Přílohy
Příloha 1
Vstupní rozhovorový list

Jméno
pacienta:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Symptomy závislosti:

1. Craving:
2. Kontrola nad užíváním:
3. Somatický odvykací stav,
užívání k jeho odvrácení:

4. Tolerance:
5. Zanedbávání zálib:
6. Pokračování usu přes jasný
důkaz následků:

Symptomy hráčství:

1. Zaměstnává se hazardní
hrou:
2. Zvyšuje množství peněz
vkládaných do hazardní hry:
3. Opakovaně a neúspěšně se
pokoušel hazardní hru ovládat,
redukovat nebo s ní přestat:
4. Když se pokouší snížit
hazardní hru nebo s ní
přestává,
cítí
neklid
a
podrážděnost:

5. Používá hazardní hru jako
prostředek,
jak
uniknout
problémům
nebo
mírnit
dysforickou náladu:
6. Po ztrátě peněz při hazardní
hře se následujícího dne k
hazardní hře vrací, aby je
vyhrál nazpět:
7. Lže příbuzným, terapeutovi
nebo jiným lidem, aby tak
zakryl rozsah svého zaujetí
hazardní hrou:
8. Dopustil se ilegálních činů,
jako jsou padělání, podvody,
krádeže nebo zpronevěry kvůli
hazardní hře:

Další anamnézy:

Zdravotní:
Psychiatrická
anamnesa: VHA: VHB:
VHC: HIV: STD: Úrazy:
Operace: Farmakologická

Aktuální stav:

Emoční
příběhu:

Anamnéza
onemocnění:

zabarvení

návykových

anamnesa:)
Sociální:
(Vzdělání:
Bydlení: Práce: Záliby:
Právní problémy: Finanční
situace:)
Rodinná:
Th. (použité intervence):

Diagnostická
rozvaha 1. Je přítomna porucha, kterou je potřeba
léčit a zvláště taková, která vyžaduje naši
(zhodnocení potíží):
léčbu?
2. Potenciál pro akutní intoxikaci nebo
abstinenční příznaky
3. Které aspekty zahrnuje pacientův popis
problému (psychosociální, zdravotní,
právní)?
4. Biomedicinské stavy nebo komplikace
5. Emocionální a behaviorální stavy
a komplikace
6. Akceptování nebo odpor k léčbě - Je
pacientovo subjektivní utrpení dostatečně
motivující, aby chtěl něco změnit? Je
pacient v zásadě motivován pro nějakou
formu léčby? Má pacient dostatek
vnitřních zdrojů, aby se na řešení
problému mohl podílet?
7. Potenciál pro relaps
8. Vztah okolí k léčbě - Vyskytují se
vnitřní nebo vnější překážky bránící léčbě
nebo jejímu pokračování, případně jsou
nějaké zřejmé sekundární zisky z nemoci?
Návrh léčby, doporučení:

Příloha 2
Vstupní adiktologické vyšetření
Datum:
Jméno pacienta:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Aktuální
stav:
Emoční
projev:
Další
doplnění
anamnézy:

Zdravotní: Psychiatrická anamnesa: VHA: VHB: VHC: HIV: STD: Úrazy:
Operace: Farmakologická anamnesa:)
Sociální: (Vzdělání: Bydlení: Práce: Záliby: Právní problémy: Finanční situace:)
Rodinná:

Vztahovědynamická
formulace:

Ohniska
terapie:

Další
vyšetření:

Zdravotní problémy:

Akceptování, odpor k léčbě:

Psychosociální problémy:

Potenciál pro relaps:

(práce, bydlení, dluhy, vztahy, …)

Nové zkušenosti:

Motivace:

Nové porozumění:

Th. (použité
intervence):
Terapeutický
plán:

Příloha 3 Kalinův anamnestický list

Anamnestický list

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. Suicidiální 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,
suicidiální 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 suicidiální myšlenky?

Základní problém z vašeho pohledu

Pracovní plán (cíle) - váš návrh

Datum:

Jméno vyplňujícího a podpis:

