Seroincidence VHC u injekčních uživatelů drog
Prospektivní část studie Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog
Do této prospektivní části jsou zařazeni pouze klienti s negativním výsledkem v základní části studie – Seroprevalence VHC u
injekčních uživatelů drog. Druhé a každé další vyšetření v rámci prospektivní části je jim prováděno jen pokud výsledek předchozího
vyšetření není pozitivní.

Kritéria pro zařazení do prospektivní části studie:
Vyšetřen v rámci základní části seroprevalenční studie
s negativním výsledkem
Psychická a fyzická způsobilost porozumět instrukcím
Podpis informovaného souhlasu

ano / ne
ano / ne
ano / ne

Kritéria pro vyřazení:
Vyšetřen v rámci základní části seroprevalenční studie
nebo v rámci prospektivní části s pozitivním výsledkem

ano / ne

Datum posledního vyšetření VHC protilátek v rámci studie: ___/___/______
Kód klienta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Pořadí prospektivního (následného) vyšetření:
Datum vyšetření ___/___/_______

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

Jméno tazatele:
___________________
Zařízení:
________________
Část I – klient
1) Došlo od klientova vstupu do studie ke změně ve vzdělání?
• ano
• ne
Pokud ano, uveďte nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání
• neukončené základní
• základní
• vyučen
• střední s maturitou
• vysokoškolské
2) Došlo od klientova vstupu do studie ke změně místa, kde se respondent dlouhodobě zdržuje?
• ano
• ne
Pokud ano, uveďte místo, v němž se respondent dlouhodobě zdržuje (město/vesnice+okres):
______________________________________________
3)
•
•
•
•
•
•

JAK ČASTO užíváte drogy injekčně v posledních 6 měsících?
méně než jednou za měsíc
1-4x měsíčně
2-3x týdně
4-6x týdně
denně
víckrát denně (uveďte kolikrát v průměru): _________

PHARE Twinning Project „Streghtening National Drug Policy“
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Séroprevalenční studie VHC
modul I
Strana 1 (celkem 4)

4)
•
•
•
•
•
•
•
•

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

5)
•
•
•
•

Co je vaše PRIMÁRNÍ/HLAVNÍ droga v posledních 6 měsících?
heroin
pervitin
míchám to
jiné (uveďte): ___________________________

6) Použil/a jste v posledních 6 měsících JEHLU NEBO STŘÍKAČKU, KTEROU UŽ POUŽIL
NĚKDO PŘED VÁMI (včetně Vašeho partnera)?
• ano
• ano – ale jen po partnerovi
• ne
• nevím
7)
•
•
•
•
•

JAK jste si UŽÍVAL/A DROGU v posledních 6 měsících? (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

8)
•
•
•
•

POUŽIL/A jste v posledních 6 měsících PO NĚKOM NÁDOBÍČKO (filtry, lžíci, vodu)?
ano
ano, ale jen po partnerovi / s partnerem
ne
nevím

9) SDÍLEL/A jste v posledních 6 měsících jehlu, stříkačku nebo jiné nádobíčko (filtr, vodu, lžičku)
S NĚKÝM, KDO MĚL HEPATITIDU C (céčko)?
• ano
• ne
• nevím
10) UŽÍVAL/A jste INJEKČNĚ- v posledních 6 měsících v zahraničí?
• ano (uveďte kde): ___________________
• ne
11) SDÍLEL/A JSTE v posledních 6 měsících jehlu, stříkačku, filtr, vodu, lžíci S CIZINCEM?
• ano (uveďte jeho/její národnost): ______________________________
• ne
• nevím
12) Začal/a jste od svého vstupu do studie abstinenčně orientovanou ambulantní léčbu?
• ano
• ne
PHARE Twinning Project „Streghtening National Drug Policy“
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Séroprevalenční studie VHC
modul I
Strana 2 (celkem 4)

Pokud ano, dokončil jste ji?
• ano
• ne
13) Nastoupil/a jste od svého vstupu do studie na abstinenčně orientovanou ústavní léčbu?
• ano
• ne
Pokud ano, dokončil jste ji?
• ano
• ne
14) Byl/a jste od svého vstupu do studie klientem kontaktního centra?
• ano
• ne
Pokud ano, jak časté byly průměrně Vaše návštěvy v posledních 6 měsících?
• 2 – 7 x za týden
• 1x za týden
• 1-3x za měsíc
• méně než 1x za měsíc
15) Účastnil jste se od svého vstupu do studie výměnného programu?
• ano
• ne
Pokud odpověď na otázku 15) zní ano, potom odpovězte následující otázky:
Jehly a stříkačky jsem si v posledních 6 měsících měnil:
• v K-centru
• na ulici
• v bytě
• jinde, kde ___________________________
Ve výměnném programu jsem získal průměrně __________ stříkaček týdně.
Výměnný program jsem v posledních 6 měsících využíval:
• 2 – 7 x za týden
• 1x za týden
• 1-3x za měsíc
• méně než 1x za měsíc
Vyjádřete svou spokojenost s následujícími charakteristiky výměnného programu
(křížkem v příslušném poli):
Charakteristika
Spokojen
Nespokojen
Otevírací doba
Umístění výměnného místa
Personál
Administrativa kolem výměny (evidence atd.)
Injekční a další distribuovaný materiál (voda, desinfekce,
kondomy)
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Pokud odpověď na otázku 15) zní ne, byly důvodem vaší neúčasti v programu následující
charakteristiky programu (odpovídající možnost označte křížkem)?
Charakteristika
Byla důvodem neúčasti Nebyla
důvodem
ve
výměnném neúčasti ve výměnném
programu
programu
Otevírací doba
Umístění výměnného místa
Personál
Administrativa kolem výměny (evidence atd.)
Injekční a další distribuovaný materiál (voda,
desinfekce, kondomy)
Byl zde jiný důvod Vaší neúčasti v programu?
• ano
• ne
Pokud ano, jaký ________________________________________
Část II – test VHC
16) Výsledek testu VHC (test se provádí po dokončení dotazníku):
• pozitivní (přítomny oba proužky)
• negativní (přítomen jen kontrolní proužek)
• neplatný (bez viditelného kontrolního proužku)
Část III – odpovídá pracovník K-centra
17) Účastnil se klient od svého vstupu do studie výměnného programu?
• ano
• ne
Pokud odpověď na otázku 17) zní ano, potom odpovězte následující otázky:
Jehly a stříkačky si v posledních 6 měsících měnil:
• v K-centru
• na ulici
• v bytě
• jinde, kde ___________________________
Ve výměnném programu získal v posledních 6 měsících průměrně __________ stříkaček
týdně.
Výměnný program v posledních 6 měsících využíval:
• 2 – 7 x za týden
• 1x za týden
• 1-3x za měsíc
• méně než 1x za měsíc
Navštěvoval od svého vstupu do studie kontaktního centrum?
• ano
• ne
Pokud ano, jak časté byly jeho návštěvy v posledních 6 měsících?
• 2 – 7 x za týden
• 1x za týden
• 1-3x za měsíc
• méně než 1x za měsíc
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