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So uhrn 

Autoři popisuji stručně situaci kolem problematiky závislostí na tvrdých drogách ve 
Švýcarsku, hlavlú pozornost věnují pak projektu "PROVE": lékai'skému předepi.sováni heroinu 
závislým osobám . Je r eferováno o (částečných) výsledcích projektu od 1. I. 1994 do 3 1 12. 1996, 
týkajících se více jak jednoho tisíce heroinístů se závažnou problematikou závislost rú, zdra· 
votru, kriminální a sociální. Experiment - í přes neúplná data - byl jednoznačně úspěšný po 
mnoha stránkách : konzum ilegálních drog a kr-iminalita významně poklesly, poklesl poče t 

a frekvence kontaktů s drogovou scénou, zlepšil se zdravotní stav dotyčných osob, výrazně na
rostla zaměstnanost a legální zdroje příjmů, bytová situace se stabilizovala a výrazně ubylo 
dluhů, úmrtnost byla minímální a s vylo ženě negativní motivací odešlo z programu jen 8.8 % 
osob, oproti 18.7 % klientů, jež se odešli l éčít do jiných programů , převážně zaměřených na abs
tinenci či substituci metadonem. Navíc byl experiment úspěšný i po stránce ekonomické. 

K I i č o v á s l o v a: Švýcarsko - závislost na heroinu - lékařské přede pisová rú heroinu 

J . M. Nerad, L. Neradová: CAN WE LEARN SOMETHlNG FROM 
SWlTZERLAND IN TREATING HEROINE PROBLEMS? 

Su m mary 

The aut hors describe in short har'd drugs problellls in Switzerland. They call a readers at
lentioll to medical prescribtion of heroine to heroine addicts. (Experiment called "PROVE"). 
Partia l results are mentioned over a pel'iode of thl'ee years (from 1.1.1994 t i1l 31.12.199GJ, l'efer-

Věnované doc. MUDr. E. Kolibášovi , CSc. k jeho šedesátinám 

143 



J. M. NERAD, L NERADOV Á I MŮžEME SE V OBLASTI PŘÍSTUPU 
K HEROINOVÉ PROBLEMATICE NAUČIT NĚČEMU OD ŠVÝCARSKA? 

ring to more than one thousand heroine addicts with serious addiction problems, with somatic, 
criminal and social complications. ln spite of uncomplete available data was experiment un
doubtedly successful. Consumption of illicit drugs and criminality diminished significantly, 
number and frequency of contacts with drug scene diminished, somatic condition of addicts im
proved, employment and licit incomes grew substantially, accommodations of addicts improved, 
debts diminished. Mortality among addicts was mirůmal. 8,8 % of clients letl; the program with 
a negative motivation compared to 18,7 % of addicts who letl; to be treated in abstinence 01' 

substitution (methadone) programs. In addition to above mentioned results was the project suc
cessful also from financial point of view. 

K e y w o r d s: Switzerland - heroine addiction - medical prescri ption of heroine 

Švýcarsko - obdobně jako ostatIÚ západoevropské země - hledá cesty, jak ZmiIŮ
malizovat problémy související s jejich 25 000 závislými na tvrdých drogách (he
roin) . Drogovým městem číslo jedna je Curych, následovaný ve značném odstupu 
Bernem. Jejich drogové scény se koncentrovaly v městských parcích a natolik se 
vymkly veřejnému pořádku, že byly policejně uzavřeny. Ovšem toxikomané tímto 
zákrokem nevymizeli, došlo jen k přesunutí problému. V IÚže uvedeném přehledu 
o švýcarské situaci čerpáme z následující literatury: Bosman, 1993; Nerad, 1994, 
1996. 

Po určitou dobu se zdálo, že zastánci legalizace drog dobývají pozice, ale nako
nec zvitězilo méně extrémrú, IŮcméně také liberálIÚ řešeIÚ: namísto vymizelé scény 
byla zřízena oficiálIÚ centra, ve kterých si toxikomané za sterilIÚch podmínek mo
hou píchnout svou dávku. S drogami se zde obchodovat nesmí (ty si toxikomané 
musí přinést zvenku), ale jinak zde veškeré potřebné "nádobíčko" dostanou zdarma. 
To, a vysoký životIÚ standard jsou příčinou toho, že se mluvi o "rozmazlených 
švýcarských junkies". V roce 1992 rozhodl parlament pozitivně o experimentech 
s bezplatným poskytováIÚm heroinu a morfinu vybraným skupinám toxikomanů (2 
skupiny po 250 závislých). O experiment byl velký zájem mezi lokálIÚmi autorita· 
mi, přihlásilo se celkem 14 lokalit a nebylo jasné, podle jakých kritérií budou klien
ti vybíráIÚ. Proto (mimo jiné) byl experiment neustále odkládán. V roce 1994 ale 
nazrál čas: v 16 švýcarských městech započali s kontrolovaným poskytováIÚm he
roinu vybrané skupině závislých. Na počátku experimentu 250 osobám, a podle 
průběhu pak i dalším toxikomanům. Velkým problémem bylo legálIÚ získáIÚ jedné 
tuny heroinu, což se nakonec podařilo za pomoci Světové zdravotnické organizace. 
Proč se Švýcarsko rozhodlo pro tento experiment? Nikoliv z "luxusIÚch pohnutek", 
nýbrž proto, že drogová problematika se v posledIÚch letech stala téměř nezvlada
telnou: curyšská drogová scéna je pravděpodobně největší otevřená scéna v Evropě. 
V okolí Kornhausbrug (řeka Limmat) se i v ten nejobyčejnější den pohybuje okolo 
800 závislých. (Curych má 350 000 obyvatel). Krásné letIÚ dny přitahují více 
"návštěVIÚků" - hodně přes tisíc. Veřejně se zde obchoduje s drogami, veřejně se 
zde drogy užívají. Curych je - v souvislosti s tvrdými drogami - hezkým příkladem, 
jak sociálně-politicky motivovaná rozhodnutí mohou ovlívnit vývoj drogové scény. 
Proto se zde na chvíli zastavíme. 

Do roku 1980 zde prakticky žádné problémy nebyly. Obchod s drogami nekvetl 
(nebo nebyl viditelný) . V témže roce bylo otevřeno "Autonome Jugend Centrum", li
berálIÚ centrum s vlastIÚmi pravidly a zákony a (omezenou) drogovou scénou, která 
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se tak po prvé stala nápadnou v očích veřejnosti . A zároveií trnem v oku policie, 
která centrum zlikvidovala. 

Od tohoto okamžiku se drogová scéna začala přemísťovat, přičemž osoby ji tvo
řící měly neustále v patách policii . V prosinci 1987 se toxikomané a obchodníci 
s drogami usadili v Platzspitz, parku v blízkosti Hlavního nádraží. (Okolí hlavních 
nádraží se zdá být ve vice evropských městech předurčeno pro vznik drogových 
scén). Tento park měl odjakživa pochybnou reputaci v souvislosti s prostitucí a ja
kožto místo sloužící pro setkávání homosexuálů. Vzhledem k izolované poloze zde 
nebyli žádní občané, kteří by si stěžovali . Ovšem do vědomí všech zúčastněných 
začalo pomalu pronikat přesvědčení, že vyhánění účastníků scény pokaždé na jiné 
místo neřeší problém. Navic se začala prosazovat podstatně humánnější stanoviska 
vůči toxikomanům (kromě jiného v souvislosti se šířením se nákazy virem HIV 
a propukáním příznaků AIDS). Rozběhla se řada léčebných programů, kromě ji
ného výměna injekčních jehel a stříkaček . Toxikomanům a obchodníkům byl do
přán relativní klid, navic byl tento změněný přístup opakovaně zveřejňován, což 
mělo za následek vytvoření "přátelského curyšského imaga" vůči toxikomanům, 
čímž se město stalo velmí přitažlivým pro švýcarské i cizozemské závislé, ale i ob
chodníky s drogami. Netrvalo dlouho a vznikla zde (leckdy krvavá) konkurence me
zi obchodníky z Libanonu, Palestiny, Libye, Albánie a Jugoslávie . Díky ní byla cena 
jednoho gramu heroinu během čtyř let stlačena z 12 000 na 2 250 Kč (v přepočtu), 
a zároveií došlo k podstatnému zlepšení kvality. Což nezůstalo bez následků: nová 
vlna toxikomanů "dorazila" do tohoto parku a situace se stávala (pro policii) ne
přehlednou: ta se pokusila situaci "řešit" uzavřením jednoho ze dvou východů a pra
videlnými raziemi, při nichž obchodníci odhazovaly porce heroinu, aby u nich neby
ly nalezeny. (Tímto způsobem přišli občas toxikomané k dávce zdarma). V lednu 
1992 Platzspitz uzavřeli . Což ovšem nebylo řešením: scéna se přemístila o několik 
stovek metrů dále po proudu (na místo přezdívané "dráha") a navic se do obchodu 
vmísily i severo- a středoafrické gangy, takže konkurence se stávala stále agre
sivněj ší. I policejní zákroky byly stále tvrdší. Razie byly na denním pořádku, přesto 
se toxikomané a obchodníci nedali vyhnat, protože skupina se stala příliš početnou 
(1 000 - 1 500 osob, na jednoho toxikomana připadalo pět obchodníků s drogami!) 
a nebylo kam se přemistit . Navic v Curychu (na rozdíl třeba od nizozemských 
poměrů), není možné dostat drogy na spoustě adres: obchod se koncentruje na jed
no místo, na kterém se pohybují stovky obchodníků, přičemž dochází k šarvátkám 
mezi jednotlivými bandami, často se smrtelným průběhem. Většina obchodníků 

s drogami je ve Švýcarsku ilegálně, nebo má falešné "papíry" a bez zjištění identity 
není možné někoho ze Švýcarska vyhostit. Proces identifikace trvá v průměru dva 
roky, pokud se vůbec dotyčnou osobu podaří identifikovat. Navíc není možno osoby 
podezřelé z ilegálního pobytu a z obchodu s drogami držet ve vazbě déle než- li je
den měsíc . K tomu je třeba připočíst nedostatek mist ve věznicích a začíná se nám 
rýsovat kompletní obrázek. Všem zúčastněným pomalu (a bolestně) došlo, že repre
sivní opatření sama o sobě situaci nevyřeší. Proto vzniklo ve městě celkem. osm 
"Kontakt- und Anlaufstellen", na které se závislí mohou obrátit v případě výměny 
injekčních jehel a stříkaček, potřeby lékařské pomoci, problémů s rodinou, uby
továním a jinými sociálními problémy. Za hygienických podmínek zde mohou i uží
vat drogy. Pouliční drogoví pracovníci navazují kontakty se závislými přímo v te
rénu a snaží se zabránit dalšímu zhoršení jejich situace a zároveň jim pomoci řešit 
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stávající problémy. I rozdílné politické názory (zastánci "tvrdé ruky" versus přívr
ženci legalizace drog) byly důležitým faktorem ve hře. 

Přesto se, i v tomto komplikovaném politickém klimatu, podařilo realizovat ex
periment s lékařským předepisováním omamných látek, ve Švýcarsku známým pod 
názvem "PROVE" (PROjekt zur VErschreibung von Betaubungsmitteln) (Kok, 
1994; Uchtenhagen, 1997). Experiment proběhl od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1996 a zá
věrečná zpráva byla vydána v červnu 1997. Jde o zprávu částečnou, neboť všechna 
data ("follow up" data) ještě nebyla v uvedeném terminu k dispozici . 

Švýcarský experiment byl trnem v oku Organizaci Spojených národů, reprezen
tovanou International Narcotics Control Board, jež jej považovala za "riskantní 
podnik". Ovšem švýcarská ministryně vnitra Ruth Dreifusová byla předběžnými 
výsledky projektu v únoru 1995 tak nadšena, že rozhodla o prodlouženi experimen
tu do konce roku 1996. 

Kritéria rozhodující o zařazení do experimentu: 
1. MiIůmáhů věk dvacet let; 
2. závislost na heroinu trvající minimálně dva roky; 
3. zdravotní či sociální poškození jakožto důsledek závislosti na heroinu; 
4. opakované bezúspěšné léčebné pokusy pro heroinovou závislost. 

Otázky a cíle projektu 

1. Dosažitelnost cílové skupiny závislých pomocí předepisování omamných 
látek. 

2. Udržení cílové skupiny v programu (zabránění "drop-outs"). 
3. Srovnání působení různých předepisovaných omamných látek. 
4. Vztah mezi předepisováním omamných látek a zdravotním stavem. 
5. Vztah mezi předepisováním omamných látek a sociální integrací klientů (za

městnání, přerušení kontaktů s drogovou scénou, kriminalita, uvědomění si rizika 
HIV infekce). 

6. Dosažení abstinence od drog. 
7. Otázka vhodnosti tohoto typu léčby u dosud opakovaně a bezúspěšně léčených 

závislých. 
8. Srovnání efektu tohoto typu léčby se stávajícími léčebnými programy. 

Údaje o klientech zařazených do projektu 

Z 1217 přihlášených závislých bylo do experimentu zahrnuto 1146 osob. Úplná 
vstupní data existují o 1 035 osobách, u 27 osob jsou vstupní data neúplná a 84 
osob spolupráci odřeklo ještě před započetím sběru vstupních dat. 

Klienti jsou rozdělení do dvou skupin podle data zařazení do studie. Ve skupině 
A jsou klienti, kteří vstoupili do programů od 1. 1. 1994 do 31. 3. 1995 (celkem 385 
osob), v skupině B pak od 1. 4. 1995 do 31. 12. 1996 (650 osob). 16 závislých z ná
pravného zařízení v Oberschongrunu není v těchto skupinách zahrnuto. 

Na projektu participovala následující města: Basilej, Bern, Biel, Fribourg, Genf, 
Horgen, Luzern, Olten, Solothurn, St. Gallen, Thun, Wetzikon, Winterthur, Zug 
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a Curych. V těchto patnácti městech bylo zorgalůzováno celkem osmnáct programů 
(v Curychu programy tři a v Bernu dva), devatenáctý program proběhl ve výše zmí
něném nápravném zařízeru v Oberschongrunu. 

Zajímavé byly reakce "drogově uvědomělého" švýcarského obyvatelstva na návrh 
zřídit v jejich lokalitách programy, umožňující poskytování drog: pouze ve čtyřech 
městech (Basilej-město, Winterthur, Zug a Curych) byl odpor některých politiků 
a obyvatel takový, že muselo dojít k referendu. Ve všech čtyřech případech se oby
vatelé vyslovili pro poskytování drog, takže došlo k realizaci programů . Veškeré po
kusy zablokovat zřízeru programů soudní cestou (žaloby proti městským . radám, 
proti organizátorům projektu) se minuly účinkem : švýcarské soudy rozhodly vždy 
ve prospěch realizace projektů. 

Omamné látky použité v projektu 

Experiment byl zaměřen na efekt předepisování heroinu, jenž byl podáván pře
devším nitrožilně , ve třech programech byl též podáván v heroinových cigaretách 
(bez obsahu škodlivého tabáku!) . Pro srovnání účinku byl nitrožilně podáván morfin 
a metadon, navíc metadon perorálně . 

Některé vstupní charakteristiky zkoumané populace heroinistů 

Tyto údaje se týkají 1 035 závislých, u nichž jsou k dispozici kompletní vstupní 
data. 

Tabulka 1. Některé vstUplŮ sociodemografické charakteristiky 
heroinistů v experimentu (N = 1035) 

Pohlaví ženské 30 % 

Pohlaví mužské 70 % 

Průměrný věk 30,8 roku 

Nemá stabihú trvalé bydlem 49% 

Bez zaměs tnám 42 % 

Pravidelné zaměstnám 16 % 

Přechodné zaměstnám , důchod, v domácnosti 42 % 

Žádné dluhy 17 % 

Dluhy do 5 000 švýcarských franků 24 % 

Dluhy do 30000 švýcarských franků 41 % 

Dluhy nad 30 000 švýcarských franků 18 % 

Příjmy z práce 21 % 

Pobírá pe lúze od sociálmho úřadu 51 % 

Nemá žádné přáte l e 30 % 

Za přátele má jen závislé osoby 30 % 
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Tabulka 2. Některé vstupru charakteristiky heroirustů 
v experimentu ve vztahu k závislosti (N = 1035) 

Průměrná doba závislosti na heroinu 10,5 roku 

(Zne)užívání jiných látek: 
Kokain 80 % 

Benzodiazepiny 55 % 

Konopí seté 75% 

Alkohol 60% 

Dřívější léčby : 
Detoxifikace 1 - 5x 65 % 

Detoxifikace častěji nežli 5x 24% 

Odvykací léčba ústavní lx 26 % 

Odvykací léčba ústavní častěji nežli lx 25 % 

Substituční léčba lx 37% 

Více substitučních léčeb 54% 

Ilegální a polo legální zdroj příjmů 68% 

Soudlú řízení před započetím užívání drog 35% 

Soudlú řízení po započetí užívání drog 84% 

Tabulka 3 . Některé vstupru charakteristiky heroinistů v experimentu 
ve vztahu k tělesnému a duševrumu zdraví (N = 1 035) 

Tělesný stav: 
Velmi dobrý a dobrý 79% 

Špatný 20% 

Velmi špatný 1% 

Stav výživy: 80% 
Velmi dobrý a dobrý 

Špatný 19% 

Velmi špatný 1% 

Psychický stav: 
Velmi dobrý a dobrý 60% 

Špatný 39% 

VelIní špatný 1% 

HIV pozitivní 16% 

Hepatitis A pozitivní 70% 

Hepatitis B pozitivní 74% 

Hepatitis C pozitivní 83% 
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Tabulky jedna až tři jsou jednoznačné: v oblasti závislostí , biologického a so
ciálního zdravi šlo o skupinu značně poškozených klientů. 

V dalším se znúníme o tom, jaké opiáty byly v experimentu použity. 
Při sestavování předběžné zprávy byly k dispozici údaje o 403 402 "konzumních 

dnech", tj. dnech, kdy byly závislým podávány opiáty. O tom, jak byly jednotlivé 
opiáty v experimentu zastoupeny hovoři tabulka číslo čtyři . 

Tabulka 4. Přehled použitých opiátů. (Počet klientů = 960, 
počet konzumních dnů = 403 402) 

Podí l na počtu Kolikl'át za de n 
kOIlzUlllIúch dUli opiát podán 

(%) (pl' lllu ěry) 

Heroin i.v. 78,3 :2 ,8 
(samotný č i v kombinaci) 

Heroin i. v. (samotný) 53,3 2,9 

Heroin kou)'ený 10,8 2.2 
(saIDotn,Ý či v kombinaci) 

Heroin kouřený (samotný) 3,0 3.8 

Morfin i.v. 1,4 3,0 
(saJJJ otný či v kom binaci) 

Morfin i.v . (samotný) 1,0 3,1 

Morfin p.o. 4,2 1,5 
(samotný č i v k ombi naci) 

Morfin p.o. (samotný) 1,0 2,1 

Metadon i.v. 2,1 1.0 
(samotný č i v kombinaci) 

Metadon i.v. (samotný) 2,0 1,0 

Metadon p.o. 24,3 1.0 
(samotný či v kombinaci) 

Metado n p.O. (samotný) 4,6 1.0 

Pl'ůměmá de lllú 
dávka 
(mg) 

471.3 

489.9 

992.4 

1855,7 

442.:2 

448,7 

371,9 

613,2 

86,6 

86.9 

56.6 

92 ,5 

Celkový součet procent je vyšší nežli sto, neboť se v některých případech jedná 
o kombinační podávání . Jasně převažuje podávání heroinu: včetně kombinací 
89,1 %. Na drullém nústě je metadon: včetně kombinací 26,4 % . Morfin byl 
podáván v zanedbatelném množstvi . Intravenózně podávané látky byly konzumo
vány v průměru třikrát denně, perorální podávání bylo co do frekvence nižší, což 
odpovídá různé době působení různých látek. Dávka kouřeného heroinu je pod
statně vyšší, protože naprostá většina heroinu (89 %) je spalováním inaktivována . 
Ze zdravot!úch důvodů nebyl pro výrobu cigaret použit škodlivý tabák, nýbrž ma
řinka vonná. 

Jak byly látky při pokusu kombinovány nám ukazuje tabulka číslo pět. 
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Tabulka 5. Kombinačlú podáválú opiátů v experimentu 

Kombinace % ze všech dnů podávání 
(N = 403 402 dnů) 

Heroin i.v., metadon p.o. 17,1 

Heroin i.v. , heroin kouřený 4,4 

Heroin i.v., morfin p.o. 1,9 

Heroin koui'ený, morfin p.o. 1,1 

Heroin kouřený, metadon p.O. 0,8 

Morfin i.v., metadon p.o. 0,4 

Heroin i.v., heroin kouřený, metadon p.O. 1,3 

Heroin i.v., heroin kouřený , morfin p.o. 0,1 

Z celkového počtu 403402 dnů podáválÚ opiátů byly ve 27,1 % podávány kombi
nace opiátů, nejčast.ěji intravenózlÚ heroin s perorállÚm metadonem. 

Jak se jednotlivé opiáty osvědčily? 

Za zmínku stojí, že skupina závislých s vyšším dávkoválÚm opiátů (průměrně 
téměř 170 mg denně - v přepočtu na ekvivalent metadonu) méně častěji přerušova
la experiment nežli skupina s průměrným dávkoválÚm okolo 140 mg. Tento údaj 
hovoří ve prospěch vyššího dávkoválÚ ve smyslu pozitivlÚho ovlivnělÚ počtu pře
rušelÚ léčby. 

Jelikož se jednalo o vědecký experiment, byla část studie zkoncipována jakožto 
dvojitě slepá a randomizovaná (tj. náhodné přídělelÚ do skupiny intravenózně po
dávaného heroinu, morfinu či metadonu) . Ovšem již od samého počátku byly s touto 
vědeckou konstrukcí problémy, protože celá řada závislých byla ochotna participo
vat jedině za podmínek, že dostanou - dříve nebo později - také heroin. Závislí 
v naprosté většině poznají, že nedostali heroin a mají pak tendenci s experimentem 
skoncovat pro neuspokojivý pocit a také pro vedlejší příznaky z intravenózlÚho 
podáválÚ jiných látek. (Především vedlejší příznaky pří i.v. podáválÚ morfinu byly 
prožívány negativně) . Vzhledem k výše uvedenému bylo také nemožné studii kon
trolovat podáváním placeba. 

Účinek působení tří rozdílných opiátů (heroin, morfin, metadon) můžeme sche
matizovat za použití následných tří kritérií: 

1. Do jaké míry je látka přítažlivá pro skupinu závislých heroilÚstů, aby se 
vůbec programu zúčastlÚli. 

2. Do jaké míry je látka schopna závislé v programu po delší dobu udržet a tím 
zabrálÚt ztrátě kontaktu (přerušení léčby) . 

3. Jakou měrou přispívá látka ke zvýšení ochoty (compliance) kompletní pro
gram bez přerušení absolvovat a nekonzumovat přitom ilegální drogy. 

1. Injekčně podávaný metadon a morfin byly pro závislé velice nepřitažlivé . He
roin byl z intravenózně podávaných látek jednoznačně "nejlákavější" varianta, 
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která dovedla závislé přivést do programu. NeinjekčIÚ formy hrály při "verbováIÚ" 
naprosto zanedbatelnou roli, s vy jímkou kouřeného heroinu u závislých se značně 

poškozeným žilním systémem, v důsledku chronického vpichováIÚ s komplikacemi . 
2. I podle tohoto kritéria byl heroin bezkonkurenčně nejúspěšnější látkou: 79 % 

klientů z morfinové skupiny a 69 % klientů ze skupiny metadonové přešlo v rando
mizované studii na heroin. V randomizované studii basilejské bylo přerušeIÚ pro
gramu v morfinové skupině devětkrát a v metadonové sedmkrát častěj ší nežli ve 
skupině heroinové. Ve dvojitě slepé studii bernské (koncipované jako cross-over, tj . 
že po proběhnutí určité doby dostanou klienti na morfinu heroin a klienti na heroi
nu morfin) došli výzkumlúci k následujícím výsledkům: v původIÚ morfinové sku
pině byl odchod z programu třikrát častější než v původIÚ skupině heroinové a poté, 
co klienti ze skupiny heroinové byli přesazeni na morfin a klienti ze skupiny morfi
nové na heroin, byl odchod z programu v morfinové skupině třináctkrát vyšší než 
ve skupině heroinové. 

3. V bernské, dvojitě slepé studii byl ilegáhú konzum signifikantně vyšší u in
jekční morfinové skupiny nežli u injekčlú skupiny heroinové. Z injekčlúch pre
parátů byl i podle tohoto kritéria heroin nejlepším terapeutickým prostředkem. Z 
orálních preparátů skórovaly dobře jak metadon tak morfin, ovšem pouze coby 
základní medika ce v kombinaci s injekčIÚm heroinem, a to v připadech, kdy heroin 
nemohl být třikrát denně aplikován, protože dotyčné osoby např. pracovaly na plný 
úvazek. 

Některé (vybrané) výsledky experimentu 

Jelikož neIÚ možné uvést veškeré výsledky studie, omezili jsme se jen na výsled
ky nejdůležitější a nejrelevantnější pro skupinu na heroinu závislých klientů, stra
nou (prozatím) ponecháváme otázky personální, politické, metodologické a jiné. 
Krátce se též zmíníme o ekonomické úspěšnosti projektu. 

Výsledky se týkají pouze určité skupiny závislých, u kterých již byla k dispozici 
kompletní longitudinální data po dobu osmnácti měsíců a pro přehlednost je opět 
uvádíme v tabulkách, neboť v tabulkové podobě jsou výsledky prezentovány i ve 
švýcarské studii. Prakticky všechny výsledky jsou statisticky významné na různých 
hladinách významnosti . 

Tabulka 6. Konzum ilegálIÚho heroinu před vstupem do studie 
a v jejím průběhu (vlastní údaje klientů) 

Datum vstupu do studie 6 měsíců před 6 měsíců po 12 měsíců po 

Počet kli e ntů N = 236 N = 230 N = 224 

Žádný konzum 4 % 61 % 72 % 

Přílež i tostně 14 % 30 % 20% 

(Téměř) de nně 81 % 6% 5% 

Nejasné údaje 1 % 3% 3% 

18 měs í ců po 

N = 232 

74 % 

19% 

G% 

1 % 
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Tabulka 7, Konzum ilegálIÚho kokainu před vstupem do studie 
a v jejím průběhu (vlastIÚ údaje klientů) 

Datum vstu pu do studie 6 měsíc':l pi'ed 6 měsíc':l po 12 měsíců po 

Počet klientll N = 236 N = 232 N = 230 

Žádný konzum 15 % 28 % 35 % 

Příl ežitostně 56 % 63 % 61 % 

(Tém Ě'i') de nnĚ' 29% 7 % 4 % 

Nejasné údaje 0 % 2 % 0 % 

Tabulka B, Konzum produktů konopí setého před vstupem do studie 
a v jejím průběhu (vlastIÚ údaje klientů) 

Da tum vstu pu do studie 6 měsíců před 6 měsíců po 12 měsíců po 

Počet kli entll N = 236 N = 235 N = 230 

Žádný konzum 24 % 27 % 32 % 

PříležitostnĚ' 42 % 40 % 29% 

(Téměř ) denně 33 % 33 % 38 % 

Nejasné údaje 1 % 0 % 1 % 

Tabulka 9, Konzum benzodiazepinů před vstupem do studie 
a v jejím průběhu (vlastIÚ údaje klientů) 

Datum vstupu do studie 6 měsí ců pi'ed 6 měsíců po 12 měsíců po 

Počet klientů N = 236 N = 230 N = 224 

Žádný konzum 47 % 55 % 59% 

Příl ežitostně 34 % 30 % 25 % 

(Téruěi') denně 19 % 13 % 16 % 

Nejasné údaje 0 % 2 % 0 % 

152 

18 měsíců po 

N = 231 

41 % 

52 % 

5% 

2 % 

18 měs íců po 

N = 232 

34 % 

33 % 

33 % 
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N = 226 

65 % 

24 % 

9% 

2 % 
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Tabulka 10. Konzum alkoholických nápojů před vstupem 
do studie a v jejím průběhu (vlastní údaje klientů) 

Datum vstupu do studie 6 měsíců před 6 měsíců po 12 měsíců po 18 mĚ-sícll po 

Počet kli e ntů N = 222 N = 215 N = 221 N = 218 

Žádný konzum 37 % 35 % 43 % 44 % 

pj'í l ežitostně 29 % 26 % 27 % 23 % 

(Téměi"l de nně 34 % 39 % 30% 33 % 

Konkluze na podkladě údajů uvedených v tabulkách číslo šest až číslo 
deset 

1. Konzum ilegáhúho heroinu a kokainu se výrazně snížil (v experimentu při
tom nebyl poskytován kokain), což mělo za následek slúžení frekvence kontaktů 
s drogovou scénou, včetně překupníků a značné snížení frekvence intravenózního 
podávání v drogové scéně, se slúžením rizika přenosu infekčlúch onemocnělú. 

2. Konzum benzodiazepinů, riskantní v kombinaci s opiáty, se též snížil. 
3. Konzum produktů konopí setého se statisticky významně nezmělúl. 
4. Konzum alkoholu se též statisticky významně nezměníl. 

Změny v sociální integraci klientů 

Tabulka 11. Bytová situace klientů při vstupu do studie a v jejím průběhu 

Datum vstupu do studie Při vstupu 6 měsícll po 12 měsícll po 18 měsíců po 

Počet klientll N = 237 N = 231 N = 233 N = 235 

Bydlí u rodičů 12 % II % 12 % 10% 

V podnájmu 18 % 19 % 14 % 10% 

Vlastní (pronajatý) byt 49% 58 % 63 % 69% 

Bez přísti'eš í 12 % 2% 1 % 1 % 

Bydlí v instituci 9% 2% 2 % 2 % 

Poloinstitu člú bydl elú Při vstupu nezjišťováno 8 % 8% 7 % 

PoloinstitučIÚm bydleIÚm je myšleno bydleIÚ mimo instituci, ale v chráněném 
prostředí, většinou blízko instituce a s pravidelným docházením personálu. 

Z tabulky číslo jedenáct můžeme vyvodit zvýšenou samostatnost co do bydlelú 
a \lted..e'(~í..w... >:..~<l,.~<:...;" "'Y<::Ř."~ \;:,<~.:~~~~~ ... ~;" .. ~ ~~"'I>.~~'t.'\, .. "t"l.a")'eb"t"l.1l ln:m:en\.ll. 

Z tabulky číslo dvanáct je patrno, že bytová situace skupiny závislých se značně 
stabilizovala. 
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Tabulka 12. Stabilita bytové situace klientů na počátku a v průběhu studie 

Datum vstupu do studie Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 18 měsíců po 

Počet klientů N = 236 N = 237 N = 237 N = 237 

Stabilrú 57% 69% 76% 79 % 

Nestabilrú (provizorrú) 43 % 31 % 24 % 21 % 

Tabulka 13 . Zaměstnáni a jiné legálni zdroje příjmů 
na začátku studie a v jejím průběhu 

Datum vstupu do studie Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 18 měs íců po 

Počet klientů N = 230 N = 237 N = 237 N = 237 

Zaměstnálú 14 % 23 % 31 % 32 % 

Občasné zaměstnání, 42 % 51 % 52 % 48 % 
v domácnosti, důchod 

Bez zaměstnárú, bez 44 % 26 % 17 % 20% 
důchodu 

Zaměstnánim je myšlen úplný nebo částečný pracovní úvazek na dobu neurči
tou, občasným zaměstnánim úvazek na dobu určitou. 

Přestože je na švýcarském pracovnim trhu obtížné získat zaměstnáni, jsou čísla 
uvedená v tabulce číslo třináct vice než výmluvná. Totéž platí o údajích týkajících 
se finančni situace závislých (tabulka číslo čtrnáct) . 

Tabulka 14. 

Datum vstupu do studie 

Počet klientů 

Bez dluhů 

Dluhy do 5 000 

Dluhy od 5 000 do 30 000 

Dluhy nad 30 000 

Dluhy na začátku studie a v jejím 
průběhu (ve švýcarských francích) 

Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 

N = 230 N = 233 N = 231 

15% 26% 29% 

27 % 25 % 23 % 

37 % 31 % 34 % 

21 % 19 % 14 % 

18 měsíců po 

N = 235 

34% 

24 % 

29% 

14 % 

Jednim z kritérií úspěšnosti léčby je sni ženi frekvence kontaktů se závislými 
"kolegy" a s drogovou scénou, jak nás o tom informují tabulky číslo patnáct a šest
náct . 
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Tabulka 15 . Kontakty s drogově závislými "kolegy" 
na začátku a v průběhu studie 

Datwu vstupu do studie Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 18 měsíců po 

Počet kli eutů N = 232 N = 235 N = 235 N = 235 

Vícekrát týdně 40% 23 % 17 % 18 % 

Jednou či víckrá t měsíčně 19 % 26 % 20% 18 % 

Řidčeji či žádné kontakty 41 % 51 % 63 % 64% 

Tabulka 16. Kontakty s drogovou scénou na začátku a v průběhu studie 
(počet dnů v měsíci, ve kterých byl kontakt s drogovou scénou) 

Datum vstupu do studie Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 18 měsíců po 

Počet klientů N = 233 N = 237 N = 236 N = 236 

21 - 30 dnů 29 % 4 % 5% 2% 

8 - 20 dnů 27 % 8 % 7 % 10 % 

1- 7 dnů 30 % 42 % 38 % 33 % 

Žádný kontakt 14 % 46 % 50% 55 % 

Změny v kriminálním chování heroinistů 

Co do výsledků léčby se jedná o nesmírně závažné kategorie změn, a to nejen co 
se týče samotných závislých, nýbrž též co se týče společenského dopadu experimen
tu: kriminalita je společností hodnocena vždy velice negativně a údaje v tabulkách 
17 až 23 hovoří naprosto přesvědčivě ve prospěch poskytováIÚ tvrdých drog závis
lýmosobám. 

Tabulka 17. 

Datum vstu pu do studie 

Počet klientů 

Jen pololegáhú 

Jen ilegálIÚ 

PololegálIÚ a ilegálIÚ 

Žádné pololegálIÚ či 
ilegálru přijmy 

llegálIÚ a pololegálIÚ zdroje příjmů 
na začátku a v průběhu studie 

Při vstupu 6 měsíců po 12 měsíců po 

N = 237 N = 237 N = 237 

19 % 12 % 6 % 

20 % 4 % 7 % 

30 % 1 % 0% 

31 % 83 % 87 % 

18 měsíců po 

N = 237 

5 % 

4 % 

1 % 

90 % 
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Tabulka 18. Počet deliktů v uplynulých šesti měsících 
v procentech (vlastní sdělení klientů, N = 319) 

Delikt Vstup do studie 6 měsíců po vstupu 12 měsíců po vstupu 

Vykrádání automatů 1,9 % 0,6% 0,3 % 

Krádeže v obchodech 34,0% 23,2 % 16,0 % 

Kapsářství 3,4 % 0,0% 0,3 % 

Vytrháválú kabelek 0,9% 0,3 % 0,0% 

Vloupání 6,6% 1,9 % 0,3 % 

Pi'echováválú kradených věcí 12,9 % 5,6% 4,1 % 

Loupežné přepadení 0,9% 0,3% 0,3 % 

Tělesné násilí 0,9% 2,2% 1,3 % 

Poranění použitím zbraně 0,3% 0,3 % 0,3 % 

Prodej hašiše 26,0% 16,0% 13,2 % 

Prodej tvrdých drog 46,1 % 12,2 % 8,2 % 

Obchod s drogami 7,2 % 2,2% 0,9% 

Pro srovnání uvádíme také delikvenci ve čtyřech týdnech předcházejících rozho
vor s klienty, tak jak ji klienti samí uváděli. 

Tabulka 19. Delikvence v uplynulých čyřech týdnech 
v procentech (vlastní sdělení klientů, N = 319) 

Delikt Vstup do studie 6 měsíců po vstupu 12 měsíců po vstupu 

Vykrádání automatů 0,6% 0,0% 0,0% 

Krádeže v obchodech 22,3 % 12,6 % 6,9% 

Kapsářství 0,9% 0,0% 0,0% 

Vytrháválú kabelek 0,6% 0,3 % 0,0% 

Vloupání 1,6 % 0,3% 0,0% 

Pi'echováválú kradených věcí 4,7 % 1,9% 0,6% 

Loupežné přepadení 0,3 % 0,0% 0,0% 

Tělesné násilí 0,0% 0,6% 0,3 % 

Poranělú použitím zbraně 0,0% 0,0% 0,0% 

Prodej hašiše 16,6% 11,3 % 9,4 % 

Prodej tvrdých drog 27,0% 9,1 % 5,6% 

Obchod s drogami 3,1 % 0,9% 0,3 % 
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Poněkud odlišný pohled na kriminalitu skupiny závislých nám poskytuje 
průměrný počet deliktů na osobu v období šesti měsíců předcházejícím rozhovoru 
s klienty. 

Tabulka 20. Průměrný počet deliktů na osobu v uplynulých 
šesti měsících (vlastIú sdělelú klientů, N = 319) 

Delikt Vstup do studie 6 měs í cll po vstupu 12 měsícll po vstupu 

Vykrádálú automatů 0,164 0,003 0,000 

Krádeže v obchodech 9,34 1 2,006 0,800 

Kapsářství 0,100 0,000 0,000 

Vytrhávání kabelek 0,031 0,006 0,000 

Vloupálú 0,263 0,053 0,010 

Přechovává lú krade ných věcí 0,893 0, 194 0, 11 0 

Loupežné pi'epadení 0,022 0,003 0,003 

Tělesné násilí 0,0 16 0,016 0,0 16 

PoranělÚ použitím zbraně 0,003 0,000 0,000 

Prodej hašiše 0,712 0,398 0,274 

Prodej tvrdých drog 1,395 0,323 0,176 

Obchod s drogami 0,635 0,072 0,3 13 

Na jednu věc se v souvislosti s kriminalitou závislých často zapominá: na jedné 
straně páchají někteří závislí trestnou či1l1lost, na straně druhé se sami stávají 
oběťmi, jak o tom hovoří tabulka číslo dvacet jedna. 

Tabulka 21. Průměrný počet trestných činů Spáchaných na závislých 
osobách v uplynulých 6 měsících (vlastní sdělení závislých, N = 319) 

Delik t Vstup do studie 6 měsíců po vstupu 12 měsíců po vstu pu 

Oloupen 0,260 0,082 0,126 

Tělesně lIa paden 0,034 0,003 0,041 

Sexuálně lIa paden 0,085 0,013 0,009 

Podveden při koupi drog 4,889 0,481 0,649 

Okraden (peníze, movitosti) 0,789 0,229 0,629 

Okradell o dvojkolový dopravní 0,195 0,125 0, 122 
prostředek 
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Kromě subjektivIÚch výpovědí závislých, týkajících se kriminality, měl výzkum
ný tým k dispozici též objektivIÚ, policií registrované údaje . 

Tabulka 22. Ú daje o delikvenci podle policejIÚch záznamů 

Počet deliktů na osobu za období Počet deliktů na osobu za období 
12 měsíců před vstupem do studie 12 měsíců po vstupu do studie 

Skupina A (N = 217) 2,281 0,792 

Skupina B (N = 126) 4,365 1,896 

Rozdělíme-li delikty na bagatelizovatelné (malé) a závažné, dostaneme násle
dující tabulku: 

Tabulka 23 . Počet malých a závažnějších deliktů před vstupem do studie a po něm 

Delikty Počet na osobu před vstupem do studie Počet na osobu po vstupu do studie 

Nezávažné 2,210 0,761 

Závažné 0,616 0,250 

Při léčbě osob závislých na heroinu je nesmirně důležité udržet závislé co nej
déle v léčebném programu, protože se tím zvyšuje možnost pozitivně ovliVIÚt 
průběh závislosti a problémů s IÚ spojených. Délka setrváIÚ v programu je většinou 
dobrým prediktorem výsledků léčby: čím delší doba setrváIÚ v programu, tím lepší 
výsledky léčby . 

O délce setrváIÚ v programu nás informuje tabulka číslo dvacet čtyři . (Čísla 
v závorkách u skupiny B nejsou definitivIÚ, protože někteří klienti v okamžiku se
stavováIÚ zprávy nebyli ještě 12 či 18 měsíců v programu. Lze očekávat, že defini
tivIÚ čísla v závorkách budou nižší). 

Tabulka 24. Délka setrváIÚ v programu 

Skupiny 6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců 

A (N = 385) 89% 76% 69% 

B (N = 650) 89% (80 %) (77%) 

Je zajímavé vědět, jak dlouho setrvali v programu klienti, kteří jej nedokončili : 
ve skupině A to bylo v průměru 262 dnů, ve skupině B 209 dnů. 
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Ještě zajímaveJsl Je vědět, co se stalo s klienty, kteří z programu vystoupili 
(tabulka číslo dvacet pět) . 

Tabulka 25 . Počty a způsob výstupu ze studie během období 
22 měsíců od jejího začátku (N = 385) 

Způsob výstu pu ze studie Počet osob Procenta (zaokrouhleně) 

Léčba zaměj'ená na 20 16 % 
abstinenci (tj. bez substituce) 

Odvykálli za pomoci 2 2 % 
metadonu (cíl = abstinence) 

Metadonová substitu ce 50 39% 

Hospitalizace 5 4 % 

Změna bydliště 3 2 % 

Vazba O 0 % 

Vylouče lú (porušelú pravidel) 19 15 % 

Přestal docházet 15 12 % 

Jiné důvody 7 5% 

Zemřel o 7 5% 

Celkem vystoupilo ze studie 128 100 % 

Komentář k tabulce dvacet pět : v průběhu 22 měsíců přerušilo experiment cel
kem 128 osob ze 385, což činí 33 .25 %. Zajímavé je, že z těchto 128 osob zvolilo 18 % 
přechod na léčbu zaměřenou na abstinenci a 39 % dalo přednost substituci metado
nové . Žádný závislý neskončil ve vazbě či výkonu trestu! Vysloveně negativních od
chodů bylo celkem 27 % (vyloučení a "zmizení", tj . přestat docházet) . 5 % klientů 
zemřelo. 

Posledním údajem se dostáváme k následující otázce: Kolik závislých celkově 
během experimentu zemřelo? 

Od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1996 se na projektu zúčastnilo 1 146 osob. Za toto ob
dobí (3 roky) zemřelo 36 heroinistů, mezi nimi jsou započítány i osoby, které z expe
rimentu vystoupily. Pří pátrání po zemřelých osobách byli zapojeni i ošetřující 

lékaři, nemocnice a patologicko anatomická oddělení, takže jde o číslo velice 
přesné . Přepočteme-li absolutní číslo na procenta a rok, dostaneme jednoprocentní 
úmrtnost. Jinými slovy: z heroinistů v experimentu (včetně osob z projektu vystou
pivších) zemřelo každoročně jedno procento. Jaké byly příčiny smrti nám ukazuje 
tabulka dvacet šest. 
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Tabulka 26. Příčiny smrti heroinistn v projektu (N = 36) 

Příčina smrti Procenta (zaokrouhleně ) 

Neznámá 14 % 

Sebevražda 11 % 

Tě l esná choroba (IŮkoliv AIDS) 8 % 

lnfekčru choroby (rukoliv AIDS) 8 % 

AIDS 39 % 

PředávkováIÚ 6 % 

Úraz 8 % 

Jiné pi- í činy 6 % 

Komentář k tabulce 26: Ze čtyř osob, které spáchaly sebevraždu byly dvě 
závažně depresivní a jedna osoba byla těžce invalidizována AIDS. Jedna osoba se 
předávkovala během experimentu a druhá osoba po vystoupení z projektu. Jedno
procentní mortalita byla na švýcarské poměry neočekávaně nízká, neboť mortalita 
v metadonových programech obnáší 2,6 % a v programech zaměřených na abstinen
ci činí mortalita 0,7 - 1,1 %! 

Ekonomická stránka projektu 

Kolik experiment stál je patrno z tabulky 27 . 

Tabulka 27. Výdaje na projekt v přepočtu na jednoho klienta 
a jeden den (ve švýcarských francích) 

Druh vydáIÚ Výdej na jednoho klienta za den 

Přímá vydáIÚ 9,01 

Výdaje na personál 36,44 

Ostat IÚ vydáIÚ 5 ,72 

Celkem 51,1 7 

Oproti výdajům jsou k dispozici údaje o tom, kolik finančních nákladů bylo pro
jektem uspořeno (tabulka 28) . 
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Tabulka 28. PozitivIÚ finančIÚ následky projektu v přepočtu 
na jednoho klienta a den (ve švýcarských francích) 

Druh úspory Úspora na jednoho klienta za den 

8ydleuí 2,41 

Zaměstnání 3,90 

Kriminalita 72,08 

Zdravotní stav 17,11 

Celkem 95,50 

Projekt byl tedy úspěšný i po stránce ekonomické: na jednoho klienta a jeden 
den činila pozitivIÚ finančIÚ bilance 44,33 švýcarských franků. 

Závěry pramenící ze švýcarského tříletého experimentu 
s poskytováním heroinu závislým osobám (heroinistům) 

1. Jednalo se o skupinu 1035 heroinistů, s průměrnou kariérou závislosti delší 
nežli deset let, ve velké míře zneužívajících též jiné látky (především kokain) . Tato 
skupina měla celou řadu závažných problémů v oblasti kriminality, financí, byd
leru, zaměstnáIÚ a tělesného zdraví (infekce). V žádném případě nešlo o skupinu 
málo problematických klientů, právě naopak. 

2. Přesto, že kompletIÚ data ještě nejsou k dispozici, je již nyIÚ jasné, že experi
ment byl úspěšný po mnoha stránkách, neboť u skupiny závislých v experimentu: 

- konzum ilegálIÚch tvrdých drog (heroinu a kokainu) výrazně poklesl, přičemž 
kokain nebyl v experimentu vůbec podáván; 

- kriminalita, ilegálIÚ a pololegálIÚ zdroje přijmů výrazně poklesly; 
- zdroje legálIÚch příjmů a zaměstnanost výrazně narostly; 
- výrazně ubylo dluhů; 
- v bytové situaci narostla samostatnost a stabilita; 
- výrazně ubylo kontaktů s drogovou scénou a jinými závislými; 
- došlo ke zlepšeIÚ zdravotIÚho stavu závislých; 
- s vyloženě negativIÚ motivací odešlo v průběhu 22 měsíců ze studie pouze 

B.B % klientů, oproti 18.7 % klientů, kteří se šli léčit do jiných programů, včetně 
programů zaměřených na abstinenci; 

- úmrtnost byla neobyčejně IÚzká UednoprocentIÚ) a šla na vrub především 
tělesných onemocněIÚ (AIDS); 

- z 1 146 klientů v experimentu zemřely v průběhu tří let jen 4 osoby sebevraž
dou a pouze 2 osoby předávkováIÚm; 

- dobrým regulováIÚm poskytováIÚ nedošlo k prosáknutí drog na černý či šedý 
trh; 

- i po stránce ekonomické byl projekt úspěšný, tj . "výdělečný". 
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