
Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam okruhů otázek do semistrukturovaného interview 

Anamnestické údaje o klientce 

1. Kolik vám je let? 

2. Jak dlouho jste užívala drogy? 

3. Jaké drogy jste užívala? 

4. Máte v současné době trvalé bydliště? 

5. Máte v současné době partnera? 

6. Má v současné době práci? 

7. Kolik máte dětí? 

8. Jaké máte vzdělání? 

9. Jaký léčebný program jste absolvovala, případně jak dlouho trvala Vaše léčba? 

 

Struktura rozhovoru 

Cíl 1: popsat jednotlivé motivy k abstinenci uživatelek s dětmi 

1. Co bylo důvodem k tomu, že jste přestala brát drogy? 

2. Pokud jste měla partnera, jakou roli sehrával ve Vašem životě? Podporoval Vás v mateřství a 

abstinenci? Máte v současnosti partnera? 

3. Pokud jste měla práci, co pro Vás v životě znamenala? Jakou jste vykonávala práci? Máte 

v současné době práci? 

4. Hrozilo Vám někdy soudní odebrání dítěte? Co jste v takové situaci dělala? 

5. Máte zdravotní komplikace způsobené užíváním drog? 

 

Cíl 2: popsat motivy, které mají vliv na setrvání v léčbě u uživatelek s dětmi 

6. Bylo to Vaše rozhodnutí léčit se, nebo Vás k tomu někdo donutil? 

7. Měla jste někdy soudně nařízenou léčbu? 

8. Už jste se předtím někdy léčila? Pokud ano, jak dlouho? Kolikrát jste zrelapsovala? 

 

Cíl 3: popsat, jakou roli sehrálo těhotenství v drogové kariéře klientek 

9. Co Vám pomáhalo/pomáhá k tomu, abyste setrvala v léčbě? 
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10. Uvažovala jste před těhotenstvím už někdy dříve o změně k abstinenci? Pokud ano, v jaké 

situaci? Z jakého důvodu se to nepovedlo? Co tomu zabránilo? 

11. Změnila jste způsob dávkování, nebo drogu v souvislosti s těhotenstvím? 

12. Byla jste registrována v nějakém substitučním programu v době těhotenství? 

13. Jaký vliv mělo těhotenství na Vaši drogovou kariéru? (Pokračovala jste v braní drog, začala, 

nebo přestala?) 

14. Hrozil Vám předčasný porod, porodila jste předčasně? 

15. Jaké pocity ve Vás vyvolávala myšlenka na těhotenství při požití drogy? 

16. Bylo Vaše těhotenství chtěné/nechtěné? 

17. Co pro Vás konkrétně znamená slovo rodičovství? 

 


