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Appendix 15. Final report 

 

 

 

MANAGING RISKY DRINKING  

IN PHC SETTINGS 
Field Test SBI in the Czech Republic 

 

1. Introduction 

 The concept of SBI is not unknown in the Czech Republic. Public health 

specialists participated in several projects focused on SBI, namely they 

were involved in PHEPA and ODHIN projects. Within the frame of this 

project guideline, training materials were translated and published in 

Czech, screening tools like AUDIT and CRAFFT were adapted and 

validated, and also training courses for health professionals were 

carried out. Despite all previous efforts the level of implementation of 

the SBI in primary health care remained low.   

 The BISTAIRS project gives an opportunity to review the current status 

of the SBI in PHC setting in the CR and to look the ways that may led to 

broader implementation of these interventions in PHC setting. 

 The key aim of the field testing of SBI in the Czech Republic in PHC 

setting was to explore the feasibility and acceptability of SBI to 

providers and patients. Specific objectives were identification of field 

test providers, introduction of BISTAIRS project including associated 

evidence base, identification of barriers and facilitators to 

implementation, developing the design and the delivery plan, delivering 

the training and monitoring the progress in delivering field test. For this 

part of the project it was decided that providing of the SBI as usual will 

be extended with testing of the on-line application of the SBI, which 

meant adaptation of the web application developed in Germany into 

Czech. 

2. Developing the field test strategy  

2.1 Field test management 

 The field test of the SBI in PHC setting was directed and co-ordinated 

by Hana Sovinova, MD and Ladislav Csémy, PhDr., from National 

Institute of Public Health. Jozef Čupka, MD was involved in clinical part 
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of the field test. The field work was managed in cooperation with the 

National Network for Health Promotion [NNHP] (NGO). The role of the 

NNHP was focused mostly on organization of the data collection and 

administrative support. The involvement of the NNHP was necessary 

because the project was carried in different locations in the Czech 

Republic, not only in Prague. All collaborators from NNHP were 

graduated professionals with long time experience in health promotion 

and trained in SBI. 

 The online part of the study relied on cooperation with IT specialist. 

2.2 Field test engagement 

 Beside the National Institute of Public Health and the national Network 

for Health Promotion 15 independent offices of GPs in 9 cities of the 

CR were selected for participation in the field test (see Appendix 4). 

The key person in online part of the field test was Mr. Pavel Vedral, 

certified IT specialist. 

 As the offices of the GPs were located in different cities, the training of 

the GPs was carried out in smaller groups for GPs located I closer 

geographic area. The content of the training covered introduction of the 

BISTAIRS project, introduction of the screening, major focus was on 

theoretical and practical issues concerning brief advice and brief 

intervention.  

 The Czech adaptation of the web application required close 

cooperation with the German partner (Bernd Schulte). 

2.3 Implementing the field test 

 For the training we used the materials adapted into Czech in the frame 

of the PHEPA project. We have also translated original materials 

developed in BISTARS project specifically for the field test, namely SBI 

Questionnaire for GPs, Evaluation of Training Questionnaire, 

Agreement form, Registration form. A Self-help brochure (adapted from 

Higgins and Babor) was distributed to patients. All these materials are 

attached to this report. 

 GPs were asked to screen their patients using the AUDIT C test and 

provide BI minimally to 10 patients fulfilling the criteria for brief 

intervention. It was decided that half of the eligible patients will receive 

SBI as usual and half will be advised to complete the online BI 

application. 
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3. Evaluating the field test 

 Methods 

GPS performed screening and provided BI to patients according to 

previous training. Half of the patients received SBI as usual, half was 

directed to SBI on web. 

 Instruments (appendices) 

For screening and patient documentation the Registration form has been 

used. Patients also received a self-help brochure. 

As part of field test GPs completed the SBI questionnaire and Evaluation of 

training questionnaire as well as the Agreement form. 

 Analysis 

For evaluation of the field test descriptive statistics were used, because of 

the small sample size. Non parametric Wilcoxon test was applied for 

assessment of change pre/post based on Evaluation of training 

questionnaire. 

4. Results Achieved 

4.1 Project Outputs 
 
4.1.1 Descriptive summary of the SBI in PHC setting in CR 
 

 Number of general practitioners participating in the study: 15 

 Number of patients asked to participated on the study: 531 

 Number of patients who agreed to take part and performed the screening: 312 

 Screened as negative:170 

 Screened as positive: 142 

 Patients screened positive by gender: 142 (84 [59 %] males, 58 [41 %] 
females) 

 Number of patients referred to on-line application “TrinkCheck”: 83 (58.5 % of 
all screened) 

 Number of patients, who completed the on-line application: 56 (67.5 % of 
those referred to on-line application) 

29 males and 27 females 
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Table 1 Actions of GPs based on multiple choice 

  Responses 

  

N Percent 

Percent of 
Cases 

(N=142) 

 Not screen 
positive 

1 ,5% ,7% 

Brief advice 56 29,5% 39,4% 

Extended b 
adv 

45 23,7% 31,7% 

Time did not 
allow 

1 ,5% ,7% 

Referred to 
on-line 
application 

83 43,7% 58,5% 

Patient 
declined the 
brief advice 

2 1,1% 1,4% 

Action not 
specified 

2 1,1% 1,4% 

Total 190 100,0% 133,8% 

 
Evaluation of the on-line application by patients 
 
Table 2 Subjective assessment of usefulness of the web application 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 not at 
all 

2 3,6 5,0 5,0 

2 3 5,4 7,5 12,5 

3 2 3,6 5,0 17,5 

4 5 8,9 12,5 30,0 

5 5 8,9 12,5 42,5 

6 4 7,1 10,0 52,5 

7 5 8,9 12,5 65,0 

8 2 3,6 5,0 70,0 

9 2 3,6 5,0 75,0 

10 very 
useful 

10 17,9 25,0 100,0 

Total 40 71,4 100,0  

Missing System 16 28,6   
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  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 not at 
all 

2 3,6 5,0 5,0 

2 3 5,4 7,5 12,5 

3 2 3,6 5,0 17,5 

4 5 8,9 12,5 30,0 

5 5 8,9 12,5 42,5 

6 4 7,1 10,0 52,5 

7 5 8,9 12,5 65,0 

8 2 3,6 5,0 70,0 

9 2 3,6 5,0 75,0 

10 very 
useful 

10 17,9 25,0 100,0 

Total 40 71,4 100,0  

Missing System 16 28,6   

Total 56 100,0   

 
Table 3 Assessment of length of the web application 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Yes, very long 1 1,8 2,2 2,2 

Yes, somewhat 
long 

3 5,4 6,7 8,9 

Not 41 73,2 91,1 100,0 

Total 45 80,4 100,0  

Missing 88 11 19,6   

Total 56 100,0   

 
Table 4 Personal usefulness of the web application 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Not useful 9 16,1 20,0 20,0 

Useful 32 57,1 71,1 91,1 

Very useful 4 7,1 8,9 100,0 

Total 45 80,4 100,0  

Missing 88 11 19,6   

Total 56 100,0   
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Summary 

Field test of the SBI has been carried out in 15 offices of GPs. All GPs received 
training and followed the implementation plan. In sum 531 patients were invited to 
participate, 312 of them agreed to be screened. 142 patients were screened as 
positive, 83 referred to online application.35% of online patients gave high scores on 
usefulness of the application, however 80 per cents agreed that application was 
personally useful for them. 

4.1.2. Selected results from the SBI questionnaire 
 

[Q13]  Usefulness of offering alcohol screening to patients in your clinical 

setting 

1 

not at all 

useful 

2 3 4 5 

highly useful 

 

                                                                            69 % 

 

[Q14] Main barriers to alcohol screening in your clinical setting 

Time constraints 71 %  

Lack of financial incentives 7 %  

Risk of upsetting the patients 36 %  

Lack of training 29 %  

Lack of services available when 

care identified 

14 %  

Other (please state)   

 

[Q15] Familiar with the concept of brief intervention 

 Yes 87%  
 No  (go to question 16) 

  

[Q15a] He/she offers brief interventions to patients in own clinical setting 

 Yes  69 % 
 No  (go to question 16) 

 

[Q15b] He/she offers brief interventions to patients in the following cases  

 

 ...on suspicion 47%  
 ...in general 0%  
…if they are positive to a screening test 55%  
… if they present with specific conditions 22%  
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[Q16] Usefulness of offering brief interventions in own clinical setting 

 

1 

not at all 

useful 

2 3 4 5 

highly useful 

 

                                                                                                       64 % 

[Q17] Main barriers to offering brief interventions in own clinical setting 

Time constraints 67%  

Lack of financial incentives 20%  

Risk of upsetting the patients 20%  

Lack of training 33%  

Lack of resources 7%  

Other (please state)   

 

[Q18] Appropriateness of managing alcohol use disorders in own clinical 

setting, rather than in specialist alcohol treatment services 

 

1 

not at all 

useful 

2 3 4 5 

highly useful 

 

                                                                                                        20 % 

 

[Q19] Main barriers for alcohol use disorders to be managed in own clinical 

setting, rather than in specialist alcohol treatment services 

Time constraints 79 %  

Financial incentives 21%  

Patients might not return 21%  

Lack of training  36%  

Lack of resources 7%  

 

Summary 

Two of three GPs ind screening as well as brief intervention as useful and 
appropriate in their own clinical setting. The most often mentioned barriers for wider 
implementation of the SBI were time constrains and lack of training. Afraid that 
patients may reject the intervention was also identified as a potential barrier (36 % for 
screening and 20 % for brief intervention). Lack of financial incentives was reported 
less often then then the three before mentioned barriers. 
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4.1.3 Selected results from the Evaluation of training questionnaire 

From evaluation questionnaire we tested the significance of change in means for 
situation before training and after training in knowledge, skills and competences. With 
one exception we found large improvement in all tested areas. This result suggest 
good quality of training. 

 
Table 5 Assessment of knowledge related to… comparison of means pre and post 

training 

SELF-ASSESSMENT OF YOUR 

KNOWLEDGE RELATED TO: 

Before 

training 

After 

training 

P 

Screening 2,60 3,93 <0,01 

Brief intervention 2,64 3,93 <0,01 

Alcohol use problems 2,87 3,53 <0,01 

Referral to treatment or other 

services 
2,80 3,47 <0,01 

The harm caused by alcohol 3,80 4,27 ns 

How to set up a screening 

program 
2,53 3,73 <0,01 

 

 

Table 6 Assessment of skills related to… comparison of means pre and post training 

 

SELF-ASSESSMENT OF YOUR 

SKILLS RELATED TO: 

Before 

training 

After 

training 

P 

Using a screening test to identify 

patients who have alcohol use 

disorders 

2,67 4,07 <0,01 

Conducting a brief intervention 

with motivational interviewing 
2,60 4,00 <0,01 

Identifying patients who are 

using alcohol in a way that is 

hazardous to their health 

2,87 4,00 <0,01 

 

 

Table 7 Assessment of confidence related to… comparison of means pre and post 

training 

 

SELF-ASSESSMENT OF YOUR 

CONFIDENCE RELATED TO: 

Before 

training 

After 

training 

P 

Using a screening test to identify 2,27 4,00 <0,01 
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patients who have alcohol use 

disorders 

Conducting a brief intervention 

with motivational interviewing 
2,47 3,87 <0,01 

Identifying patients who are 

using alcohol in a way that is 

hazardous to their health 

2,87 4,00 <0,01 

Referring patients with alcohol 

dependence to appropriate 

treatment or other available 

services  

2,53 3,67 <0,01 

 

Summary 

Positive effect of training was identified in all three areas: PPs reported significant 
improvement in knowledge, skills and confidence after training.  
 

4.2  Project Outcomes 

 Detailed implementation plan  

Our experience based on work with 15 general practitioners from more cities in 

Bohemian and Moravian part of the Czech Republic suggest, that well designed 

training and support of GPs via clear implementation plan may help to reduce 

barriers, that often arise from limited knowledge and absence of specific 

communication skills. 

 Specific barriers to SBI implementation identified 

Time constrains and lack of training were identified as most serious barriers 

limiting wider implementation of SBI in PHC setting. It seems that overcoming of 

these two obstacles will reduce the importance of other barriers. 

 Strategies how to overcome barriers 

Appropriate training is crucial for practical implementation of SBI in PHC setting. 

The availability of on-line application may help many physicians to save time and 

for part of patient is a welcomed alternative to SBI delivered by his/her doctor 

personally. 

 
5. Discussion and conclusions 
 
5.1 General assessment  
 
The overall results of the project are promising in terms of feasibility of 
implementation of the SBI. The field test was carried out in nine cities in different 
regions of the Czech Republic, and the self-evaluation given by doctors was in most 
cases positive. Somewhat surprising to us was that physicians after a relatively short 
training were able to deliver screening and brief intervention to patients routinely. The 
second positive experience was related to on-line application of the SBI. More than 
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half of patients referred by their GP to web completed the task, and moreover – most 
of them found the application as personally useful. 

5.2 Key Lessons 

 Success factors and/or barriers to success 

The exercise as a whole suggests that training has a critical importance for practical 

implementation of the SBI in PHC setting. Naturally, training have a reasonably 

length, must give an understandable evidence and theoretical background, but – and 

this is even more important – must give practically useful skills as concern screening 

and the technique of brief intervention. All other barriers can be overcome if the 

doctor himself is confident is SBI and experience personally the success with his 

patient. Some other barriers could be solved if there is a mutual interest on 

implementation of the SBI into practice of the PHC also on the side of health 

insurance agencies, professional community and the ministry of health. 

 Good practice and policy lessons 

In the frames of the project we succeeded to implement the project into practice of 

GPs with help of relatively modest financial incentive and via relatively short and low-

cost training. This may create a good message to decision makers that 

implementation of the SBI must not represent a big investment. On the other hand, it 

is also true, that we would need national studies that confirm impact of the SBI on 

health of patients. Results of the studies from abroad are never so persuading to 

health care managers and economists like studies carried out in specific conditions of 

the country. This type of study in our country is still missing. 

WE also have to mention the overall positive acceptance of the on-line delivery of the 

SBI via internet. The web based application based on program developed in 

Germany was positively assessed by GPs as well as by the patients. This was up to 

now one of the first applications of this type in the country, and for broader application 

we would need more research in this field. The first experience is at least promising 

and encouraging. 

 Transferability 

The pilot field test was carried out in very different cities and regions of the country. 

The generally positive effect speaks for transferability of the implementation of the 

SBI applying the training and training materials to other sites, too.  

5.3 Limitations 

 Sample, instruments, quality of data, process 

Our field test may suffer from more limitations. Among them we have to 
mention that participating GPs were those who accepted the invitation 
to co-work on the study voluntarily. We cannot exclude that the results 
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may be different if GPs are selected randomly. As regards other factors 
like instruments and the process of training, these seem to be much 
less problematic, because were based on a good and internationally 
approved standards. Finally, last of the limitation of the study was the 
focus of the field test, in which testing of effects of intervention on health 
were not included.  
 

6. Recommendations 

 Relating to setting 

We find SBI as a method easily implementable into practice. We could recommend 

implementation, however the voice of researchers of public health specialists in not 

enough strong. We hope that cooperation with representatives of the professional 

community of GPs, with responsible persons from the Ministry of health and finally 

with representatives of health insurance agencies may facilitate the implementation 

of the SBI. This may be a long distance run, but positive signs are here even now. 

For instance, the SBI in PHC is included in the National Alcohol Action Plan that is 

prepared for the next years just now. 

 Relating to future developments. 

We think a well-designed RCT study on effects of the SBI on health status would 

contribute to implementation of the SBI in the country. As other countries of the 

Central and Eastern Europe, Czech Republic is also in a situation, when scientific 

evidence is more and more required for decisions in health management. 

 For policy makers, project implementers.  

A good piece of scientific evidence was already accumulated in the Czech Republic 

on SBI, based on our participation in PHEPA, ODHIN and BISTAIRS projects. We 

feel to be responsible for transmission of the results to policy makers, and we try to 

do our job. However, we would expect more interest from the side of decision 

makers. We must have a good hope, that the implementation of the SBI, which 

started well, will receive continuing support. 
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Project agreement form 
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Training evaluation questionnaire 
Self-help brochure (separately as a pdf file) 
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Appendix 1. Members of the working team*  

 

Country:Czech Republic Setting: PHC Setting Date of creation: January 2015 

Name and 

Last Name 

Institution Email Profile  Role 

description 

Hana 

Sovinová 

National 

Institute of 

Public 

Health 

sovinova@szu.cz Senior 

researcher 

Project 

manager 

Ladislav 

Csémy 

Prague 

Psychiatric 

Centre 

csemy@nudz.cz Senior 

Researcher 

Team member 

Jozef 

Čupka 

PHC 

Setting 

mediciman@seznam.cz M.D., GP GPs 

coordinator 

*Complete one template per setting 
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Appendix 2. Working plan and checklist* 

 

Country: Czech Republic Setting: PHC Option: Field test 

 

What Who How When (deadline) Comments 

Preparation 

of FT 

 Sovinová 

Csémy 

Documentation 

– Czech 

versions 

October /November 

2014 

Done 

SBI 

Training 

 Fragnerová 

Jakubalová 

Training of 

GPs 

December 2014 Done 

On-line SBI 

tool 

 Sovinová, 

Csémy, IT 

specialist 

Translation 

into Czech, 

electronic 

formular 

November/December 

2014 

Done 

Field tests  GPs Screening of 

patients, BI 

January/February 

2015 

Done 

Evaluation 

of Field 

tests 

 Csémy Data 

collection, 

analysis 

February/April 2015 Done 

      

*Complete one template per setting 
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Appendix 3. Meetings templates* 

 

Country: Czech Republic Setting: PHC 

Date Participants Agenda topics Main elements 

discussed 

Main 

achievements 

22.10.14 Cupka, Sovinová making contact, 

cooperation 

agreement 

request for 

coordination of the 

FT, SBI issues 

interest in the 

issue, the 

willingness to 

coordinate FT 

10.12.14 Jakubalová, 

Fragnerová, 

members of FT 

team (GPs)  

SBI training explaining the issue, 

introduction into the 

SBI, training 

interest in the 

issue, the 

willingness to 

conduct FT 

16.10.14 Csémy, Pavel 

Vedral, IT 

specialist 

Application of the 

SBI on internet 

Starting of the 

adaptation of the on-

line application of the 

SBI from German into 

Czech 

Fully functional 

equivalent of the 

program in Czech 

on a web platform 

*Complete one template per setting. Summarize in English the most important 

elements. You can have additional meeting minutes and notes in your country 

language.  
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Appendix 4. List of GPs 

 

Setting: PHC Date: January – February 2015    Place: offices of GPs 

 

 

Name and Last 

name 

Profes

- sion 

Affiliation E-mail 

Jozef Čupka Coord

i-nator 

Praha 6 mediciman@seznam.cz 

Sylvana 

Jakubalová 

GP  Sylvana.Jakubalova@avenie

r.cz 

Zuzana 

Ambrožová 

GP Karlovy Vary Zuzana.Ambrozova@avenier

.cz 

Dagmar Turková GP Plzeň Dagmar.Turkova@avenier.cz 

Miriam 

Schejbalová 

GP Praha 2 Miriam.Schejbalova@avenier

.cz 

Tmějová Marta GP Hradec Králové .Marta.Tmejova@avenier.cz 

Olga Gazárková GP Olomouc Olga.Gazarkova@avenier.cz 

Marta Orolinová GP Zlín Marta.Orolinova@avenier.cz 

Hana Ševčíková GP Ostrava Hana.Sevcikova@avenier.cz 

Petr Dítě GP Brno Petr.Dite@avenier.cz 

Pavel Náplava GP Brno Pavel.Naplava@avenier.cz 

Václav Řehka GP Znojmo Vaclav.Rehka@avenier.cz 

Ilona Kochová GP Praha 1 Ilona.Kochova@avenier.cz 

Marie Trnková GP Brno Marie.Trnkova@avenier.cz 

Pavel Šnajdr GP Praha 6 Pavel.Snajdr@avenier.cz 
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Project agreement form 

 

 

Souhlas s provedením studie 

 

Odpovědný pracovník  ________________________________________ 

 Adresa pracoviště: 

___________________________________________________________________  

 

Prohlašuji, že:  

Jsem byl/a informován/a o účelu této studie a skutečnosti, že účast je dobrovolná, a 

že jsem informoval/a případné další spolupracovníky o účasti v této studii.  

 

Kromě toho jsem si vědom/a skutečnosti, že: 

1. Účast nemá za následek žádné neobvyklé riziko. 

2. Údaje, které budou předány projektovému výzkumnému týmu, budou použity 

pouze v kontextu s touto studií. V každém případě budou anonymní údaje 

podléhat podmínkám zákona o ochraně osobních údajů. 

 

S vědomím, že podmínky uvedené v tomto dokumentu budou dodrženy, schvaluji 

účast tohoto pracoviště ve studii a evidenci údajů pro následnou vědeckou publikaci, 

pokud se o ní výzkumný tým rozhodne.  

 

V _________________  dne __________________ 2014         

 

Jméno: ____________________________ 

 

Podpis:    
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Registration form 

Kód:  

Ordinace,  jméno lékaře:  

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Úda je  o  pac ientovi :     Datum  návš těvy:  

    muž    

  žena         

Věk:  . . . . . . . . . . . . . . . .  let 

 

AUDIT-C  

Otázky:  

Bodování Vaše 

hodnota 0  1  2  3  4  

Jak často se napijete 

nějakého alkoholického 

nápoje? 
Nikdy 

Jednou 
měsíčně 

nebo 
méně 
často 

Dva - až 
čtyřikrát 
měsíčně 

Dva - až 
třikrát 
týdně 

Čtyřikrát 
nebo 

vícekrát 
týdně 

 

Kolik sklenic 

alkoholického nápoje si 

dáte v typický den, kdy 

něco pijete? (označte 

počet sklenic 

alkoholického nápoje) 

1 -2 3 - 4 5 - 6 7 –  9 10+  

Jak často vypijete čtyři 

nebo více sklenic 

alkoholického nápoje 

při jedné příležitosti? 

Nikdy 
Méně než 

jednou 
měsíčně 

Každý 
měsíc 

Každý 
týden 

Denně 
nebo 
téměř 
denně 

 

Bodování: Součet 5 a vice pro muže  a 4 a vice pro ženy  indikuje 

zvýšené r iziko při pit í alkoholu, t .zn. AUDIT -C je pozit ivní.  

Ce lk em:  

 

 Krá t ká  i n ter vence:  (Vyberte a zaškrtněte, prosím, odpovídající možnost podle 

situace, můžete zaškrtnout I vice možností) 

   Pacient/ka není podle screeningu pozit ivní,  bylo mu/j í doporučeno, aby i 

nadále udržoval/a konzumní zvyk lost i v mezích pit í s nízkým r izikem.  

   Krátká rada 

   Rozšířená krátká rada  

   Pacient odeslán do special izovaného zdravotnického zařízení  

   Pacient obdržel svépomocnou brožurku o alkoholu  

   Nebyl dostatek času, ale    domluvena následná návštěva  

   Pacientovi doporučeno navštívit krátkou intervenci na Internetu  

   Pacient odmít l krátkou radu  

   Jiné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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S B I  q u e s t i o n n a i r e  

DOTAZNÍK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE - SBI   

 

Instrukce:  

Vyplňte, prosím, celý dotazník.  Na většinu otázek můžete odpovědět zaškrtnutím 
okénka vedle otázky. Tyto otázky jsou důležité pro prováděné šetření, takže bychom 
byli rádi, kdybyste vyplnili celý dotazník.  Dotazník je anonymní a informace budou 
použity pouze pro tuto studii. 

Definice: 

1) Poruchy způsobené nadměrným pitím alkoholu: Existují tři kategorie: rizikové 
pití, škodlivé pití a závislost na alkoholu, které vycházejí z klasifikace WHO ICD-10.  

Rizikové pití definuje WHO jako "způsob pití alkoholu, který zvyšuje riziko následků 
pro uživatele alkoholu (fyzické nebo mentální)  

Škodlivé pití definuje WHO ICD-10 jako "vzorec užívání psychoaktivní substance, 
která způsobuje škodu na zdraví.... Škoda může být fyzická nebo mentální." Na 
rozdíl od rizikového pití zde existuje evidence problémů spojených s alkoholem, ale 
často bez toho, že by problémy vyústily ve vyhledání léčby.  

Závislost na alkoholu, tato kategorie se vztahuje k pití s prokázanou závislosti na 
alkoholu. Závislost je "řetězec behaviorálního, kognitivního a fyziologického 
syndromu, který se rozvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje 
silnou touhu po droze, potíže při kontrole jejího užívání, přetrvávající užívání 
navzdory škodlivým důsledkům, větší důležitost je věnovaná užívání drogy než 
ostatním aktivitám a povinnostem, zvýšená tolerance a někdy abstinenční stav." 
(WHO ICD-10 definice syndromu závislosti). 

2) Systematický screening Vztahuje se k pravidelnému užívání 
standardizovaného screeningového nástroje v papírové nebo elektronické formě, 
jako je AUDIT, AUDIT-C, CAGE, FAST, SASQ nebo další pro identifikaci lidí s 
problémem s alkoholem (viz výše). 

3) Krátká intervence: Tento termín se vztahuje k intervenci prováděné v primární 
zdravotní péče  praktickými léhaři a zaměřuje se na rizikové a škodlivé pijáky, kteří si 
obvykle nestěžují nebo nehledají pomoc kvůli problému s alkoholem. Tyto intervence 
se mohou lišit délkou od 5 minut do 30/40 minut, od jedné návštěvy k opakovaným 
návštěvám. 
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1. ID  

2. Adresa ordinace: ____________________________________________ 

3. Ve kterém roce jste se narodil/a? 

     

4. Jaké je vaše pohlaví? (prosím zaškrtněte políčko) 

Muž   

Žena   

5. Kolik hodin postgraduálního nebo jiného tréninku, průběžného lékařského 

vzdělání nebo klinické supervize týkající se alkoholu a problémů 

souvisejících s alkoholem jste celkem absolvoval/a? 

Ani jednu hodinu   

Méně než 4 hodiny   

4 - 10 hodin   

11 - 40 hodin   

Více než 40 hodin   

Nevím / Nemohu si vzpomenout   

6. Kolik let pracujete v primární zdravotní péči? 

Roky  Měsíce  

7. Kolik hodin týdně pracujete v primární zdravotní praxi? 

 

8. Kolik pacientů vyšetříte v průměrném týdnu? 

   

9. Kolik pacientů se na vás obrátilo v souvislosti se svým pitím v posledních 4 
týdnech? 

(chápeme, že to bude přibližný odhad, ale pokuste se, prosím, uvést celkový počet)  

10. Kromě toho, u kolika pacientů jste v posledních 4 týdnech diagnostikoval/a 
rizikové nebo škodlivé pití nebo závislost na alkoholu, i když to nebyl problém, 
s nímž se na Vás obrátili? 

(Chápeme, že to bude přibližný odhad, ale pokuste se, prosím, uvést celkový počet) 

11. Kromě toho, kolik pacientů se na vás obrátilo v posledních 4 týdnech pro 
problémy s pitím u členů rodiny (nebo jiných blízkých osob)? 
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Standardizovaný screeningový nástroj v papírové nebo elektronické formě zahrnuje 

AUDIT, AUDIT-C, CAGE, FAST, SASQ nebo další, pro identifikaci lidí s s rizikovým, 

škodlivým a závislým pitím (viz úvod). 

12. Znáte nějaký standardizovaný screeningový nástroj pro identifikaci 

rizikového, škodlivého pití či závislosti (např. AUDIT, AUDIT-C, CAGE, 

FAST, SASQ)? 

 Ano   

 Ne  (přejděte k otázce 13) 

 

 12a. Pokud ano, používáte nějaký standardizovaný screeningový nástroj pro 

identifikaci nebezpečného, škodlivého a závislého pití? 

 Ano   

 Ne  (přejděte k otázce 13) 

 
12b. Pokud ano, používáte některý z nich v následujících případech (prosím, 

označte každou situaci, při níž screening používáte). 

při rutinních lékařských prohlídkách   

při podezření   

obecně   

při prvním vyšetření pacienta 

 

 

. 

 

 

 

když má pacient  zdravotní problémy   

  ostatní (uveďte, prosím) _______________________________________________ 

 

12c.  Který screeningový nástroj používáte? 

 

 

13. Na níže uvedené stupnici od 1 do 5 označte, prosím, váš názor na 

užitečnost nabídky screeningu na alkohol pacientům ve vaší ordinaci  

(zakroužkujte, prosím, číslo). 

 

1 

není vůbec 

užitečné 

2 3 4 5 

vysoce 

užitečné 
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14. Co považujete za hlavní překážky ve screeningu na alkohol ve vaší 

ordinaci (zvolte, prosím, všechny možnosti, které platí)? 

Časová tíseň   

Nedostatek finanční motivace   

Riziko, že rozrušíte pacienty   

Nedostatek tréninku   

Nedostatek služeb dostupných při 

identifikaci problému 

  

Ostatní (uveďte, prosím)   

 

Krátká intervence se vztahuje k intervenci prováděné v prostředí primární zdravotní 
péče a zaměřuje se na rizikové a škodlivé konzumenty alkoholu, kteří si obvykle 
nestěžují nebo nehledají pomoc z důvodu problému s alkoholem. Tyto intervence se 
mohou lišit délkou od 5 minut do 30/40 minut, od jediného sezení k opakovaným 
sezením. 

 

15. Jste obeznámen/a s konceptem krátké intervence? 

 Ano   

 Ne  (přejděte k otázce 16) 

 
15a. Pokud ano, nabízíte krátkou intervenci pacientům ve vaší klinické praxi? 

 Ano   

 Ne 
 (přejděte k otázce 16) 

15b. Pokud ano, nabízíte krátké intervence pacientům v následujících 
případech (prosím, zvolte všechny, které používáte) 

při podezření   

obecně   

pokud jsou pozitivní při screeningovém 
testu 

  

když mají specifické problémy   

 Ostatní (uveďte, prosím)   

 

15c.  Jakou techniku(y) používáte? 
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16. Na níže uvedené stupnici od 1 do 5 označte, prosím, jak užitečné je podle 

Vašeho názoru nabízet pacientům krátkou intervenci v ordinaci 

(zakroužkujte, prosím, číslo). 

1 

není vůbec 

užitečné 

2 3 4 5 

vysoce 

užitečné 

 

17. Co považujete za hlavní překážky při nabídce intervencí ve vaší klinické 

praxi?  

Časová tíseň   

Nedostatek finanční motivace   

Riziko, že rozrušíte pacienty   

Nedostatek tréninku   

Nedostatek zdrojů   

Ostatní (uveďte, prosím)   

 

18. Na níže uvedené stupnici od 1 do 5 označte, prosím, Váš názor na 

vhodnost řešit poruchy způsobené užíváním alkoholu ve vaší klinické 

praxi, spíše než u specialistů pro léčbu závislostí (zakroužkujte, prosím, 

číslo). 

1 

není vůbec 

užitečné 

2 3 4 5 

vysoce 

užitečné 

 

 

19. Co považujete za hlavní překážky při řešení poruch způsobených 

užíváním alkoholu ve vaší klinické praxi ve srovnání s léčbou 

alkoholismu u specialistů (zvolte, prosím, všechny, které používáte)? 

Časová tíseň   

Finanční motivace   

Pacienti se nemusí vrátit   

Nedostatek tréninku    

Nedostatek zdrojů   

Ostatní (uveďte, prosím)   



 24 

20. Otázky v této sekci jsou určeny ke zjištění postoje personálu, který pracuje 

s lidmi s rizikovým pitím nebo trpí poruchami způsobenými užíváním alkoholu. 

Tady neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Uveďte, do jaké míry 

souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky: 

  
Rozhod

ně 

souhla-

sím 

 

Souhla-

sím 

Částeč-

ně 

souhla-

sím 

Nevyja

dřuji 

sou- 

hlas ani 

nesou-

hlas 

Částeč-

ně 

nesou-

hlasím 

Nesou-

hlasím 

Rozhod

ně 

nesou-

hlasím 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Myslím, že vím dost o případech problémů s 

pitím, abych mohl zvládnout svou roli při 

práci s pacienty s rizikovým, nebo škodlivým 

pitím nebo se závislostí na alkoholu. 

       

2 Myslím, že dovedu správně poradit svým 

pacientům ohledně pití a jeho účinků 

       

3 Myslím, že nemám být na co pyšný, když 

pracuji s rizikovými konzumenty nebo 

závislými na alkoholu. 

       

4 Celkem vzato spíš cítím, že selhávám při 

práci s pacienty s rizikovým, nebo škodlivým 

pitím nebo se závislostí na alkoholu. 

       

5 Chci pracovat s rizikovými konzumenty nebo 

závislými na alkoholu. 

       

6 Pesimismus je velmi realistický postoj k 

pacientům s rizikovým, nebo škodlivým pitím 

nebo se závislostí na alkoholu.  

       

7 Myslím, že mám právo položit pacientům 

otázky stran jejich pití, pokud je to nezbytné 

       

8 Myslím, že mí pacienti souhlasí s tím, že 

mám právo položit jim otázky stran pití, 

pokud je to nezbytné 

       

9 Celkem vzato je práce s pacienty s 

rizikovým, nebo škodlivým pitím nebo se 

závislostí prospěšná. 

       

10 Celkem vzato mám rád pacienty s rizikovým, 

nebo škodlivým pitím nebo se závislostí na 

alkoholu. 

       

 

21. Chtěli byste něco dodat?  

 

 

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku 
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Training evaluation form 

Hodnocení výcviku 

 

Datum -------------------------------- 

Funkce (např. sestra, lékař) _______________________________________ 

Předchozí školení o alkoholu (v minulosti) 

Kolik hodin postgraduálního nebo pracovního výcviku, celoživotního lékařského vzdělávání nebo 

klinické supervize v oblasti alkoholu a problémů souvisejících s alkoholem jste celkem absolvovali? 

Ani jednu hodinu   

Méně než 4 hodiny   

4 - 10 hodin   

11 - 40 hodin   

Více než 40 hodin   

Nevím / Nemohu si vzpomenout   

Postoj k alkoholu  

  

R
o
zh

o
d
n
ě 

so
u
h
la

sí
m

 

 

S
o
u
h
la

sí
m

 

Č
ás

te
čn

ě 

so
u
h
la

sí
m

 

A
n
i 

so
u
- 

h
la

s 
an

i 

n
es

o
u
h
la

s 

Č
ás

te
čn

ě 

n
es

o
u
h
la

sí
m

 

N
es

o
u
h
la

sí
m

 

R
o
zh

o
d
n
ě 

n
es

o
u
h
la

sí
m

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Myslím, že vím dost o případech problémů s 

pitím, abych mohl zvládnout svou roli při 

práci s pacienty s rizikovým, nebo škodlivým 

pitím nebo se závislostí na alkoholu. 

       

2 Myslím, že dovedu správně poradit svým 

pacientům ohledně pití a jeho účinků 

       

3 Myslím, že nemám být na co pyšný, když 

pracuji s rizikovými konzumenty nebo 

závislými na alkoholu. 

       

4 Celkem vzato spíš cítím, že selhávám při 

práci s pacienty s rizikovým, nebo škodlivým 

pitím nebo se závislostí na alkoholu. 

       

5 Chci pracovat s rizikovými konzumenty nebo 

závislými na alkoholu. 

       

6 Pesimismus je velmi realistický postoj k 

pacientům s rizikovým, nebo škodlivým 

pitím nebo se závislostí na alkoholu.  

       

7 Myslím, že mám právo položit pacientům 

otázky stran jejich pití, pokud je to nezbytné 
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8 Myslím, že mí pacienti souhlasí s tím, že 

mám právo položit jim otázky stran pití, 

pokud je to nezbytné 

       

  

 

 

 R
o

zh
o

d
n

ě 

so
u

h
la

sí
m

 

 

S
o

u
h

la
sí

m
 

Č
ás

te
čn

ě 

so
u

h
la

sí
m

 

A
n

i 
so

u
- 

h
la

s 
an

i 

n
es

o
u

h
la

s 

Č
ás

te
čn

ě 

n
es

o
u

h
la

sí
m

 

N
es

o
u

h
la

sí
m

 

R
o

zh
o

d
n

ě 

n
es

o
u

h
la

sí
m

 

9 Celkem vzato je práce s pacienty s rizikovým, 

nebo škodlivým pitím nebo se závislostí 

prospěšná. 

       

10 Celkem vzato mám rád pacienty s rizikovým, 

nebo škodlivým pitím nebo se závislostí na 

alkoholu. 

       

 

Výcvik 

Vyplňte, prosím, následující tabulku: 

POSUĎTE, 

PROSÍM, 

NÁSLEDUJÍCÍ 

VYJÁDŘENÍ... 

ŠPATNÝ/Á USPOKOJIVÝ/Á DOBRÝ/Á 
VELMI 

DOBRÝ/Á 
VÝBORNÝ/Á 

Celkový obsah 

semináře 

 

     

Kvalita 

Uživatelských 

manuálů 

     

Prezentace materiálů 

semináře prováděná 

lektorem 

     

Kvalita a obsah 

grafiky 

 

     

Skupinové aktivity a 

cvičení 

     

Zpětná vazba, 

kterou prováděl 

lektor během 

praktických cvičení  

     

 

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, co jste již věděli před výcvikem a co jste se naučili během tohoto 

výcviku o screeningu a krátkých intervencích. Ohodnoťte vaši znalost v každé z následujících 

oblastí před a po tomto výcviku. 

 

1 = Žádné znalosti   3 = Částečné znalosti   5 = Mnoho znalostí 

 

 

PŘED VÝCVIKEM 
HODNOCENÍ VAŠICH ZNALOSTÍ 

SOUVISEJÍCÍCH S: 
PO VÝCVIKU 
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1 2 3 4 5 Screeningem 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Krátkou intervencí 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Problémy s užíváním alkoholu 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Odesláním k léčení nebo s dalšími 

službami 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Poškozením, které způsobil alkohol 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Jak nastavit screeningový program 1 2 3 4 5 

 

2. Zamyslete se, prosím, nad svými klinickými dovednostmi a schopnostmi před tímto výcvikem a o 

tom, co  jste se naučili během tohoto výcviku.  Ohodnoťte vaše dovednosti v každé z následujících 

oblastí před a po výcviku. 

 

1 = Žádné dovednosti  3 = Částečné dovednosti 5 = Mnoho dovedností 

 

 

PŘED VÝCVIKEM 
HODNOCENÍ VAŠICH 

DOVEDNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S: 
PO VÝCVIKU 

1 2 3 4 5 

Použitím screeningového testu k 

identifikaci pacientů, kteří mají 

poruchy způsobené užíváním alkoholu 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Vedením krátké intervence s 

motivačním rozhovorem 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Identifikací pacientů, kteří užívají 

alkohol způsobem, který je nebezpečný 

pro jejich zdraví 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Zamyslete se, prosím, nad tím, jak moc jste si byli jisti svými klinickými dovednostmi pro 

provádění screeningu, krátké intervence a doporučení pacienta k odborné léčbě před tímto 

výcvikem a po něm.  Ohodnoťte vaši jistotu v každé z následujících oblastí před a po výcviku. 

 

1 = Žádná jistota     3 = Částečná jistota   5 = Velká jistota 

 

 

PŘED VÝCVIKEM 
HODNOCENÍ VAŠÍ  JISTOTY 

SOUVISEJÍCÍCH S: 
PO VÝCVIKU 

1 2 3 4 5 

Použitím screeningového testu k 

identifikaci pacientů, kteří mají 

poruchy způsobené užíváním alkoholu 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Vedením krátké intervence s 

motivačním rozhovorem 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Identifikací pacientů, kteří užívají 

alkohol způsobem, který je nebezpečný 

pro jejich zdraví 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Odesíláním pacientů závislých na 

alkoholu na řádné léčení nebo jiné 

dostupné služby 

1 2 3 4 5 
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Otevřené otázky: 

 

1. Jaké 3 nejdůležitější věci jste se během tohoto výcviku naučili? 

 

 

2. Do jaké míry se cítíte připravený/á pro plnění pracovních úkolů souvisejících se screeningem 

a krátkou intervencí? 

 

1                                               2                                          3 

Nepřipravený/á                     Částečně  připravený/á                Dobře připravený/á 

 

Jestliže se NECÍTÍTE připravený/á pro plnění pracovních úkolů souvisejících se screeningem 

a krátkou intervencí, vysvětlete krátce proč. 

 

 

 

3.  Jaká byla nejcennější část tohoto výcviku? Proč to bylo pro vás důležité? 

 

 

 

4.  Jaké(á) doporučení máte pro zlepšení semináře? 

 

 

 

5. Sdělte nám, prosím, jakékoliv další komentáře, které by nám pomohly zlepšit tento výcvik. 

 


