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Obecné aspekty

Služby jsou umístěny na vhodném místě.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Infrastruktura služeb není dostatečná.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Udržovací terapie

Postoj klientů k udržovacímu režimu je převážně pozitivní.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Postoj personálu programu k udržovací terapii je převážně negativní.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Personál hodnotí udržovací terapii velmi pozitivně.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?
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Politická podpora udržovacího programu není dostatečná.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Přijetí udržovacího programu komunitou je převážně dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Přijetí programu jinými službami a odborníky je převážně dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Program prevence HIV/hepatitidy

Postoj klientů k programu prevence je převážně negativní.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Postoj pracovníků programu k programu prevence je převážně pozitivní.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Personál programu hodnotí program prevence převážně pozitivně.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?
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Politická podpora programu prevence není dostatečná.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Přijetí programu prevence komunitou je převážně dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Přijetí programu jinými službami a odborníky je převážně dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Léčba infekčních onemocnění (HIV/hepatitida)

Postoj klientů k programu léčby je převážně pozitivní

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Postoj pracovníků programu k programu péče je převážně negativní.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Politická podpora programu léčby je dostatečná.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?
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Přijetí programu léčby komunitou není dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Přijetí programu jinými službami a odborníky není dobré.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud souhlasíte, jaké jsou důvody? Co s tím lze dělat?

Pokrytí na úrovni programu

Program oslovil cílovou populaci.

□ rozhodně souhlasím □ spíše souhlasím □ nevím □ spíše nesouhlasím □ rozhodně nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte, v čem vidíte problémy? Co s tím lze dělat?

Pokrytí na úrovni systému

Kolik udržovacích programů pro závislé na opioidech existuje ve spádové oblasti vašich služeb?

Kolik programů prevence HIV/hepatitidy existuje ve spádové oblasti vašich služeb?

Kolik programů léčby infekčních onemocnění (HIV/hepatitida) existuje ve spádové oblasti vašich
služeb?

Kolik klientů celkem za rok tyto udržovací programy využije?
Kolik klientů celkem za rok tyto programy prevence HIV/hepatitidy využije?

Kolik klientů celkem za rok tyto programy léčby využije?

Existují rozdíly mezi typem klientů, kteří jednotlivými programy využívají? V čem?
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Otázky týkající se implementace programu v nových a existujících službách

Co je hlavními překážkami implementace programu?

Jaké hlavní faktory napomáhají implementaci programu?

Co lze dělat pro odstranění překážek?

Doplňující otázky týkající se implementace v existujících službách

Jaké byly vaše hlavní aktivity před implementací programu?

Jaké byly vaše hlavní cílové skupiny před implementací programu?

Jak byl personál na implementaci programu připraven?

Partner pro rozhovor Podpis tazatele
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