
Přílohy 

Příloha 1 

Otázky pro punkery 

1. Jsi podle sebe punker? K jaké odnoži se řadíš? 

2. Co je podle tebe punk? 

3. Jak ses k punku dostal? 

4. Jak dlouho jsi punker? 

5. Jak hodnotíš současnou punkovou scénu? 

6. Myslíš, že dřív byla kultura o něčem jiném? 

7. Jak a s kým bydlíš? 

8. Patří podle tebe alkohol k punku? 

9. Myslíš, že v punku se pije víc než v ostatních subkulturách? 

10. Piješ alkohol? 

11. Piješ rád?  

12. Co ti to dává? Proč piješ? 

13. Kdy jsi pil alkohol poprvé a při jaké příležitosti? 

14. Jak často piješ? 

15. Piješ někdy v tazích (víc dní)? 

16. Co piješ? 

17. Piješ okenu, francovku atd.? 

18. Kolik toho při 1 příležitosti vypiješ? 

19. Při jakých příležitostech nejčastěji piješ? 

20. S kým? 

21. Piješ i sám? 

22. Častěji v týdnu nebo o víkendu? 

23. Piješ i v „depkách“? Nebo máš alkohol jako berličku? Lék na fyzickou nebo duševní bolest? 

24. Oslavuješ alkoholem? 



25. Piješ do němoty nebo se rád kontroluješ? 

26. Máš okna? Jak často a jak dlouhá? 

27. Daří se ti po kalbě dorazit na místo určení v určený čas? 

28. Chodíš se vyspat domů nebo kde spíš? 

29. Dáváš si ráno na spravení? 

30. Máš partnera? 

31. Pije partner? Piješ s ním? 

32. Zajímá tě opačné pohlaví, když piješ? 

33. Když jsi s partnerem, piješ jinak? 

34. Co sex a chlast? 

35. Jak piješ v hospodě? Chodíš tam kvůli chlastu nebo lidem? 

36. Jak piješ na koncertech? Jinak? Jak moc? Pamatuješ si je? 

37. Mluvíš s někým, když piješ? 

38. Jak se chováš, když piješ? Agrese, arogance, roztomilost… 

39. Děláš riskantní věci opilý? 

40. Dělá bordel? Rebeluješ? 

41. Ublížil sis někdy opilý? 

42. Ublížil jsi někdy někomu jinému opilý? 

43. Když nemůžeš pít, máš chuť na pití? 

44. Jak řešíš pití, když nemáš peníze? 

45. Můžeš odhadnout, kolik tě stojí tah/týden/měsíc? 

46. Nosíš si na akce vlastní chlast? 

47. Potřebuješ na opití víc alkoholu než dřív? 

48. Co kocoviny? Pravidelné? Jak vypadají? 

49. Pracuješ/studuješ/flákáš se? 

50. Víš o škodlivém účinku alkoholu? Co podle tebe způsobuje? Pozoruješ něco na sobě? 

51. Kolik máš kamarádů? Kolik z nich je punk? Jsou to kluci i holky? 

52. Znáš nějaké abstinenty? sXe? 



53. S jakými lidmi se nejradši scházíš nebo piješ? 

54. Kouříš? Bereš drogy?  

55. Co říkáš vegetariánství? 

56. Oblíbená kapela? Text o chlastu? 

57. Za jakých okolností nejčastěji piješ? 

58. Jak to vidíš do budoucna – budeš pít pořád/co se stane a kdy se to změní? 

59. Kolik ti je let? Dosažené vzdělání? Rodinný stav? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Otázky pro stoupence sXe 

1. Jsi podle sebe sXe? K jaké odnoži se řadíš? 

2. Co je podle tebe sXe? 

3. Jak ses k sXe dostal? 

4. Jak dlouho jsi sXe? 

5. Proč sis vybral sXe? 

6. Jak hodnotíš současnou punkovou scénu? 

7. Myslíš, že dřív byla kultura o něčem jiném? 

8. Patří podle tebe alkohol k punku? 

9. Myslíš, že v punku se pije víc než v ostatních subkulturách? 

10. Rebeluješ? Jak? 

11. Co říkáš na lidi, kteří pijí alkohol? 

12. Stýkáš se s lidmi, kteří pijí alkohol? 

13. Pracuješ/studuješ/flákáš se? 

14. Víš o škodlivém účinku alkoholu? Co podle tebe způsobuje? 

15. Kolik máš kamarádů? Kolik z nich je punk (sXe)? Jsou to kluci i holky? 

16. Znáš nějaké abstinenty? sXe? 

17. S jakými lidmi se nejradši scházíš? Povaha, pohlaví, věk… 

18. Co říkáš vegetariánství? 

19. Co říkáš módě kolem sXe? Co nejradši nosíš ty? 

20. Co říkáš na promiskuitu? 

21. Oblíbená kapela? 

22. Jak a s kým bydlíš? 

23. Jak to vidíš do budoucna – budeš pořád sXe/co se stane a kdy se to změní? 

 

 

 



Příloha 3 

Anamnestický list o. s. SANANIM 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Adresa - trvalé bydliště: 

Adresa - kde klient žije: 

Telefon: 

Zdravotní pojišťovna: 

 

Kontakt na někoho blízkého: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon: 

 

1.  Vstupní údaje 

1.1. Z jakého důvodu a s jakými potížemi klient přichází, resp. která obtíž 

konkrétně jej vedla ke kontaktu s námi, jakého rázu jsou tyto obtíže, jak dlouho trvají. 

Objevily se poprvé či trpěl-li klient podobnými potížemi již někdy dříve (v případě, 

že klient měl potíže již dříve a pomoc nevyhledal, tak proč). 

1.2. Reference: kde byl klient naposledy v léčbě či jiné odborné péči, zda jí 

ukončil, případně proč ji neukončil, doporučen kým? 

1.3. Odkud o nás klient ví. 

 



2.  Osobní anamnéza 

2.1. Zdravotní anamnéza 

2.1.1. Jak probíhal porod. Nemoci, časté nebo těžké. Zaznamenejte všechny 

vážnější nemoci, kterými klient trpěl. Mělo by se jednat hlavně o nemoci, které 

nemají souvislost s abusem NL, tj. astma, traumata, operace, ... 

2.1.2. Hospitalizace z jiného důvodu než pro abusus NL 

2.1.3. U žen-matek: Jak probíhalo těhotenství, porod, šestinedělí (zdravotně, zda 

klientka užívala drogy, jaké, jak, jaké dávky, pokoušela se abstinovat v těhotenství, 

jedná se o první těhotenství, menstruace po porodu….) 

2.1.4. Test na hepatitidy. Ano, ne, výsledek, kdy naposledy.  Prodělaná hepatitis 

A, B, C. Kdy, je-li chronická, zda klient je evidován v nějaké hepatologické 

ambulanci. 

2.1.5. HIV test. Ano, ne, výsledek, kdy naposledy. Klienta se v souvislosti 

s infekcí HIV/AIDS se zeptejte také na rizikové chování. 

2.1.6. Současné zdravotní potíže 

 

2.2. Psychická anamnéza (jen takové problémy, které nemají souvislost 

s abusem NL) 

2.2.1. Dosavadní kontakty s psychiatrií (ambulantní i lůžková zařízení) 

2.2.2. Kontakty s psychologem - poradny, školní psycholog atd. 

2.2.3. Suicidální pokusy, kdy, proč, jak. Sem počítejte i sebevražedné myšlenky, 

které nebyly realizovány. 

 

2.3. Sexuální život - jeho počátky, orientace, problémy. Zaměřte se na 

promiskuitu, pohlavní choroby, antikoncepce; znásilnění, potraty; homosexualita; 

prostituce. 



 

3.  Sociální anamnéza 

3.1. Vzdělání 

3.1.1. Kde, kdy, co a jak. Nejvyšší dosažené vzdělání. Zaznamenejte i 

neukončené školy. 

3.1.2. Komentář klienta ke škole, jaký byl žák (jak se ve škole cítil, vztahy 

s vrstevníky). 

 

3.2. Záliby 

Jaké měl klient záliby, než začal užívat drogy, které z nich si našel sám, do kterých 

byl tlačen a kým. 

 

3.3. Zaměstnání 

3.3.1.  Současné 

3.3.2.  Předešlá - kdy byl naposledy zaměstnán, jak dlouho trvalo jeho nejdelší 

období zaměstnanosti, jak dlouho trvalo jeho nejdelší období nezaměstnanosti. 

 

3.4. Finanční situace, zdroj příjmů 

3.4.1. Dluhy - kolik, kde (VZP, MHD...) 

3.4.2. Současný příjem, náklady na živobytí. 

 

3.5. Bydlení 

3.5.1. Technické charakteristiky (poloha, velikost a vybavení bytu) 

3.5.2. Soukromí klienta v bytě (vlastní pokoj atd.) 



3.5.3. S kolika dalšími osobami klient v bytě žije, zda jsou tyto osoby uživatelé drog 

nebo ex-useři. 

 

3.6. Právní problémy, absolvované tresty 

3.6.1. Je v současné době v podmínce, či je-li soudně stíhán (nebo stíhání očekává). 

3.6.2. Za co byl klient trestán nebo obviněn, i když nebyl odsouzen. 

3.6.3. Má nebo měl soudně nařízenou léčbu. 

3.6.4. U žen-matek: má dítě (děti) v péči, odebrané na základě předběžného opatření, 

soudně, kde jsou umístěny příp. další děti, může se s nimi klientka stýkat, uznané 

otcovství, styk dítěte s otcem 

 

3.7. Důležité osoby v životě klienta 

3.7.1. Rodiče, sourozenci, manželé, děti….(u osob uváděných v oddíle „Rodina“ není 

nutné se rozepisovat, stačí odkaz) 

3.7.2. Partner/ka 

3.7.3. Přátelé, spolužáci... 

 

4.  Drogová kariéra 

4.1. Hlavní droga (včetně způsobu aplikace a doby užívání, dávky, věku při 

první zkušenosti s danou drogou – vyplňujte s ohledem na kritéria závislosti a 

rizikové užívání): 

4.1.1. Heroin 

4.1.2. Pervitin 

4.1.3. Jiná 

 

4.2. Ostatní drogy, které klient užíval (včetně způsobu aplikace a doby užívání, 



dávky, věku při první zkušenosti s danou drogou): 

4.2.1. Heroin 

4.2.2. Braun 

4.2.3. Pervitin 

4.2.4. Kokain 

4.2.5. Ecstasy 

4.2.6. LSD 

4.2.7. Marihuana 

4.2.8. Psylocibin 

4.2.9. Alkohol 

4.2.10. Organická rozpouštědla 

4.2.11. Farmaka 

4.2.12. Jiné 

 

4.3. Kde bral klient peníze na drogy (krádeže, prostituce...) 

 

5.  Obtíže a problémy spojené s užíváním drog 

5.1. Psychické obtíže - toxická psychóza, deprese, flashbacky, úzkostné stavy, 

suicidální pokusy. (především stavy, které byly tak závažné, že si vyžádaly 

konzultaci s psychiatrem nebo hospitalizaci na psychiatrii, včetně stavů, které by 

intervenci vyžadovaly, ale z nějakých důvodů k ní nedošlo). 

5.2. Předávkování - tj. pokud byla provedena nějaká intervence nutná 

k resuscitaci (i laické). 

5.3. Odvykací stav - jak ho klient zvládal. 

5.4. Tělesné obtíže spojené s abusem: Abscesy, zápaly plic, flegmony... (tj. 



stavy, které byly tak závažné, že si vyžádaly konzultaci s lékařem nebo hospitalizaci, 

včetně stavů, které by intervenci vyžadovaly, ale z nějakých důvodů k ní nedošlo). 

5.5. Jiné problémy spojené s užíváním drog - pracovní, studijní, společenské, 

řízení pod vlivem drogy, i když klient nebyl přistižen (jde o konkrétní problémy, 

které nastaly v souvislosti  s drogami).   

 

6. Léčby a abstinenční pokusy 

6.1. Absolvované léčby - všechny ústavní i ambulantní chronologicky. Jak dlouho 

klient vydržel abstinovat po absolvované léčbě, jak dlouho klient vydržel abstinovat 

sám bez léčby. 

6.2. Doba abstinence: 

 

 

7.  Rodina 

 

7.1. Základní údaje 

7.1.1. Rodiče, věk, zaměstnání, zdravotní stav 

7.1.2. Sourozenci, věk, zaměstnání, zdravotní stav 

7.1.3. Manžel, otec dítěte, věk, zaměstnání, zdravotní stav 

 

7.2. Rodinná anamnéza 

7.2.1.  Úmrtí, na co, v kolika letech... 

7.2.2. Důležité choroby - srdeční onemocnění, cukrovka, mrtvice, nádorová 

onemocnění... 

7.2.3. Závislosti a duševní onemocnění v rodině - o případné rodinné zátěži je 



třeba se podrobně rozepsat. Pokud klient např. uvede, že jeho děd byl alkoholik, 

zeptejte se, zda se léčil, ev. kde. 

 

7.3. Charakteristika rodinného prostředí 

7.3.1. Hodnocení rodinných vztahů s rodiči a sourozenci. Zde je třeba zaznamenat 

hodnocení vztahů v rodině. 

7.3.2. Úplná, neúplná rodina - kdy se rodiče rozvedli, jak to klient snášel, s kým 

z rodiny nyní žije, jaké kontakty má se svým druhým rodičem. 

7.3.3. Jiné důležité osoby v životě klienta (z kruhu rodiny). 

7.3.4. Sociální status rodiny 

7.3.5. U žen-matek: kdo z těchto osob může pomoci s péčí o dítě v příp. předčasného 

odchodu z léčby, hospitalizace apod. (kontakt) 

 

7.4. Údaje od rodičů nebo rodinných příslušníků (vyplňujeme jen tehdy, přijdou-li 

rodiče nebo rodinní příslušníci společně s klientem) 

7.4.1. Pohled rodinných příslušníků na klienta, na jeho abusus, chování doma - 

fungování v rodině, plnění dohodnutých pravidel, atd. Zaznamenejte pokud možno 

všechny stesky rodiny na chování jejich příbuzného, ev. na abusus návykových látek. 

7.4.2. Charakteristika rodinného prostředí z pohledu rodičů (příbuzných). Jak rodina 

vidí vztahy s klientem, jaký byl předtím, než začal zneužívat NL, jaký je nyní. 

Vhodné je také zaznamenat ideální stav dle rodičů, jak by měl vypadat dle jejich 

představ. 

7.4.3. Charakteristika rodičů z pohledu pracovníka. Náhled rodiny na abusus 

návykových látek, zhodnocení chování rodiny vzhledem k danému problému. Jak se 

měnil vztah rodiny ke klientovi v průběhu léčby. 

7.4.4. Pokuste se objektivizovat data udaná klientem. 

 

 



8. Stav klienta při rozhovoru 

8.1. Vzhled klienta, jeho chování při pohovoru, verbální projev (je zřetelně hostilní, 

depresivní, úzkostný, paranoidní). 

8.2. Spolupráce, náhled na abusus 

8.3. Jeví-li klient známky akutní intoxikace nebo odvykacího stavu, je nutné to 

zmínit. 

8.4. Jsou nebo nejsou přítomny suicidální myšlenky? 

 

Základní problém z vašeho pohledu 

Pracovní plán (cíle) - váš návrh 

Datum: 

Jméno garanta: 

Jméno vyplňujícího a podpis: 

 

 


