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Uživatelé marihuany – žadatelé o léčbu 

Dotazník pro účely zpracování speciální kapitoly „léčení uživatelé marihuany“ do výroční zprávy EMCDDA 
1. Název zařízení: 
2. Kontaktní osoba: 
3. E-mail: 
4. Telefon: 
5. Fax: 
6. Statut zařízení: 

7. Charakter zařízení (stručně popište náplň činnosti zařízení a typy poskytovaných služeb): 

 

 

 

 

8. Cílové skupiny zařízení: 

  

 

 

 

9. Jsou uživatelé drog primární cílovou skupinou (vyberte jednu z možností) : Ano Ne 

10. Od kterého roku hlásí zařízení žadatele o léčbu do registru hygienické služby: ........ 

11. Uveďte celkový počet všech hlášených prvožadatelů o léčbu po rocích: 

1997:........., 1998: ........., 1999: ........., 2000: ........., 2001: ........., 2002: ........., 

12. Uveďte celkový počet hlášených provožadatelů o léčbu s hlavní drogou „marihuana“ po 
rocích:  1997: ........., 1998: ........., 1999: ........., 2000: ........., 2001: ........., 2002: ........., 

 

Následující otázky se týkají jen žadatelů o léčbu s hlavní drogou „marihuana“ za r. 
2002. Pokud je obtížné poskytnout konkrétní počty, uveďte odhad jejich podílu v %. 

13. Způsob odeslání do léčby: 

• Počet (podíl) žadatelů, kteří přišli sami: 

• Počet žadatelů, kteří přišli s rodiči nebo rodinnými příslušníky: 

• Počet žadatelů, kteří byli do zařízení referování odjinud (popište odkud): 

14. Motivace k návštěvě: 

• Počet žadatelů, kteří se k návštěvě rozhodli sami: 

• Počet žadatelů, kteří byli k návštěvě odesláni rodinným příslušníkem: 

• Počet žadatelů, kteří byli k návštěvě odesláni školou: 

• Počet žadatelů, kteří byli odesláni někým jiným (popište kým): 



Děkujeme za vyplnění. 
Vyplněný dotazník zašlete nejpozději do 15.7.2003 zpět na adresu: 

Mgr. Blanka Korčišová, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 
Náměstí E. Beneše 4, Praha 1 nebo faxem na 296153264. 

Lze jej také stáhnout na www.drogy-info.cz a zaslat zpět elektronicky na adresu korcisova.blanka@vlada.cz  
 

15. Průměrný věk (pokud lze odlišit různé skupiny uživatelů marihuany, potom průměrný věk 
podle skupin): 

16. Typický charakter potíží (opět, pokud lze odlišit skupiny, potom podle těchto skupin): 

 

 

 

 

 

17. Uveďte podíl uživatelů marihuany (v %) s následujícími potížemi: 

• Kázeňské problémy ve škole či zaměstnání: 

• Zhoršený prospěch: 

• Problémy s rodiči či rodinnými příslušníky: 

• Partnerské problémy: 

• Problémy s policií: 

• Psychické problémy: 

• Jiné zdravotní problémy: 

• Závislost (dle MKN 10): 

18. Používáte při diagnóze klasifikaci MKN 10? (vyberte jednu z možností): Ano Ne 

• Pokud Ano, nejčastější diagnózy uživatelů marihuany dle MKN 10: 

 

19. Typický způsob poskytované léčby či péče uživatelům marihuany ve vašem zařízení 
(pokud lze odlišit skupiny uživatelů marihuany, potom podle těchto skupin): 

 
     
 
 
 
20. Poznámky (uveďte jakékoliv relevantní informace vztahující se k uživatelům marihuany 

ve vašem zařízení): 
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