Základní informace
Jméno tazatele: ___________________ _______________________________
Zařízení:
___________________________________________________
Město/vesnice, kde bylo interview odebráno (okres): ____________________________________

Kritéria pro zařazení do studie

injekční užívání drog v průběhu posledního roku
psychická a fyzická způsobilost porozumět instrukcím
podpis informovaného souhlasu
věk 15 let a více

ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne

Kritéria pro vyřazení ze studie

probíhající metadonová substituční terapie
předchozí účast v této studii v tomto nebo jiném centru

ano / ne
ano / ne

Kde bylo interview odebráno?
• nízkoprahové zařízení
• veřejné prostranství
• drogový byt
• jinde (uveďte) _________________________________
Datum interview:
Interview začalo:
Bylo ukončeno:
Délka interview:

den _____ měsíc ______ 2002
___:___
___:___
_______ minut

Bylo interview provedeno jen s klientem nebo byli přítomny i další osoby, které mohly
naslouchat?
• jen s respondentem
• za přítomnosti další(ch) osob(y)
Souhrn (nehodící se škrtněte):

Modul I (základní)
Modul II (znalost)
Modul III (multiplikátory)
Modul IV (injekční materiál)
Test VHC

ODEBRÁN
ODEBRÁN
ODEBRÁN
ODEBRÁN
PROVEDEN

NEODEBRÁN
NEODEBRÁN
NEODEBRÁN
NEODEBRÁN
NEPROVEDEN

Výsledek testu VHC (test se provádí po dokončení modulu 2):
• pozitivní (přítomny oba proužky)
• negativní (přítomen jen kontrolní proužek)
• neplatný (bez viditelného kontrolního proužku)
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(I) Základní modul

I. Sociodemografická data
1) Kód klienta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Identifikační kód klienta složený z 10 znaků (první tři písmena
křestního jména matky, dvě číslice udávající den narození
klienta, první tří písmena křestního jména klienta a dvě číslice
udávající měsíc narození klienta).
Př.: klient Tomáš narozený 7.8.1973, jehož matka se jmenuje
Ludmila – má kód: LUD07TOM08

2) Rok narození: 19__ __
3) Pohlaví
• muž
• žena
4) Občanství
• české
• jiné (uveďte): __________________
5) Etnikum
• české
• romské
• jiné (uveďte): __________________
6) Uveďte nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání
• neukončené základní
• základní
• vyučen
• střední s maturitou
• vysokoškolské
7) Trvalé bydliště (město/vesnice+okres):
________________________________________________________________________
8) Místo, v němž se respondent dlouhodobě zdržuje (město/vesnice+okres):
________________________________________________________________________
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II. Vzorce užívání drog
1)
•
•
•
•
•
•

Kdy jste POPRVÉ užil/a drogu injekčně (do žíly)?
v průběhu posledního měsíce
v průběhu posledního roku
v průběhu posledních dvou let
v průběhu posledních pěti let
v průběhu posledních deseti let
dříve než před deseti lety

2)
•
•
•
•

Kterou drogu jste užil/a injekčně jako PRVNÍ?
heroin
pervitin
oboje najednou
jinou (uveďte): __________________

3)
•
•
•
•
•
•

JAK DLOUHO si pícháte drogy pravidelně?
1-6 měsíců
6-12 měsíců
více než rok, ale max. 2 roky
více než 2 roky, ale max. 5 let
více než 5, ale max. 10 let
více než 10 let

4)
•
•
•
•
•
•

JAK ČASTO si teď pícháte?
méně než jednou za měsíc
1-4x měsíčně
2-3x týdně
4-6x týdně
denně
víckrát denně (uveďte kolikrát v průměru): _________

5)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdy jste užil/a injekčně drogu NAPOSLED?
dnes
včera
během posledních sedmi dnů
během posledních 30 dnů
během posledních 3 měsíců
během posledních 6 měsíců
během posledního roku
během posledních dvou let

6)
•
•
•
•

Co je nyní vaše PRIMÁRNÍ/HLAVNÍ droga?
heroin
pervitin
míchám to
jiné (uveďte): ___________________________

Jde o součet všech aktivních období
užívání.
Př.: Klient užíval injekčně 7 měsíců
v roce 2000, pak se 5 měsíců léčil v PL,
pak 4 měsíce tahal alobal, pak si půl
roku píchal, nyní (po další abst. léčbě)
před dvěma měsíci opět zrelaboval do
inj. užívání – celkem inj. 15 měsíců –
„více než rok ale max. 2 roky
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7) Použil/a jste někdy JEHLU NEBO STŘÍKAČKU, KTEROU UŽ POUŽIL
NĚKDO PŘED VÁMI (včetně Vašeho partnera)?
• ano
• ano – ale jen po partnerovi
• ne
• nevím
8)
•
•
•
•
•
•

Pokud ano, kdy se to stalo POPRVÉ?
tento měsíc (během posledních 30 dní)
během posledního roku
během posledních dvou let
během posledních pěti let
během posledních deseti let
ještě dříve

9)
•
•
•
•
•

JAK SI PÍCHÁTE drogu? (úmyslně se překrývá s otázkou 7)
vždycky čistou (tj. nepoužitou) jehlou a stříkačkou
vždycky vlastní jehlou/stříkačkou (nikdy je nepůjčuji a nikdy si nepůjčuji)
párkrát jsem byl/a s někým na jehle, ale ne více než 5x
bývám s někým na jehle docela často
je mi to jedno

10) Už jste někdy POUŽIL/A PO NĚKOM NÁDOBÍČKO (filtry, lžíci, vodu)?
(včetně partnera)?
• ano
• ano, ale jen po partnerovi / s partnerem
• ne
• nevím
11) Pokud ano, kdy se to stalo POPRVÉ?
• během posledního měsíce
• během posledního roku
• během posledních dvou let
• během posledních pěti let
• během posledních deseti let
• dříve
12) SDÍLEL/A jste někdy jehlu, stříkačku nebo jiné nádobíčko (filtr, vodu, lžičku)
S NĚKÝM, KDO MĚL HEPATITIDU C (céčko)?
• ano
• ne
• nevím
13) Píchal/a jste si někdy drogy v zahraničí?
• ano (uveďte kde): ___________________
• ne
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14) SDÍLEL/A JSTE někdy jehlu, stříkačku, filtr, vodu, lžíci S CIZINCEM?
• ano (uveďte jeho/její národnost): ______________________________
• ne
• nevím

III. Sexuální partneři
1)
•
•
•
•

KOLIK SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ jste doposud v životě měl/a?
0
1-5
6-10
více než 10

2) KOLIK z nich injekčně UŽÍVALO DROGY (počet)?
____________
3)
•
•
•
•

Měl/a jste někdy sexuální styk BEZ KONDOMU?
nikdy
občas
ano, většinou bez kondomu
vždycky bez kondomu

4) Měl/a jste někdy sexuální styk (vaginální nebo anální) ZA PENÍZE, ZBOŽÍ
NEBO DROGY?
• nikdy
• výjimečně
• často
5)
•
•
•

Jste SEXUÁLNÍ ORIENTACÍ
heterosexuál
bisexuál
homosexuál

IV. Vězení
1)
•
•
•

Byl/a jste někdy VE VĚZENÍ?
ne
jen ve vazbě
ano

2)
•
•
•

PÍCHAL/A jste si někdy VE VĚZENÍ DROGY?
ano – ve vězení to bylo poprvé
ano
ne
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V. Hepatitidy/HIV

1) Měl/a jste někdy HEPATITIDU?
• ne
• ano
2)
•
•
•
•
•

Pokud ano, JAKÝ TYP?
A
B
C
D
nevím

3) Prodělal/a jste někdy TEST NA HEPATITIDU C (céčko)?
• ne
• ano, naposledy (uveďte kdy): ___________________
4)
•
•
•

Pokud ano, VÝSLEDEK byl:
HCV pozitivní
HCV negativní
nevím

5) Prodělal/a jste někdy TEST NA HEPATITIDU B?
• ne
• ano, naposledy (uveďte kdy): ___________________
6)
•
•
•

Pokud ano, VÝSLEDEK byl:
HBV pozitivní
HBV negativní
nevím

7)
•
•
•

Byl/a jste někdy OČKOVÁN/A proti hepatitidě (B)?
ne
ne, ale rád/a bych
ano, byl/a jsem očkován/a (kdy):_________________ a dostala jsem
(počet)_____________ dávek.

8) Byl/a jste někdy TESTOVÁN/A NA HIV/AIDS?
• ne
• ano (datum: ____________ výsledek: pozitivní / negativní / nevím)
9)
•
•
•

Měl někdo z Vašich SEXUÁLNÍCH PARTNERŮ HEPATITIDU C (céčko)?
ano
ne
nevím

PHARE Twinning Project „Streghtening National Drug Policy“
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
modul I

Séroprevalenční studie VHC
Strana 6 (celkem 7)

10) Dostal/a jste někdy TRANSFÚZI KRVE nebo plazmy?
• ano, před rokem 1993
• ano, v roce 1993 nebo později
• ne
11) Trpěl/a jste někdy na HEMOFILII (krvácivost, špatná srážlivost krve)?
• ano
• ne
12) Byl/a jste někdy na HEMODIALÝZE (umělé ledvině)?
• ano
• ne
13) Máte TETOVÁNÍ NEBO PIERCING?
• ano
• ne
14) Pokud ano, TETOVÁNÍ MI BYLO PROVEDENO
• ve specializovaném salónu
• ve vězení
• jinde (uveďte): _________________________________
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