
10 PŘÍLOHY 

10.1 Příloha č. 1 – Dotazník 

Pořadové číslo dotazníku:                       Datum:                                       MČ Prahy: 

Dotazník pro klienty TP a KC 

Dobrý den, jmenuji se Hana Švůgerová a jsem studentkou oboru Adiktologie na 1. LF UK. Žádám 

Vás o spolupráci a vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který mapuje četnost injekčních aplikací 

uživatelů drog a poslouží k mé diplomové práci Spotřeba injekčního materiálu klienty pražských 

harm reduction služeb v závislosti na vzorcích užívání. Účast je dobrovolná a anonymní. Získané 

údaje použijeme pouze ke statistickému zpracování. Vyplňujte dotazník dle pravdy, jen pravdivé 

údaje jsou pro nás cenné. Velice děkuji za Vaši spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem.  

 

1. Kód:                                           

2. Pohlaví:   žena      X      muž                   

3. Věk:             

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) nedokončená ZŠ         b) ZŠ         c) učební obor bez maturity     d) SŠ     e) VOŠ/ VŠ 

 

5. Užíváte drogy injekčně?   ano      X      ne 

6. Jak dlouho užíváte injekčně?  

7. Jaká je Vaše primární (hlavní) droga, kterou užíváte injekčně?  

a) pervitin     b) heroin     c) subutex     d) jiná droga (jaká?) 

8. Užíváte injekčně i jiné další drogy?       ano     X     ne              

Pokud ano, jaké (Označte všechny, které se hodí).  

a) pervitin     b) heroin      c) subutex     d) jiné drogy (jaké?) 



9. Obvykle užíváte kombinaci drog současně (jednou jehlou jedna aplikace) nebo zvlášť (tj. dvě 

různé aplikace)? 

a) současně      b) zvlášť, ale stejnou stříkačkou       c)zvlášť, ale vždy čistou stříkačkou 

10. Jak často jste užil/a více drog ve výše uvedené kombinaci v posledních 7 dnech? 

 Četnost: 

11. Kolikrát jste v posledních 7 dnech užil/a drogu injekčně? Označte v těchto dnech víkend. 

Vypište do každého řádku počet injekčních aplikací za den. 

 

 Posledních 7 dní 

(otázka 11) 

Typický týden 

(otázka 12) 

a) včera:   

b) předevčírem:   

c) před 3 dny:   

d) před 4 dny:   

e) před 5 dny:   

f)       před 6 dny:   

g) před týdnem:    

 

12. Byl Váš poslední týden typický?      ano     X     ne 

Pokud ne, typicky užívám: 

a) výrazně častěji     b) spíše častěji     c) spíše méně často     d) výrazně méně často 

13. Odhadněte prosím přibližně, na kolik % jste si jisti svou výpovědí v otázce číslo 11. 

      %      

14. Sdílel/a jste v posledních 7 dnech injekční stříkačku s někým jiným?    ano     X     ne 

Pokud ano, ke kolika aplikacím jste použil stříkačku, kterou už použil někdo jiný?  



15. Použil/a jste v posledních 7 dnech svoji injekční stříkačku opakovaně?   ano     X     ne 

Pokud ano, ke kolika aplikacím jste použil vlastní již dříve použitou stříkačku?  

16. Kde si injekční stříkačky nejčastěji obstaráváte? Vyjádřete v % kolik stříkaček asi kde: 

a) od terénních programů/ z kontaktního centra     b) z lékárny     c) jinak (jak?)    

17. Odhadněte prosím, kolikrát jste v posledním měsíci (v roce 2014) navštívil K-centrum nebo 

byl v kontaktu s terénními pracovníky.  

Četnost:  
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