VSTUPNÍ DOTAZNÍK
OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení
Datum narození
Stav
Adresa
Kraj
Místo narození
Dětství, rodina, škola, dospělost
V jakém prostředí jsi vyrůstal/a, kdo tě vychovával? (shrnout důležité body životopisu)

Jaké máš vztahy s rodiči a sourozenci dnes?

Jak probíhalo období tvé školní výuky a kdy jsi zakončil/a školní vzdělání?

Rodinné vztahy (partneři, pěstouni, děti, atd.):

1

Kontaktní osoby
Uveď osoby, se kterými chceš být v kontaktu během první fáze – nejbližší příbuzní, partnerka/partner
(pokud neužívá návykové látky).
Uveď osobu/y, kterým je možno podávat základní informace o tvém pobytu v TKV.

INFORMACE OHLEDNĚ TVÉ ZÁVISLOSTI, MOTIVACE K LÉČENÍ
Základní droga – do tabulky napiš Z pouze k látce, kterou jsi nejčastěji užíval před nástupem do léčby,
nebo ji užíval mnohem častěji, než jiné drogy, nebo která je rizikovější)
Druhá či třetí nejvíc užívaná droga – udělej
k látce, kterou jsi užíval spolu se základní drogou.
základní droga
heroin
buprenorfin
– z černého trhu

buprenorfin
– předepisovaný lékařem

metadon
– z černého trhu

metadon
– předepisovaný lékařem

braun
fentanyl
morfium

Z

způsob aplikace
(nitrožilně ANO/NE)

základní droga

Z

způsob aplikace
(nitrožilně ANO/NE)

opium
kokain/crack
pervitin
kanabinoidy
extáze
halucinogeny
těkavé látky
jiné:

Proč jsi začal/a brát drogy? V kolika letech? Jak probíhal vývoj tvé závislosti? Jaké drogy jsi bral/a, kdy,
jak dlouho a jak často ji užíval/a? V čem byly drogy dobré? Co ti dávaly? S čím ti v životě pomáhaly?

Předchozí pokusy o léčení ze závislosti. V jakém zařízení, jak dlouho, důvod ukončení, délka pokusů o
abstinenci po léčbách nebo vlastními silami…

2

Co způsobilo, že ses nyní rozhodl/a pro léčení? Jak chceš na sobě během programu pracovat? Co chceš
změnit? Kde jsou tvá slabá místa, na kterých chceš zapracovat?

Zdravotní stav
Máš nějaké zdravotní potíže?

ANO

NE

Specifické nemoci (AIDS, žloutenka A, B, C) a jiné infekční obtíže:

Psychické poruchy, léčba na psychiatrii (neurotické poruchy, schizofrenie, deprese, netoxické psychotické
stavy, ADHD, …)?

Užíváš trvale nějaké léky?

ANO

NE

Jaké? Jak často? Na kolik dnů máš zásobu?

Sociální záležitosti – zaškrtni
Kartičku ZP máš?

Jsi:

zaměstnaný

ANO

NE

v pracovní neschopnosti

v ochranné lhůtě

v invalidním důchodu 1 – 2 – 3 stupně
registrován na ÚP

vyřazený z ÚP

nezaměstnaný a nezaregistrovaný na ÚP

3

Z jakých prostředků budeš platit pobytové náklady 6 300 Kč za měsíc v komunitě?
nemocenskou

Pobíráš:

invalidní důchod

dávky hmotné nouze

Ukončené vzdělání:

podporu v nezaměstnanosti

jsem bez příjmů

základní

střední s výučním listem

střední s maturitou

vysokoškolské

Započaté, ale nedokončené vzdělání:

Kde jsi naposledy pracoval/a a jako co?

ANO

Finanční pohledávky (dluhy):

NE

Pobyty ve výkonu trestu (kolikrát, jak dlouho a za co):

Jsi nyní v nějakém soudním řízení?

ANO

Máš nařízen trest obecně prospěšných prací?

NE

ANO

NE

Cíle léčby:
1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………

Datum:

Sociální pracovník: Bc. Hausnerová Růžena, DiS. ________________
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