Príloha I: Príloha I: Dotazník k praktickej časti celospoločensky tolerovaným drogám
u mládeže
1) Pohlavie
muž

žena

2) Vek
15 – 18

19 – 22

23 – 26

3) Čo si predstavíte pod pojmom droga ?
......................................................................................................................................
4) Ktoré drogy by ste zaradili medzi tzv. spoločensky tolerované?
a) alkohol, lieky, kofeín, nikotín;
b) marihuana, hašiš, toluén, extáza;
c) heroín, kokaín, pervitín, LSD.
5) Pijete kávu, ak áno priemerne koľkokrát za deň?
a) áno1 – 2/ deň3 – 5/ deň6 a viac/ deň;
b) nie, nepijem kávu.
6) Aké sú podľa Vás účinkykofeínuna ľudský organizmus?
......................................................................................................................................
7) Fajčíte? Ak áno, koľko cigariet priemerne za deň?
a) áno1 – 5/ deň6 – 10/ deň11 – 15/ deň16 a viac/ deň;
b) nie, nefajčím.
8) Aké účinky má podľa Vás nikotín na organizmus človeka ?
......................................................................................................................................
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9) Čo si predstavíte pod pojmom pasívne fajčenie ?
a) fajčenie mimo spoločenských zariadení napr. reštaurácií..;
b) nedobrovoľné fajčenie, nepriame fajčenie spojené s vdychovaním tabakového
dymu;
c) neviem.
10) Aká je to podľa Vás sociálna závislosť od fajčenia?
a) fajčenie na verejnosti;
b) snaha začleniť sa z rôznych dôvodov do spoločnosti fajčiarov;
c) pocit úzkosti pri nedostatku cigariet.
11) Koľko vyfajčených cigariet naraz predstavuje podľa Vás pre človeka smrteľnú
dávku nikotínu?
a) 10 – 15 cigariet;
b) 15 – 20 cigariet;
c) 30 – 40 cigariet.
12) Aké sú podľa Vás najčastejšie ekonomické a sociálne problémy, ktoré spôsobuje
závislosť na nikotíne t. j. cigaretách?
a) vysoká kriminalita;
b) častejšie spôsobovanie nehôd, požiarov, zníženie pracovnej výkonnosti, vysoké
náklady na zdravotnú starostlivosť...;
c) neviem o žiadnych.
13) Priemerne ako často pijete alkoholické nápoje počas týždňa?
a) 1 – 2 krát týždenne;
b) 3 – 5 krát týždenne;
c) viac ako 5 krát;
d) nepijem alkohol.
14) Aké sú podľa Vás účinky alkoholu na ľudský organizmus?
......................................................................................................................................

116

15) Aký je priemerný vek človeka na Slovensku, kedy po prvý raz prichádza
do kontaktu s alkoholom?
a) 10 rokov;
b) 15 rokov;
c) 20 rokov.
16) Čo si predstavíte pod pojmom spoluzávislosť u alkoholika.
a) spoločné pitie alkoholu počas spoločenských a rodinných osláv;
b) označenie skupiny alkoholikov;
c) spoluzávislosťou

trpia

blízky

alkoholika,

ktorí

jeho

konania

často

ospravedlňujú, racionalizujú a znášajú následky problémového správania
závislého človeka.
17) Aké sú podľa Vás najčastejšie liekové skupiny, ktoré vyvolávajú u človeka liekovú
závislosť?
a) analgetiká – lieky potláčajúce bolesť;
b) hypnotiká – lieky proti nespavosti;
c) anxiolitiká – lieky potláčajúce úzkosť a strach.
18) Už ste niekedy užívali alebo práve užívate niektoré z nasledovných liekov, ak áno
označte prosím ktoré
a) áno
analgetiká – lieky

proti

bolestihypnotiká

– lieky

proti

nespavostianxiolitiká – lieky potláčajúce úzkosť a strach
b) nie
19) Čo si predstavíte pod pojmom abstinenčný syndróm?
a) nepríjemné fyzické a psychické príznaky, vznikajúce pri nedostatku drogy
na ktorej je človek závislý napr. nervozita, úzkosť, trasenie rúk, kŕče...;
b) nepravidelné užívanie návykových látok;
c) ríliš veľká konzumácia alkoholu;
d) iné, uveďte .......................................................................................................
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20) V čom vidíte úlohu a prínos sociálnej práce v problematike drogových závislostí ?
......................................................................................................................................
21) V akom veku je najvhodnejšie začať s osvetou v oblasti protidrogovej prevencie
a) 12 – 17 rokov;
b) 18 – 25 rokov;
c) 26 – 30 rokov.
22) Ktorá z nasledovných závislostí spôsobuje podľa Vás viac spoločenských
problémov?
a) závislosť na spoločensky tolerovaných drogách;
b) závislosť na nelegálnych drogách.
23) Ktorý faktor sa podľa Vás najviac podieľa na úspechu liečby drogovej závislosti?
a) rodina a prostredie závislého;
b) osobnosť závislého;
c) typ drogy, ktorý spôsobil závislosť.
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