DOTAZNÍK
ADHD v populaci aktivních uživatelů metamfetaminu
Dobrý den,
Jsem studentka 3. ročníku adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v rámci mé bakalářské
práce ADHD v populaci aktivních uživatelů metamfetaminu Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku
týkajícího se onemocnění ADHD a s ním spojených symptomů. Smyslem dotazníku je zlepšit naše
znalosti o onemocnění ADHD, užívání pervitinu a získat podklady pro zvážení léčby dospělých s ADHD
užívajících pervitin.
Prosím, odpovídejte co nejvíce pravdivě, vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné. Vyplněním
dotazníku souhlasíte s jeho zpracováním a využitím pro účely mé bakalářské práce. Pokud v průběhu
vyplňování zjistíte, že byste chtěli souhlas odvolat, možnost samozřejmě máte. Po odevzdání už to však
možné není, protože zařazením dotazníku mezi ostatní vyplněné dotazníky se ztrácí možnost
identifikace autora dotazníku.
Předem děkuji za spolupráci a ochotu.
Zuzana Hofmannová

1. Část – demografické údaje
1. Jaké je vaše pohlaví

a) Muž

b) Žena

c) Jiné

2. Váš věk _______
3. Místo bydliště____________________
4. Vaše dosažené vzdělání
a) Základní
b) Střední bez maturity
c) Střední s maturitou

d) Vyšší odborné
e) Vysokoškolské

5. Ekonomická aktivita
a) Student
b) Ekonomicky aktivní – stálé zaměstnání
c) Ekonomicky aktivní – příležitostné
brigády
d) Invalidní důchod

e) Nezaměstnaný – registrován na úřadu
práce
f) Nezaměstnaný – neregistrován na úřadu
práce
g) Jiné______________________________

1

2. Část – užívání drog
6. Užívání pervitinu
6.1 Věk prvního užití pervitinu________
6.2 Způsob aplikace při prvním užití______________________
6.3 Kolik let berete pervitin? ______________
6.4 Způsob aplikace nyní (možno více odpovědí)
a) Injekčně
b) Šňupáním

c) Kouřením
d) Orálně

6.5 Kolikrát jste užil/a pervitin nebo nějaké jiné amfetaminy?
X

nikdy

1-2x

3-5x

6-9x

10-19x

20-39x

40x a víc

Za poslední rok
Za posledních 30 dní
Za poslední týden
Ve vašem typickém týdnu
Ve vašem normálním dni
6.6 Jak často jste užíváte injekčně?
X
Za posledních 30 dní
Za poslední týden

vůbec

1-2x

3-5x

6-9x

10-19x

20-39x

40x a víc

6.7 S kým užíváte pervitin?
X

Sám

Se sexuálním
partnerem

Ve skupině více lidí – v
partě

Jiné (dopiště)

V posledních 30 dnech
V posledním roce
7. Ostatní drogy (zaškrtněte drogy, které jste užil/a v posledních 30 dnech)
X Legální a Ilegální drogy
Alkohol
Tabák
Heroin
Kokain
Extáze
LSD
Marihuana
Jiné:

Věk prvního užití

X Léky
Subutex, Suboxone
Metadon
Benzodiazepiny

Věk prvního užití
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Výskyt v dětství

Velmi často

Často

Někdy

Zřídka

Prosím, odpovězte na otázky níže ohledně ADHD (Porucha
pozornosti spojená s hyperaktivitou). Frekvenci vašich obtíží
zaznamenejte do kolonek vpravo od otázek. Odpovědi by měli co
nejlépe vystihovat, jak jste se cítili během posledních 6 měsíců.
Snažte se odlišit tyto symptomy od příznaků vašeho
abstinenčního syndromu.
Poslední kolonka se týká vašeho dětství, zkuste si vzpomenout,
jestli jste problém zažívali i jako děti. Jestli ano, tak kolonku
zaškrtněte.
1. Jak často máte problém dokončit poslední detaily, když už jste
to hlavní dokončili?
2. Jak často máte problém udržet věci v pořádku, když máte
práci, která vyžaduje dobrou organizaci?
3. Jak často se vám stává, že máte problém zapamatovat si
schůzku nebo svoje povinnosti?
4. Pokud máte úkol, který vyžaduje hodně přemýšlení, jak často
se mu vyhýbáte nebo začínáte se zpožděním?
5. Jak často se cítíte potřebu se vrtět, klepat nohou či poklepávat
prsty, když musíte zůstat sedět delší dobu v klidu?
6. Jak často se cítíte neklidní a musíte pořád něco dělat, jako
kdybyste měli v sobě motor?

Nikdy

3. Část – ADHD

Část A
7. Jak často uděláte chyby z nepozornosti, když pracujete na
něčem nudném nebo obtížném?
8. jak často máte problém udržet pozornost, pokud děláte
nudnou, nebo stereotypně se opakující činnost?
9. Jak často máte potíže se soustředit na to, co lidé říkají i když
mluví přímo k vám?
10. Jak často máte problém s tím, že něco založíte nebo
nemůžete najít ať doma, nebo v práci?
11. Jak často vás vyruší aktivita nebo šum kolem?
12. Jak často musíte vstát v průběhu schůzky nebo jiné situaci,
kdy se od vás očekává, že budete sedět?
13. Jak často se cítíte neklidný nebo neposedný?
14. Jak často máte potíže vypnout či relaxovat, když máte čas na
sebe?
15. Jak často se vám stává, že když jste ve společnosti, mluvíte až
moc?
16. Jak často se vám stává, že v rozhovoru máte tendenci
dokončovat věty toho s kým mluvíte dříve, než to udělá on sám?
17. Jak často máte potíže čekat až na vás přijde řada?
18. Jak často vyrušíte ostatní, i když vidíte, že jsou
zaneprázdněni?
Část B
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4. Část – ADHD v dětství
Tato část dotazníku se týká onemocnění ADHD a užívání drog. Vzpomeňte si, prosím, na své
dětství. Onemocnění ADHD se projevuje jako problém soustředit se anebo obtíže s udržením
pozornosti při nudných, nebo stereotypních činnostech. Mohla se u vás také objevit
nadměrná aktivita, jako by vás poháněl motor.

1. Trápily vás příznaky ADHD v dětství?

a) ano

b) ne

2. Diagnostikovali vám někdy poruchu pozornosti či hyperaktivitu?

a) ano

b) ne

3. Užíval/a jste v dětství nějaké léky na ADHD (Ritalin, Concerta, Strattera)?
a) ano

b) ne

3.1 Jak dlouho jste léky užíval/a? ____________
4. Když jste začal/a užívat pervitin, příznaky ADHD:
a)
b)
c)
d)

Ustoupily
Zhoršili se
Nedošlo k žádné změně
Nevím

5. Užíval/a jste pervitin cíleně úlevě od příznaků ADHD (jako lék)?
a) ano

b) ne

6. Jaký typ užívání pervitinu vám nejvíce pomáhal a cítil/a jste se nejlépe?
a)
b)
c)
d)
e)

Malé dávky každý den
Pravidelně malé dávky (2-6 dnů v týdnu)
Jednorázově malou dávku
Jednorázově velkou dávku
V jízdách, tj. velké dávky několik dní za sebou do vyčerpání

7. Z jakého důvodu jste začal/a brát pervitin a proč ho berete i nyní? Vypište.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Kdyby byla v ČR možnost pervitinové substituce (jako je na opiáty metadon nebo subutex), měl/a
byste o tuto léčbu zájem?
a) ano

b) ne

c) nevím
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