
Identifikační číslo:  

Věk:          □ 15 – 25         □ 26 – 35       □ 36 – 55  □ 56 – 65              □ >65  

□ muž   □ žena            váha:            výška:                  Vzdělání:   □ ZŠ    □ SŠ       □ VŠ 

kouření:    □ano         □ne                       alkohol:     □ne        □příležitostně   □pravidelně     

 

převážně žiji v obci:    □do 2 000 obyvatel     □ 2 000 – 30 000 obyvatel     □> 30 000 obyvatel      

 
 

Dotazník po provedené intervenci – KOUŘENÍ   

Máte v úmyslu omezit kouření?     ano-ne    

Rozhodla jste se zcela zanechat kouření?    ano-ne     

Uvažujete o návštěvě specializované poradny?   ano-ne     

Je pro Vás tato forma řešení závislosti zásahem do soukromí?  ano-ne 

 

 

Dotazník po provedené intervenci – ALKOHOL 

Máte v úmyslu omezit pití alkoholických nápojů?   ano-ne   

Rozhodla jste se zanechat pití alkoholických nápojů?  ano-ne   

Uvažujete o návštěvě specializované poradny?   ano-ne  

Je pro Vás tato forma řešení závislosti zásahem do soukromí? ano-ne  

 

 
Dotazník po provedené intervenci – VÝŽIVA 
Máte v úmyslu upravit své stravovací zvyklosti?                   ano-ne 

Rozhodl/a jste se zásadně změnit svůj jídelníček?                           ano-ne 

Uvažujete o návštěvě specializované poradny?                       ano-ne 

Je pro Vás tato forma intervence zásahem do soukromí?    ano-ne 

 

 

Dotazník po provedené intervenci – POHYBOVÁ AKTIVITA 

Máte v úmyslu zvýšit svoji pohybovou aktivitu   ano-ne   

Rozhodla jste se zvýšit       ano-ne  

Uvažujete o návštěvě specializované poradny?   ano-ne   

Je pro Vás tato forma řešení závislosti zásahem do soukromí? ano-ne  



 

 

 

Dotazník po provedené intervenci – prevence HIV/AIDS a STD 

Myslíte si, že vaši blízcí se dostatečně chrání před nákazou HIV?           ano-ne   

Mluvil jste někdy se svými dětmi  děti/známými/příbuznými,  

jak se chránit před HIV a pohlavními chorobami?    ano-ne   

Ukázal byste obrazové karty svým dětem/známým/příbuzným  ano-ne  

Dozvěděl jste se z karet nové informace?     ano-ne   

 

 

Dotazník po provedené intervenci – CHŘIPKA 

Považujete rozhovor za přínosný?       ano-částečně-ne 

Získal/a jste díky kartě a rozhovoru nové informace o této nákaze a  

její prevenci?          ano-ne 

Uvažujete o očkování proti chřipce?                  ano-ne-nevím 

Považujete tento způsob rozhovoru za zásah do soukromí?  ano-ne 

 


