Příloha č. 1 Dotazník
DOTAZNÍK PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
studuji bakalářské studium Ošetřovatelství na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze. Moje bakalářská práce je věnována problematice přístupu
nelékařského zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu. Proto Vás
prosím o laskavé a pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. Samozřejmostí výzkumu je přísná
anonymita a důvěrnost všech vašich informací.
Předem děkuji za ochotu a spolupráci.

Veronika Svobodová
studentka 3. ročníku Ošetřovatelství

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
U každé otázky zakroužkujte jen jednu odpověď označenou písmenem. V případě možnosti
výběru odpovědi u některých otázek označte křížkem do příslušného okénka. Může být
zaškrtnuto více okének u jedné otázky. Po pečlivém vyplnění dotazník vraťte pověřené osobě.
Děkuji Vám.

DOTAZNÍK

1. Věk
a) do 25 let
b) 26 – 35 let
c) 36 – 50 let
d) nad 50 let
2. Nejvyšší ukončené vzdělání
a) základní
b) střední odborné bez maturity
c) střední odborné s maturitou
d) vyšší odborné
e) vysokoškolské
3. Vaše pracovní zařazení
a) ošetřovatel/ka/
b) sanitář/ka/
c) zdravotnický asistent
d) všeobecná sestra
e) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí
f) fyzioterapeut
4. Délka odborné praxe
a) 0 – 1 rok
b) 2 – 5 let
c) 6 – 15 let
d) 16 – 30 let
e) nad 30 let

5. Jaké jsou Vaše zkušenosti s léčbou pacientů, kteří jsou zároveň závislí na alkoholu?
a) žádné, ještě jsem se s nimi nesetkal/a/
b) dobré
c) spíše dobré
d) spíše špatné
e) špatné – vyberte v čem
 nedodržování léčebného režimu
 agresivní chování k personálu
 agresivní chování k ostatním pacientům
 neadaptabilní chování ( nepřizpůsobení se chodu režimu na oddělení )
 špatné hygienické návyky
 jiné – vypište
6. Má, nebo měl by, anamnestický údaj – abusus alkoholu - vliv na Váš postoj ( přístup )
k pacientovi?
a) ano  tato informace na mě působí negativně
 tato informace ve mě vzbuzuje odpor
 takovému pacientovi se snažím vyhýbat
 tato informace ve mě vzbuzuje lítost
 jiná možnost - vypište
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne
7. Ovlivní /ovlivnilo by/ Vás při příjmu, nebo prvním kontaktu, zjištění, že pacient je
alkoholik?

obavy, jak se bude pacient chovat

- vypište
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne

8. Domníváte se, že Vám dělá /dělalo by/ problém poskytovat stejnou péči pacientům se
závislostí na alkoholu a ostatním pacientům?
alkoholismem stejnou péči jako ostatním
pacientům
alkoholismem udělám jen nutné
alkoholismem mě obtěžuje
alkoholismem se věnuji více
alkoholismem poskytuji lepší péči
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne
9. Pociťujete rozdíl v tom, jak komunikujete s pacienty závislými na alkoholu a ostatními
pacienty?
pacienty s alkoholismem se bavím méně
pacienty s alkoholismem se vyhýbám
pacienty s alkoholismem je obtížnější
pacienty s alkoholismem se bavím více
pacienty s alkoholismem je pro mě přínosná
- vypište
b) někdy - vypište v jakých případech
c) ne
d) nemám zkušenost
10. Myslíte si, že pacienti se závislostí na alkoholu si mohou sami za svá onemocnění?
a) ano
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne

11. Myslíte si, že alkoholismus je přímou příčinou jejich onemocnění?
a) ano
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne
12. Myslíte si, že pacienti se závislostí by měli svoji léčbu platit?
a) ano
b) někdy – vypište v jakých případech
c) ne
13. Zajímal/a/ jste se o minulost alkoholika a možné příčiny jeho závislosti?
a) ano
b) ne
14. Snažíte se zjistit, zda je pacient aktivní uživatel alkoholu, nebo zda je abstinujícím
alkoholikem?
a) ano
b) ne
15. Jak hodnotíte svůj postoj k pacientům závislým na alkoholu?
a) je pozitivní
b) je spíše pozitivní
c) je neutrální
d) je spíše negativní
e) je negativní
16. Prosím, napište, jaké znáte možnosti léčby závislosti na alkoholu.

17. Pokud chcete něco dodat, nebo chcete uvést nějaké připomínky, prosím, napište je zde:

Příloha č. 2

Životopis alkoholika

V zájmu ochrany osobních dat neuvádím plné znění některých údajů, které by mohly
vést k identifikaci pacienta. Životopis mi poskytl pacient, který absolvoval
opakovaně tříměsíční protialkoholní léčení. Napsání životopisu bylo součástí terapie
v protialkoholní léčebně. Nepřál si uvést poslední čtyři stránky svého životopisu.
Životopis sepsal v roce 2000.

ŽIVOTOPIS
Narodil jsem se v roce 1944. Rodná vesnička leží v pohraničí v okrese Ústí nad
Orlicí. Pocházím ze smíšeného manželství. Otec byl národnosti německé, matka
Češka. Na otce si nepamatuji, byl jsem v peřince, pouze z několika malých fotografií.
Po válce otce, i když nebyl v německé armádě, tzv. nahonem partyzáni odvedli, byl
vězněn, nucen k pracím v kamenolomech, posléze odsunut do Německa i se svými
rodiči. V životě jsem se s ním nesetkal. Matka poněvadž měla své příbuzné Čechy,
nechtěla s otcem do Německa odjet, a proto bylo jejich manželství rozvedeno.
(Alespoň tak mi to bylo matkou vysvětleno, když jsem rozum bral a začal se coby
dítko ptát.) Předškolní dětství jsem tedy prožíval v rodné vesničce, kde se v mnoha
staveních mluvilo německy, na veřejnosti však česky.
V roce 1950 jsem byl u zápisu do školy. Byla to jednotřídka od 1. do 5. stupně.
Nebylo mi ještě 6 let, poněvadž jsem narozený na podzim, ale poněvadž jsem naléhal
a do školy se těšil, byl jsem panem řídícím přijat s tím, že když mi učení nepůjde,
mohu za rok nastoupit opět jako do první třídy. Ale šlo to. Dosud mě doma
vychovávala hlavně babička a teta, sestra matky. Matka byla zaměstnána přes týden
jako vychovatelka v dětském domově a domů jezdila jen na neděli. Byl jsem
vychováván zdá se přísněji, než je dnes v mladých rodinách zvykem. Jsme katolická
rodina, proto jsem byl veden v křesťanském duchu. Babička s tetou mě samotného
do vsi nepouštěla, pouze s doprovodem (nákup apod.), asi abych nezlumpačil mezi
vrstevníky. Většinu času jsem trávil u jedné staré babičky – sousedky, byl jsem u ní
pečený, vařený. V létě jsme většinou chodili do lesa. Byl jsem zakřiknutý v té době,
lítostivý, nesmělý a stydlivý. Neuměl jsem sám jako první navazovat kontakt s dětmi.
To se pak zlepšilo v dalším bydlišti.

V pololetí prvního roku školní docházky jsme se přestěhovali do K. Matka přes
inzerát přijala zaměstnání jako farní hospodyně (kuchařka) u římskokatolického
faráře. Ten mne pak v mém školním mládí trochu usměrňoval, když jsem neměl otce.
Žili jsme s matkou v novém bydlišti nadále sami dva, protože pan farář musel
nastoupit vojenskou službu k PTP a vrátil se do civilu téměř za 3 roky. V nové škole
mně oslovovali učitelé Rudolfe, což je mé druhé jméno po kmotrovi. Německé
jméno po otci se v těch letech nenosilo a pro spolužáky a kamarády jsem byl Jirka.
Největší zážitek v těch dobách pro mě byla měna peněz v roce 1953 a každoroční
„Velká pardubická“. Bylo to nedaleko od domova.
Do 5. třídy jsem začal chodit v novém bydlišti v P. Přestěhovali jsme se během
prázdnin, bydlel jsem na faře a kluci a holky mi říkali Jirka z fary (trochu jsem se za
to ve své naivitě styděl). Na konci osmiletky jsem absolvoval přijímací zkoušky na
Strojní průmyslovku. Zkoušky jsem udělal jako druhý nejlepší, nebyl jsem však
přijat jako jediný. Bylo to z politických a náboženských důvodů. Nebyli tehdy přijati
jen ti, kteří měli čtyřky a já. Silně mi to přišlo líto a obrečel jsem křivdu,
nespravedlnost a nestejný metr, s jakým bylo tehdy měřeno. Chtěl jsem se tedy
vyučit alespoň zámečníkem. Nešlo to, bylo rozhodnuto: buď soustružník, nebo nic.
Tak jsem se vyučil v Pracovních zálohách (tehdy) během 3 let. Po vyučení jsem
pracoval v jednom strojním závodě, byl jsem však nadále diskriminován, byla mi
dávána podřadná, méně placená práce. Neuměl jsem, a dodnes neumím pochlebovat
a podlézat.
Vojenskou službu jsem absolvoval v roce 1963 až 1965 a to v Havlíčkově Brodě,
Jihlavě, pak v Jindřichově Hradci a na Slovensku při povodni u Číčové jako ženista.
Po vojně jsem měl v úmyslu udělat si alespoň při zaměstnání večerně průmyslovku,
ale bylo mně v tom personálně zabráněno. Na radu právníka jsem předložil ústřižek
z vojenských novin, kde se psalo, že jsem byl vyhodnocen jako nejlepší z několika
vojáků, co se záchranářských prací týkalo, a byl jsem vyznamenán. Kuriózně mi to
otevřelo cestu ke studiu, byl jsem uvolněn ze zaměstnání, kde jsem měl ještě podle
smlouvy pracovat a nakonec jsem pobíral i stipendium. Maturitu jsem udělal
s vyznamenáním.
Po škole jsem se oženil, dostavěl jsem během 2,5 roku družstevní byt. Mám dceru
(30 let) a syna (27 let), čtyři vnučky. Byl jsem zaměstnán nejprve jako konstruktér,
potom jako soustružník, neboť jsme si zařizovali jako novomanželé byt a jako
soustružník jsem vydělal více oběživa. Na 8 let jsem byl v práci zařazen na funkci

výrobního kontrolora. Poněvadž to byla funkce nevděčná (hádání se s výrobními
dělníky), vzdal jsem to a šel opět na soustruh.
Dnes jsem nezaměstnaný v evidenci na Úřadu práce, bez prostředků. Byl jsem již
jednou na léčení na 3 měsíce, t.č. jako recidiva v protialkoholní léčebně.
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