SOUHRN POSTOJŮ (PACIENTŮ) K LÉKU
DRUG ATTITUDE INVENTORY (DAI-10)
Cílem tohoto dotazníku je získat údaje, co si lidé o lécích myslí a jaké s nimi mají
zkušenosti. Vaše odpovědi budou využity výhradně pro léčebné účely, budou
považovány za přísně důvěrné a v žádném ohledu nebudou mít vliv na Vaši
léčbu.

Jméno a příjmení pacienta
Datum

Jak vyplnit tento dotazník
1. Přečtěte si jednotlivá tvrzení a rozhodněte, zda je z hlediska vaší osoby
pravdivé či nepravdivé.
2. Pokud je tvrzení podle vás PRAVDIVÉ či SPÍŠE PRAVDIVÉ, zakroužkujte
na konci řádku písmeno P.
3. Pokud je tvrzení NEPRAVDIVÉ nebo SPÍŠE NEPRAVDIVÉ, zakroužkujte
na konci řádku písmeno N.
4. Pokud chcete svou odpověď změnit, nesprávnou odpověď přeškrtněte
a zakroužkujte správnou odpověď.
5. Jestli-že tvrzení nezní tak, jak byste je vy sami formulovali, rozhodněte
prosím, zda je podle vás spíše pravdivé nebo spíše nepravdivé.



Žádné správné či nesprávné odpovědi neexistují. Uveďte prosím SVŮJ
VLASTNÍ NÁZOR a nikoli to, co si myslíte, že by Váš lékař chtěl slyšet.



Žádné z otázek prosím nevěnujte příliš času.



Prosím odpovězte na každou otázku.



Dotazník se vztahuje pouze na léky, které užíváte na léčbu psychických
poruch.

DOTAZNÍK

1 U mě osobně pozitiva léku převažují nad negativy

P

N

2 Po užití léku se cítím divně, jakoby „pod jeho vlivem“

P

N

3 Léky si beru podle vlastního uvážení

P

N

4 Díky užívání léku se cítím uvolněnější

P

N

5 V důsledku užívání léku se cítím unavený a pomalý

P

N

6 Lék si beru pouze tehdy, když mám pocit, že jsem nemocný

P

N

7 Mám pocit, že po užití léku jsem v lepším psychickém stavu

P

N

Být pod kontrolou léku je pro můj mozek i pro moje tělo
nepřirozené

P

N

9 Po užití léku jsou moje myšlenky jasnější

P

N

10 Užívání léků mne chrání před zhroucením

P

N

8

Pozitivní skóre

Negativní skóre

Celkové skóre

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
Pokud pacient je plně adherentní k léčbě, šest z výše uvedených tvrzení bude
označeno jako Pravdivá a čtyři tvrzení jako Nepravdivá (=pozitivní subjektivní
odpověď).

Odpovědi budou vypadat následovně:
1

P

2

N

3

P

4

P

5

N

6

N

7

P

8

N

9

P

10

P

Pokud pacient odpoví shodně s výše uvedeným vzorem, označte každou
takovou odpověď jako plus jedna. Opačné odpovědi označte každou jako minus
jedna (např. zakroužkování nebo zaškrtnutí N u tvrzení dvě se počítá jako plus
jedna, zakroužkování nebo zaškrtnutí písmene P u tvrzení dvě se počítá jako
minus jedna). Konečné skóre u každé jednotlivé osoby je vždy dáno odečtením
negativního skóre od pozitivního skóre.

Celkové pozitivní (kladné) konečné skóre znamená pozitivní subjektivní
odpověď = pacient je k léčbě adherentní.
Celkové negativní (záporné) konečné skóre znamená negativní subjektivní
odpověď = pacient je k léčbě nonadherentní.

