocnění
nehtů

33 %

Mykotické
onemocnění
na jakékoliv
jiné části těla

*Zdroj dat: Výzkumná agentura Ipsos, Léčba mykóz, závěrečná zpráva září 2018, reprezentativní průzkum, vzorek je reprezentativní podle hlavních sociodemografických
charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště), ČR populace 18–65, vzorek pro rekrutační část tvořilo 3 150 respondentů, vzorek pro hlavní sběr dat
tvořilo 833 respondentů, realizace sběru dat 15. 8. 2018 – 5. 9. 2018, respondenti byli dotazováni na poslední půlrok, tzn. na období cca březen–srpen 2018).
**Za posledních 6 měsíců (březen – srpen 2018).
***Jedličková A, Mašata J, Skořepová M. Lokální mykózy. Praha, Jessenius Maxdorf, 2008. In Litvík, M. Lokální a systémová léčba onychomykóz – doporučení pro praxi.
Remedia. Praha: 2009. http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Lokalni-a-systemova-lecba-onychomykoz-doporuceni-pro-praxi/6-L-xj.magarticle.aspx
EXODERIL® 10 mg/g krém a EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití obsahující naftifin. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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...v průměru jim trvalo 21 dní, než projevy začali řešit. S léčbou se ale nevyplácí otálet.
Pokud mykotické onemocnění zasáhne více jak 25 % nehtu, není zpravidla možné jej vyřešit
lokálně a na řadě je náročnější léčba.***

