WHO: Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)
Jméno tazatele

ID tazatele

ID klienta

Název zařízení

ID zařízení

Datum (dd.mm.rrrr)

Kontakt:

□

osobně

□

telefonicky

Obecné instrukce pro tazatele
Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené terapii je rozdělena do čtyř oddílů a
doplněna vysvětlením a instrukcemi.
Nástroje pro měření průběhu léčby
Několik prvních otázek v každé oblasti služeb se ptá na povahu problémů, které klient zažil během
posledních 30 dnů, a na míru, do níž tyto problémy klienta trápily. Jsou určeny k měření pokroku
během po sobě jdoucích intervalů měření.
Oddíl zaměřený na specializované služby
Specializované služby jsou poskytovány někým, kdo byl speciálně vyškolen ve specifické problémové
oblasti (např. poradce pro zaměstnání, rodinný terapeut, psychiatr). Nejedná se o obecná poradenská
sezení. Počítáme pouze ty služby, které klient skutečně využil.
Obecná poradenská sezení: skupinová nebo individuální sezení jsou zaměřená na širokou škálu
problémů nebo témat - nesoustředí se jen na jednu speciální oblast. Tato sezení obvykle nevede
odborník, ale patří ke standardním poradenským sezením při léčbě závislostí, které se objevují ve
většině programů léčby. Opět: Počítáme pouze ty služby, kterých se klient skutečně účastnil.
Poznámka: sezení/služby by měly být zakódovány buď v oddíle zaměřeném na speciální
služby, nebo v oddíle o obecném poradenství. Nepočítejte služby/sezení dvakrát.
Poslední oddíl každé oblasti služeb se ptá klienta na to, zda stále dané služby a sezení potřebuje.

1. Využil/a jste v posledních 30 dnech některých služeb v (název zařízení)?

□

ne

□

ano

PRO TAZATELE - pokud je odpověď "NE", pokračujte s otázkou č. 2. Pokud "ANO",
přejděte k otázce č. 3.
2. Využil/a jste v posledních 30 dnech jakékoli služby v rámci jiného programu, zařízení nebo
organizace (název lokality)?
□ ne
□ ano
Pokud "ne" - poděkujte klientovi a ukončete rozhovor.
Pokud "ano" - zapište název programu a pokračujte.
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Název programu:

OBECNÉ SLUŽBY
Otázky 3 - 6 se vztahují k programu, kterého se klient účastnil.
3. Jak dlouho jste se v posledních 30 dnech programu účastnil/a?
4. Zůstal/a jste v programu přes noc?

□

ne

□

ano

Pokud "ano" - přejděte k otázce č. 6
5. V případě, že se jednalo o ambulantní program, kolik hodin týdně bylo pro tento program
doporučeno?
6. Jaký je teď Váš status? (pouze jedna odpověď)
□
□

mimo terapii
na čekací listině

□
□

v programu uvedeném výše (položka č. 2)
v jiném programu (položka č. 3)

7. Během posledních 30 dnů - kolikrát jste přes noc zůstal/a v nemocnici?
kvůli zdravotním problémům
kvůli citovým problémům
kvůli problémům s návykovými látkami/závislostí
9. Během posledních 30 dnů - kolikrát jste zůstal/a přes noc v jiném než nemocničním zařízení, tj.
rezidenčním?
kvůli zdravotním problémům
kvůli psychickým problémům
kvůli problémům s návykovými látkami/závislostí
10. Během posledních 30 dnů - kolikrát jste zůstal/a přes noc ve společné ubytovně?
11. Během posledních 30 dnů - kolikrát jste zůstal/a přes noc v útulku pro bezdomovce?
12. Během posledních 30 dnů - kolikrát jste zůstal/a přes noc ve vězení, ve vazbě?
Poznámky:
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LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
1. V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážné zdravotní problémy související s fyzickým
stavem?
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytnuté odborníkem na zdravotní problémy
2. Kolikrát během posledních 30 dnů jste absolvoval/a lékařskou prohlídku nebo navštívil/a lékaře
kvůli ošetření?
3.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste dostal/a předpis nebo další léky na Vaše zdravotní
problémy?

4. Kolikrát během posledních 30 dnů jste byl/a na odběru krve?
4a. Pokud ano, jednalo se o těhotenské testy?

□

ne

□

ano

4b. Pokud ano, jednalo se o testy hepatitidy?

□

ne

□

ano

4c. Pokud ano, jednalo se o testy HIV?

□

ne

□

ano

4d. Pokud ano, jednalo se o testy jiných onemocnění?

□

ne

□

ano

5. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a sezení nebo schůzku se zdravotníkem věnovanou
lékařské osvětě?
OBECNÁ PORADENSKÁ SEZENÍ
Mohou být individuální nebo skupinová, jsou určena k diskusi nad celou řadou témat - obvykle sezení,
která nemají specifickou agendu nebo název.
6.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste se účastnil/a obecného individuálního nebo skupinového
poradenského sezení, kde proběhla vážná diskuse týkající se Vašich zdravotních problémů:
a. individuální sezení?
b.

7.

skupinové sezení?

Jak důležitá je pro Vás nyní doplňková léčba zdravotních problémů?
□

velmi

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

Poznámky:
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POMOC PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
1. V kolika dnech z posledních 30 jste byl/a za práci placen/a?
2. V kolika dnech z posledních 30 jste docházel/a do školy nebo školícího programu/kursu?
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytnuté specialistou/odborníkem na problémy spojené se základními životními
potřebami a/nebo školením a zaměstnáním
3. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a sezení/schůzku s odborníkem zaměřené na pomoc
při hledání bydlení, obstarávání jídla, oblečení nebo přístřešku?
4.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a sezení s odborníkem zaměřené na pomoc při žádání
o podporu/invalidní důchod, sociální dávky a jiné příspěvky?

5.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste se účastnil/a hodiny čtení, zkoušek gramotnosti, přípravy k
maturitě nebo testů k maturitě?

6. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a sezení s odborníkem zaměřené na pomoc při
získávání dalšího vzdělání nebo praxe?
7. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a schůzku/sezení s odborníkem zaměřené na pomoc
při hledání zaměstnání?
OBECNÁ PORADENSKÁ SEZENÍ
Mohou být individuální nebo skupinová, jsou určena k diskusi nad celou řadou témat - obvykle sezení,
která nemají specifickou agendu nebo název.
KOLIKRÁT BĚHEM POSLEDNÍCH 30 DNU JSTE SE ÚČASTNIL/A OBECNÉHO SKUPINOVÉHO
NEBO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSKÉHO SEZENÍ, KDE PROBĚHLA VÝZNAMNÁ DISKUSE
8. týkající se vašich problémů s obstaráváním jídla, oblečení nebo přístřešku:
a. individuální sezení
b. skupinové sezení
9.

týkající se Vašich problémů při vzdělávání, školení nebo s prací:
a. individuální sezení
b. skupinové sezení

10. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby jako pomoc při hledání nebo udržení
si práce?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:
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SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA ALKOHOL A DROGY
1. V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a alespoň 1 skleničku alkoholu?
2. V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a nejméně 5 skleniček alkoholu?
3.

V kolika dnech z posledních 30 jste užil/a nějakou nelegální drogu nebo nepředepsaný lék?

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytované poradcem pro drogy nebo jiným odborníkem na závislosti
4. Kolikrát během posledních 30 dnů jste si vzal/a nějaký lék jako prostředek alkoholové nebo
drogové detoxikace?
5. Kolikrát během posledních 30 dnů jste si vzal/a nějaký lék, abyste se vyhnul/a pití alkoholu nebo
užití drog?
6. Kolikrát během posledních 30 dnů jste byl/a na akupunktuře, abyste přestal/a nebo omezil/a pití
alkoholu nebo užívání drog?
7. Kolikrát během posledních 30 dnů jste byl/a na sezení zaměřeném na překonání relapsu,
(mechanismech recidivy) a jiné SPECIFICKÉ METODY, jak zabránit recidivě?
8.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste se účastnil/a sezení AA (anonymních alkoholiků)/CA/NA
nebo jiného svépomocného sezení (typu "12 - Step" nebo "Self - Help")?

TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A DROG
9. V kolika dnech z posledních 30 jste podstoupil/a krevní test na přítomnost alkoholu
(balónek/dechová zkouška)?

a. pokud ano, kolik z nich bylo pozitivních (>.00)?
10. V kolika dnech z posledních 30 jste podstoupil/a testy moči na přítomnost drog?
b. pokud ano, kolik z nich bylo pozitivních na jakoukoli drogu (>.00)?
11. Jak důležitá je pro Vás v současné době doplňková terapie, která by Vám pomohla snížit nebo
udržet omezené užívání alkoholu a drog?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:
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PRÁVNÍ SLUŽBY
1. V kolika dnech z posledních 30 jste se zapojil/a do jakéhokoli typu trestné činnosti kvůli zisku?
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytované odborníkem na právo pro jakékoli právní problémy
2. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na
pomoc při obvinění z trestného činu nebo trestně právních problémech?
3. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na
poradenství v oblasti občanského práva?
OBECNÁ PORADENSKÁ SEZENÍ
Mohou být individuální nebo skupinová, jsou určena k diskusi nad celou řadou témat - obvykle sezení,
která nemají specifickou agendu nebo název.
KOLIKRÁT BĚHEM POSLEDNÍCH 30 DNU JSTE SE ÚČASTNIL/A OBECNÉHO SKUPINOVÉHO
NEBO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSKÉHO SEZENÍ, KDE PROBĚHLA VÝZNAMNÁ DISKUSE
4. týkající se právních problémů:
a. individuální sezení?
b.
5.

skupinové sezení?

Jak důležité jsou pro vás v současné době doplňkové služby, které by Vám pomohly vyřešit Vaše
právní problémy?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:

SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA RODINNÉ PORADENSTVÍ
1.

V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážnou hádku nebo konflikt s některým z dospělých
členů Vaší rodiny?

2.

V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážnou hádku nebo konflikt s některým z dětí nebo
dospívajících z Vaší rodiny?

3.

V kolika dnech z posledních 30 došlo mezi Vámi a jiným členem Vaší rodiny ke konfliktu nebo
rvačce?

Evaluace procesu
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SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytované odborníkem na rodinné/rodičovské problémy
KOLIKRÁT BĚHEM POSLEDNÍCH 30 DNU JSTE:
4.

Měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na pomoc při problémech ve vztahu s Vaší/m
partnerem/kou/spolubydlící/m a/nebo jiným dospělým členem Vaší rodiny?

5.

Měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na znovunavázání kontaktu s Vaší/m
partnerem/kou/spolubydlící/m a/nebo jiným dospělým členem Vaší rodiny?

6. Měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na pomoc, jak lépe vycházet s vlastními
dětmi nebo zlepšit své rodičovské schopnosti?
7.

Měl/a schůzku nebo sezení s odborníkem zaměřené na pomoc při znovunavázání kontaktu s
Vašimi dětmi?

OBECNÁ PORADENSKÁ SEZENÍ
Mohou být individuální nebo skupinová, jsou určena k diskusi nad celou řadou témat - obvykle sezení,
která nemají specifickou agendu nebo název.
KOLIKRÁT BĚHEM POSLEDNÍCH 30 DNU JSTE SE ÚČASTNIL/A OBECNÉHO SKUPINOVÉHO
NEBO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSKÉHO SEZENÍ, KDE PROBĚHLA VÝZNAMNÁ DISKUSE:
8.

týkající se vašich problémů s dospělými v rodině
a. individuální sezení?
b.

skupinové sezení?

9. týkající se vašich problémů v péči o dítě nebo rodičovských problémů:
a. individuální sezení?
b.

skupinové sezení?

10. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby, které by Vám pomohly zlepšit Váš
vztah s Vaší/m partnerem/kou nebo sexuální/m partnerem/kou?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

11. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby, které by Vám pomohly bezpečně
ukončit Váš vztah s Vaší/m partnerem/kou nebo sexuální/m partnerem/kou?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

12. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby, které by Vám pomohly se stát
schopnějším rodičem pro Vaše děti?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:
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PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
1. V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážné emocionální problémy (deprese, úzkost, atd.)?
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Sezení/služby poskytované odborníkem na psychické/emocionální problémy
2. Kolikrát během posledních 30 dnů jste podstoupil/a hodnocení nebo testování odborníkem na
psychické nebo emocionální problémy?
3. Kolikrát během posledních 30 dnů jste dostal/a léky nebo předpis nebo další léky na psychické
nebo emocionální problémy?
4.

Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a sezení nebo relaxační cvičení, "biofeedback" nebo
meditaci?

5. Kolikrát během posledních 30 dnů jste měl/a individuální psychoterapeutické sezení kvůli
psychickým nebo emocionálním problémům u odborníka?
6. Kolikrát během posledních 30 dnů jste se účastnil/a skupinového psychoterapeutického sezení
kvůli psychickým nebo emocionálním problémům u odborníka?
OBECNÁ PORADENSKÁ SEZENÍ
Mohou být individuální nebo skupinová, jsou určena k diskusi nad celou řadou témat - obvykle sezení,
která nemají specifickou agendu nebo název.
KOLIKRÁT BĚHEM POSLEDNÍCH 30 DNU JSTE SE ÚČASTNIL/A OBECNÉHO SKUPINOVÉHO
NEBO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSKÉHO SEZENÍ, KDE PROBĚHLA VÝZNAMNÁ/VÁŽNÁ
DISKUSE:
7. týkající se vašich psychických/emocionálních problémů:
a. individuální sezení?
b.
8.

skupinové sezení?

Jak důležitá je pro Vás v současné době léčba vašich emocionálních problému?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:
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DODATKY
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: VZDĚLÁVÁNÍ, PRÁCE A KURSY
1.

V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a hodiny, která Vás měla připravit na vstup do školy
nebo kursu?

2. V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a přípravky pořádané komunitou, základní/střední
školou nebo vyšší odbornou školou/vysokou školou?
3. V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a hodin na vyšší odborné škole/vysoké škole nebo
hodin v rámci postgraduálního studia?
4.

V kolika dnech z posledních 30 jste navštívil/a sociálního pracovníka nebo odborníka na
poradenství v oblasti vzdělávání kvůli Vašemu vzdělání nebo školení?

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: BYDLENÍ, DOPRAVA A VEDENÍ (RODINNÝCH) FINANCÍ
5.

V kolika dnech z posledních 30 jste navštívil/a agenturu nebo služby zprostředkovávající
ubytování, abyste našel/a odpovídající, bezpečné bydlení nebo pomoc s hrazením Vašich výdajů
na bydlení (např. příspěvky na bydlení)?

6. V kolika dnech z posledních 30 jste navštívil/a agenturu nebo služby, abyste vyřešil/a své problémy
s dopravou, včetně získání řidičského průkazu?
7. V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážné problémy s přiměřeným stavem, bezpečností
nebo hygienickými podmínkami, ve kterých žijete?
8.

V kolika dnech z posledních 30 jste měl/a vážné problémy s dopravou (tj. nebyl/a jste schopen/a
se dostat tam, kde jste Vy nebo vaše děti měli být)?

9. V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a sezení, kde jste se naučil/a, jak rozumně koupit
jídlo, vařit, plánovat jídla a dělat běžné nákupy?
10. V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a sezení, kde jste se naučil/a, jak vést účetnictví,
finance, platit včas účty, řešit úvěrové problémy nebo půjčky?
11. V kolika dnech z posledních 30 jste se účastnil/a sezení, kde jste se naučil/a, jak vyřešit běžné
problémy s domem nebo autem?
12. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby zaměřené na problémy s bydlením?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

13. Jak důležité jsou pro Vás v současné době doplňkové služby zaměřené na problémy s dopravou?
□

vůbec ne

□

trochu

□

přiměřeně

□

značně

□

velmi

Poznámky:

Evaluace procesu
Dotazník o podstoupené terapii (TSR)
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