Přílohy
Příloha číslo 1 - Struktura semi-strukturovaného rozhovoru
Struktura rozhovoru je rozdělená do 6 okruhů.
1. Představení zařízení
o Krátké představení zařízení
o Popis samotné činnosti
o Jaké jsou obecné cíle zařízení
2. Pokud by k vám do zařízení přišel klient s duální diagnózou (PPP a
užívání drog), jaká je vaše první reakce?
o Co nejdříve zjišťujete?
o Co je pro vás akutnější?
o Kam referujete klienta?
3. Podobnosti klientů s poruchami příjmu potravy a klientů se závislostí
o Vnímání poruch příjmu potravy jako mechanismus závislostního
chování?
o Léčba klienta pojetím poruchy příjmu potravy jako závislostního
mechanismu?
4. Otázka centra pro duální diagnózy
o Dovede si představit takovéto centrum?
o Dostačuje Vám systém péče o klienty s duální diagnózou tak, jak je
aktuálně nastavený?
5. Pojem adiktolog
o Kdo to je adiktolog?
o Co je obsahem práce adiktologa?
o Otázka spolupráce s adiktologem?
5. Pokud by zařízení bylo otevřené spolupráci s adiktologem, dokáží si
pracovníci představit jeho úlohu při řešení PPP?
o Co by adiktolog mohl řešit?
o Mohl by adiktolog řešit i „pouhou“ diagnózu PPP či by byl využívaný jen
na duální diagnózy?
o Jak moc by se v terapii mohl adiktolog zapojit?

Příloha číslo 2 - Informovaný souhlas pro účastníky výzkumu
Při rozhovoru s pracovníkem a při zpracování zaznamenaného rozhovoru jsem
dbala na etické zásady a principy. Materiál pro zpracování této práce jsem měla k
dispozici se souhlasem respondenta. Při rozhovoru jsem se snažila postupovat tak,
aby nedošlo k rozrušení či poškození pracovníka. Rozhovor proběhl pro něho v
bezpečném a známém prostředí. Zodpověděla jsem pracovníkovi otázky, které ho
ohledně práce zajímaly.

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU

Byla jsem seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumné práce Anny
Hindové s názvem „Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu
poruch příjmu potravy“. Rozumím jim a souhlasím s nimi.
Souhlasím s účastí na této práci. Dávám své svolení výzkumnici, aby materiál,
který jsem jí poskytla, použila za účelem sepsání bakalářské práce a pro jakékoliv další
odborné publikace a prezentace vycházející z tohoto výzkumu.
Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má
identita chráněna během výzkumu i po jeho skončení.
Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou
výsledného zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že
výzkumnice může v odborné publikaci citovat informace, které jí poskytuji.
Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná
témata, mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit
rozhovor.
Rozumím tomu, že mohu odstoupit z tohoto výzkumného projektu do sedmi dnů
od poskytnutí rozhovoru.
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Příloha číslo 3 - Časová osa procesu PPP / závislosti

Zdroj: vlastní

