Tabulka 2 – Tabulka klienti za r. ...
(pro všechny služby mimo programů primární prevence)
Klienti1 – lidé užívající drogy, kromě alkoholu (sk. 2) a tabáku (sk. 3)
základní droga heroin
základní droga buprenorfin - zneužívaný (non lege artis, injekčně, bez indikace
1.2
lékařem, z černého trhu atd.)
základní droga metadon - zneužívaný (non lege artis, injekčně, bez indikace lékařem,
1.3
z černého trhu atd.)
1.4
základní droga jiné opioidy (opium, morfium, fentanyl, tramadol, další opioidní analgetika, etc.)
1.5
základní droga pervitin
1.6
základní droga kokain/crack
1.7
základní droga konopné drogy s obsahem THC
1.8
základní droga extáze
1.9
základní droga halucinogeny
1.10
základní droga těkavé látky
1.11
jiná základní droga, kromě alkoholu a tabáku
1.12
celkem klientů – lidí užívajících drogy (pozn. součet 1.1 až 1.11)
1.12.1 z toho mužů
1.12.2 z toho osob užívajících injekčně
1.12.3 z toho dětí do 17 let (včetně)
1.12.4 z toho osob nad 50 let (včetně)
1.13
průměrný věk klientů – lidí užívajících drogy
Klienti se základní drogou alkohol
2
celkem klientů se základní drogou alkohol
2.1
2.1.1 z toho mužů
2.1.2 z toho dětí do 17 let (včetně)
2.1.3 z toho osob nad 50 let (včetně)
2.2
průměrný věk klientů se základní drogou alkohol
Klienti se základní drogou tabák
3
celkem klientů se základní drogou tabák
3.1
3.1.1 z toho mužů
3.1.2 z toho dětí do 17 let (včetně)
3.1.3 z toho osob nad 50 let (včetně)
3.2
průměrný věk klientů se základní drogou tabák
Klienti s problémem z oblasti nelátkových závislostí
4
4.1
počet klientů – hazardních hráčů2
4.2
počet klientů s jinou nelátkovou závislostí
celkem klientů s problémem z oblasti nelátkových závislostí
4.3
4.3.1 z toho mužů
4.3.2 z toho dětí do 17 let (včetně)
4.3.3 z toho osob nad 50 let (včetně)
4.4
průměrný věk klientů s problémem z oblasti nelátkových závislostí
Identifikovaní klienti programu celkem
5
5.1
celkem všech klientů se závislostním problémem (pozn. součet 1.12 + 2.1 + 3.1 + 4.3)
5.1.1 z toho prvních kontaktů3
celkem ostatních klientů (neuživatelé, rodinní příslušníci, blízcí osob se závislostním
5.2
problémem)
5.3
celkem všech klientů (uživatelů i neuživatelů) (pozn. součet 5.1 + 5.2)
1
1.1
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