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Souhrn 

Východiska: Výzkumem podložené závery prokazující efektivitu léčby v terapeu
tických komunitách pro léčbu závislostí a umožňující mezinárodní srovnání jsou 
v ČR ojedinelé. "Evaluace výsledku léčby v terapeutických komunitách pro léčbu zá
vislostí" je v ČR první prospektivní výzkumná studie hodnoticí efektivitu léčby uži
vatelu drog v terapeutických komunitách. 

CíZ: Cílem studie je vyhodnotit, jak se zmenilo užívání drog, kriminalita, osobní 
a sociální fungování a kvalita života uživatelu drog 1 rok po ukončení léčby. 

Metody: Data byly sbírány prostrednietvím strukturovaných interview s klienty 
terapeutických komunit. Studie porovnává zmeny v problémovém chování klientu 
ve 30 dnech pred začátkem léčby a ve 30 dnech po 1 roce od jejího ukončení. Zá
kladním výzkumným nástrojem je the Maudsley Addiction Profile, který jsme dopl
nili o další merení. 

Soubor: Výzkumný soubor tvon 176 uživatelu drog, kten vletech 2007 a 2008 
zahájili léčbu v rezidenční terapeutické komunite. 1 rok po ukončení léčby byly data 
získány od 77,8 % (N = 137) klientu. Na studii participovaly 4 terapeutické komuni
ty. 
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Výsledky: Po 1 roce od ukončení léčby došlo k signifikantnímu nárustu abstinen
ce od metamfetaminu, opiátových drog a benzodiazepinu. Pred léčbou abstinovalo od 
všech sledovaných drog 13,8 % klientu, 1 rok po ukončení léčby to bylo 89,7 % klien
tu. Dále bylo zjišteno signifikantní snížení kriminality. 73,2 % klientu zapojených 
do trestné činnosti spáchalo pred léčbou 12 728 trestných činu. 1 rok po ukončení 
léčby uvedlo trestnou činnost 9,6 % klientu; počet trestných činu se zredukoval na 
478. Pouze částečné zlepšení bylo zjišteno v konzumaci alkoholu. 1 rok po ukončení 
léčby 31,3 % klientu konzumovalo alkohol ve škodlivé míre. U klientu, kten do
končili léčbu, byly zjišteny lepší výsledky než u klientu, kten léčbu nedokončili. 

Záver: Klienti TK dosahují velmi dobrých léčebných výsledku, prestože závaž
nost jejich drogových, sociálních a jiných problému je značná. Léčba v TK signifi
kantne redukuje užívání návykových látek a kriminální chování. Zjišteni, že tretina 
klientu po léčbe v terapeutické komunite konzumuje alkohol ve škodlivé míre je 
znepokojující. 

K l í č o v á s lova: terapeutická komunita - výsledky léčby - užívání drog - kri
minalita - konzumace alkoholu 

M. Šefránek: TREATMENT OUTCOME EVALUATION 
OF THERAPEUTIC COMMUNITIES FOR DRUG 
ADDICTS: l-YEAR FOLLOW-UP RESULTS 

Summary 

Background: Research evidence that shows the effectiveness of treatment in the
rapeutic communities for addicts and allows international comparisons to be made 
is rare in the Czech Republic. "The Treatment Outcome Evaluation of Therapeutic 
Communities for Drug Addicts" is the first prospective research study in the Czech 
Republic which looks into the effectiveness of drug treatment in therapeutic commu
nities. 

Aim: The aim of the study is to evaluate the changes in clients' substance use, 
offending, personal and social functioning, and quality oflife one year after the com
pletion of treatment. 

Methods: The data were collected using structured interviews administered to 
clients of therapeutic communities. The study compares changes in the clients' pro
blem behaviour within 30 days prior to treatment and within 30 days of one year af
ter the completion of treatment. The Maudsley Addiction Profile, complemented 
with other measures, was used as the main research instrument. 

Sample: The study sample comprises 176 drug users who entered treatment in 
residential therapeutic communities in 2007 and 2008. At a one-year follow-up data 
were obtained from 77.8 % of the clients (N = 137). Four therapeutic communities 
participated in the study. 
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Results: A significant increase in abstinence from methamphetamines, opiate 
drugs, and benzodiazepines was ob served at the follow-up one year after the end of 
treatment. While prior to treatment 13.8 % of the clients abstained from all the stu
dy drugs, at the one-year follow-up it was 89.7 % of the clients. A significant drop in 
the level of offending was further ascertained. While 73.2 % of the clients engaged 
in criminal activities had committed 12,728 offences prior to treatment, one year af
ter the completion of treatment offending was reported by 9.6 % of the clients; the 
number of criminal offences was reduced to 478. Alcohol use recorded only a minor 
improvement. 31.3 % of the clients were found to consume alcohol in a harmful 
manner at the one-year follow-up. Those clients who had completed treatment sho
wed better outcome s than those who had dropped out. 

Conclusion: The clients of therapeutic communities show very good treatment 
outcome s, despite the severity of their drug-related, social, and other problems. 
Treatment in therapeutic communities significantly reduces substanee use and cri
minal behaviour. The finding that one third of clients engage in the harmful use of 
alcohol following their treatment in a therapeutic community is a cause for concern. 

Key w o r ds: therapeutic community - treatment outcome - drug use - crime -
alcohol use 

Úvod 

V ČR jsou rezidenční terapeutické komunity (TK) dôležitou součástí sys
tému odborných služeb pro problémové uživatele návykových látek. Výroční 
zpráva o stavu ve vecech drog uvádí, že v ČR je 10 TK, v nichž se v roce 
2011léčilo 402 klientu; celkový počet lužek je 158, kapacita jednotlivých TK 
je 15 - 20 lužek (Mravčík a kol., 2012). Výzkumem podložené závery, které 
prokazují efektivitu léčby a umožňují mezinárodní srovnání, jsou velmi oje
dinelé. Ačkoli početné výzkumné studie v USA a v Evrope dokumentují vel
mi pnznivé léčebné výsledky TK, efektivita léčby v TK je opakovane zpo
chybňována a dukazy o účinnosti léčby jsou kritiky označovány za nedosta
tečne pri:tkazné (De Leon, 2010; Kalina, 2008). Vzhledem ke kulturním od
lišnostem, rozdílum v systému a financování služeb pro uživatele drog nelze 
s určitostí predpokládat, že výsledky výzkumu z Evropy nebo USA jsou pre
nositelné. Výzkum výsledku léčby je nezbytný pro potvrzení TK jako efek
tivní a na dukazech založené léčby. "Evaluace výsledku léčby v TK pro léčbu 
závislostí" (EVLTK) je první prospektivní výzkumná studie hodnotící efekti
vitu TK v ČR. Cílem studie je sledovat, jak se mení užívání drog, kriminali
ta, zdraví, sociální integrace a kvalita života uživatelu drog 1 rok po ukon
čení léčby v TK. 
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Výsledky léčby v TK pro léčbu závislostí jsou v USA a Evrope predme
tem intenzivního výzkumu již více než 40 let. Výzkum pfinesl značné množ
ství vedecky podložených poznatku o účinnosti léčby v TK, které ukazují, že 
u klientu dochází k rade signifikantních zlepšení (De Leon, 2010). Klientela 
TK se vyznačuje závažným profilem drogových, sociálních a zdravotních 
obtíží (ibid). Podstatná část klientu TK splňuje kritéria duáIní diagnózy, ne
boť krome závislosti na návykových látkách se u nich vyskytují další psy
chické obtíže (De Leon a Wexler, 2009). Závažnost obtíží v užívání drog, so
ciální oblasti a psychickém zdraví je u klientu TK signifikantne vyšší než 
u uživatelu drog, kten se léčí v ambulantních nebo substitučních progra
mech (De Leon, 2010; Yates, 2010). Výsledky léčby v TK opakovane potvrdi
ly signifikantní snížení užívání drog, kriminality a psychických obtíží a zvý
šení zamestnanosti/studia po léčbe (De Leon, 2010). U více než 60 % klien
tu, kten zahájili léčbu v TK byly zjišteny pnznivé nebo velmi pnznivé léčeb
né výsledky (ibid). Dlouhodobá léčba v TK je indikovaná pro klienty se zá
važným profilem obtíží (De Leon, 2010; Gossop a kol., 1999). Doba setrvání 
v léčbe je nejkonzistentnejším prediktorem pnznivých výsledku (De Leon 
a Wexler, 2009). Míra zlepšení je pnmo úmerná délce setrvání v programu; 
klienti, kten léčbu dokončí, dosahují nejlepších výsledku (De Leon, 2010). 
Míra retence v programu po dobu 12 mesícu se pohybuje od 30 % do 45 % 
(De Leon a Wexler, 2009). Léčba v TK muže být efektivní, setrvá-li klient 
v programu dostatečne dlouhou dobu (ibid). Doba setrvání v programu není 
jediným predpokladem pnznivých léčebných výsledku: stej ne duležitá je mí
ra zapojení klienta do léčby (ibid). Kvalita terapeutického vztahu a schop
nost programu reagovat na specifické potfeby klientu zvyšuje účinnost léčby 
(Marsh a kol., 2010). Efektivitu léčby dále zvyšuje zapojení rodiny 
(Kooyman, 1993) a návaznost následné péče (De Leon a Wexler, 2009). TK, 
její metody a aplikace v léčbe závislostí jsou opakovane popsány (De Leon, 
2000, Kalina, 2008). TK je léčbou založenou na dukazech; výsledky výzku
mu podporují hypotézu, že TK je účinnou a zároveň nákladove efektivní 
léčbou pro specifické skupiny uživatelu návykových látek (De Leon, 2010). 

V ČR mají TK již dlouhodobe nezastupitelné místo v síti adiktologických 
služeb. V roce 1991 byla založena TK Nemčice SANANIM, první TK nabí
zející dlouhodobou léčbu uživatelum návykových látek v ČR. Údaje o ak
tuálním počtu TK v ČR se liší: v odborné Sekci TK A.N.O. je sdruženo 11 
TK; Registr poskytovatelu sociálních služeb MPSV uvádí 14 programu re
gistrovaných, jako TK (Mravčík a kol., 2012). V roce 2011 bylo 10 TK držite
lem platného certifikátu Standardu odborné zpusobilosti služeb pro uživate
le drog (ibid). TK v ČR poskytují stfednedobou a dlouhodobou odbornou péči 
v trvání zpravidla 5 - 12 mesícu. Samostatné TK jsou vetšinou zfizovány 
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nestátními neziskovými organizacemi. TK jsou funkčne provázány s dalšími 
odbornými zarízeními v systému služeb o uživatele návykových látek. Cílo
YOU populací jsou osoby primárne závislé na nealkoholových návykových 
látkách ve stredním až težkém stupni závislosti, často s kriminální anamné
zou a težším psychosociálním, prípadne isomatickým poškozením (Temíno
vá-Richterová a kol., 2008). Cílem léčby v TK je zmena životního stylu pro
strednictvím osobního rustu klienta (ibid). Ačkoli TK poskytují léčbu orien
tovanou k abstinenci, abstinence není cílem léčby, je však nezbytným pro
stredkem k zapojení klienta do normálního života (ibid). V ČR se nekteré 
TK zamefují na klientelu se specifickými potrebami, jako jsou napr. matky 
s malými detmi, dospívající a mladí dospelí, dlouhodobí uživatelé drog s kri
minální anamnézou nebo klienti s duáIní diagnózou (Kalina, 2008). Kalina 
hovorí o českém modelu TK jako o syntéze demokratické a hierarchické li
nie. V ČR pretrvávají ve výzkumu TK obrovské mezery; výzkumem podlože
ných údaju, které umožňují mezinárodní srovnání je velmi málo (Kalina, 
2007). 

Na nepríznivou situaci v oblasti výzkumu výsledku léčby TK v ČR chce 
reagovat predkládaná studie. "Evaluace výsledku léčby v TK pro léčbu zá
vislostí" (EVLTK) je v ČR první a dosud jedinou prospektivní výzkumnou 
studií, která s využitím jednotné metodologie hodnotí výsledky léčby ve 4 
rezidenčních TK pro léčbu uživatelu drog. Cílem studie je sledovat zmeny 
v užívání drog včetne alkoholu, zdravotne rizikovém chování, kriminalite, 
fyzickém a psychickém zdraví, sociální integraci a kvalite života u klientu 
TK po 1 roce od ukončení léčby. Naším zámerem je, prinést výzkumem pod
ložené poznatky o efektivite léčby uživatelu drog v TK. Výsledky prezento
vané v tomto článku shrnují zjištené zmeny v užívání drog včetne alkoholu 
a zmeny v kriminálním chování klientu po 1 roce od ukončení léčby v TK. 
Dále se venujeme problematice retence klientu v TK ve vztahu k dosaže
ným léčebným výsledkum. 

Metodika 

Design výzkumu 

EVLTKje longitudinální, prospektivní, kohortová výzkumná studie, kte
rá hodnotí výsledky léčby ve 4 rezidenčních TK pro léčbu uživatelu drog. 
Design studie umožňuje detailní srovnání chování klientu a jejich obtíží 
v období pred léčbou a po jednom roce od ukončení léčby v TK. Výsledky 
léčby hodnotíme na základe zmen v užívání drog včetne alkoholu, zdravotne 
rizikovém chování, kriminalite, fyzickém a psychickém zdraví, sociální inte-

105 



M. ŠEFRÁNEK / EVALUACE VÝSLEDKU LÉČBY V TERAPEU
TICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ: VÝSLEDKY 
PO 1 ROCE OD UKONČENÍ LÉČBY 

graci a kvalite života. EVTK je naturalistickou studií, která byla reali
zována pnmo v TK. 

Merení 

Hlavním výzkumným nástrojem je the Maudsley Addiction Profile 
(MAP). MAP je rychlým nástrojem pro hodnocení výsledku léčby uživatelu 
návykových látek v nekolika oblastech: užívání drog včetne alkoholu, zdra
votne rizikové chování, fyzické a psychické zdraví, osobní a sociální fungo
vání (Marsden a kol., 1998). MAP jsme doplnili o sadu dalších merení, aby
chom obdrž eli komplexnejší profil obtíží klientu a dosažených zmen po léčbe 
v TK. Za tím účelem jsme dále použili část Užívání drog z Opiate Treatment 
Index (Darke a kol., 1991), Dotazník kvality života WHOQOL-BREF 
(Dragomirecká a Bartoňová, 2006) aZungovu škálu deprese (WHO). EVLTK 
zároveň sleduje radu indikátoru prubehu a výsledku léčby v TK. 

Uvedené výzkumné nástroje umožňují detailní merení užívání návyko
vých látek. Hodnotíme frekvenci, intenzitu a zpusob užití pervitinu (metam
fetamin), benzodiazepinu, heroinu, buprenorfinu a jiných opiátu (metadon, 
"braun" (specificky česká droga vyrábena v domácích laboratonch z léku ob
sahujících kodein), opioidní analgetika) a konzumaci alkoholu. Uvedené ná
vykové látky jsou typické pro drogovou scénu v ČR a zároveň je jejich 
užívání spojováno s nejvetšími zdravotními a sociálními riziky. V oblasti ri
zikového chování monitorujeme chování, které predstavuje značné riziko 
pro šírení krví prenosných infekčních chorob: frekvenci a intenzitu injek
čního užívání drog, sdílení injekčního náčiní a sexuálne rizikové chování. 
V oblasti kriminálního chování sledujeme frekvenci a intenzitu drogových 
(distribuce a výroba drog) a nedrogových (zejména ruzné formy majetkové 
trestné činnosti). V kategorii fyzického zdraví monitorujeme výskyt symp
tomu fyzických obtíží spojených s užíváním návykových látek a v kategorii 
psychického zdraví frekvenci symptomu úzkosti a deprese a závažnost de
prese. V oblasti osobního a sociálního fungování monitorujeme vztahy s blíz
kými osobami a zmeny v zamestnanosti a nezamestnanosti klientu. V oblas
ti kvality života hodnotíme zmeny v subjektivním vnímání spokojenosti 
s fyzickým zdravím, prožíváním, sociálními vztahy a prostredím. Uvedená 
merení jsme doplnili o sber základních demografických dat a dalších údaju 
v souvislosti s historií užívání návykových látek a sociální situací klienta. 

Specificky sledovaným výsledkem léčby ve studii EVLTK je abstinence, 
kterou definujeme jako neužití sledovaných nealkoholových návykových lá
tek v posledních 30 dnech. Tento výsledek léčby jsme zvolili cílene, neboť 
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námi sledované TK jsou bezdrogové aposkytují léčbu vedoucí k abstinenci 
(Gossop a kol., 1999). 

EVLTK monitoruje konzumaci alkoholu u klientu TK. V ČR nejsou jed
notne definovány limity pro bezpečnejší konzumaci alkoholu. Vetšinou se 
vychází z doporučení WHO, které rozlišuje rizikové pití a škodlivé pití alko
holu. Jako škodlivé se označuje pití alkoholu, které poškozuje fyzické a du
ševní zdraví uživatele a nese sebou negativní společenské následky (Babor 
a Higgins-Biddle, 2001; Babor a kol., 2001). V ČR je nejrozšírenejší pití piva 
z pullitrové sklenice (0,51), vína ze sklenice o objemu 0,21 a destiláty ze skle
nice o objemu 0,051; každá taková "standardní sklenice" obsahuje približne 
16g alkoholu (Sovinová a Csémy, 2005). Na základe dostupné literatury 
(Babor a Higgins-Biddle, 2001; Babor a kol., 2001; Kubička a Csémy, 2004; 
Popov, 2003; Sovinová a Csémy, 2003; Sovinová a Csémy, 2005) jsme defi
novali škodlivé pití jako častou konzumaci nebo jako nadmernou konzumaci 
pri jedné príležitosti. Častou konzumaci jsme stanovili jako pití 3x týdne 
a častej i a zároveň pití čtyr a více skle nic (muži) nebo tfí a více sklenic 
(ženy). Taková konzumace alkoholu presahuje doporučenou maximáiní tý
denní konzumaci alkoholu pro muže (10 sklenic) i pro ženy (7 sklenic). Nad
mernou konzumaci pri jedné príležitosti jsme stanovili u mužu jako pití čtyr 
a více skle nic (tj. více než 60g alkoholu) a u žen jako pití tfí a více sklenic 
(tj. více než 40g alkoholu). 

Všechna data byla sbírána prostrednictvím strukturovaných interview 
s klienty TK. Potrebný čas k realizaci jednoho interview byl približne 45 -
60 minut. Chování klientu bylo hodnoceno v posledních 30 dnech pred 
začátkem léčebné epizody a v posledních 30 dnech v období 1 roku od ukon
čení léčby. Po 1 roce od ukončení léčby jsme realizovali interview se všemi 
klienty bez ohledu na délku pobytu a zpusob ukončení léčby v TK. V každé 
spolupracující TK byl vybrán stálý zamestnanec, který mel na starosti reali
zaci interview v dobe zahájení léčby a dále kontaktování klientu po jednom 
roce od odchodu z TK a realizaci interview. Úvodní interview se uskutečnilo 
v TK v dobe zahájení léčby, interview po 1 roce od ukončení léčby se konalo 
na rUzných místech v ČR v závislosti na pobytu klienta a na dohode s pra
covníkem, který interview realizoval (napr. kavárna, verejné prostranství, 
doléčovací centrum, léčebné zafízení, vezení apod.). 

Data byla zpracována v programu SPSS Statistics 17.0. EVLTK porov
nává chování a obtíže klientu pred léčbou a po jednom roce od ukončení 
léčby v TK. Tyto zmeny byly vyhodnoceny prostrednictvím statistických 
testu. Pearson 's chi-square test a Kruskal-Wallis test jsme využili pro vy
hodnocení rozdílu mezi skupinami kontaktovaných a nekontaktovaných 
klientu 1 rok po ukončení léčby v TK. Rozdíly v problémovém chování pred 
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léčbou a po léčbe byly potvrzeny McN emar testem a Independent Samples 
T-testem. 

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvorí 176 klientu, kterí v období od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2008 zahájili léčbu v jedné ze sledovaných TK pro léčbu uživatelu 
drog: 46 klientu bylo z TK Karlov SANANIM, 50 z TK Nemčice SANANIM, 
38 z TK Nová Ves a 42 z TK Podcestný Mlýn. Podmínkou zapojení klienta 
do studie bylo podepsání informovaného souhlasu s účastí ve studii. Klienti 
byli poučeni o možnosti ukončení spolupráce na studii kdykoliv v jejím pru
behu. Do studie nebyli zarazeni klienti, kterí účast ve studii odmítli. Odmít
nutí účasti ve studii bylo jediným duvodem pro vyloučení klienta ze studie. 
Prípadná spolupráce klienta, či její odmítnutí nemela žádný vliv na po
kračování léčby v TK. Pn zpracování dat byly ze sledovaného vzorku klien
tu odebrány 2 duplicitní prípady. Byli to klienti, kterí po predčasném odcho
du z jedné TK začali novou léčbu v komunite jiné (ovšem opet v námi sledo
vané). 

Do studie se nezapojilo 19,6 % klientu, kterí ve sledovaném období zahá
jili léčbu. Prvním duvodem byla skutečnost, že se nepodanlo zajistit souhlas 
k účasti ve studii (u klientu mladších 18 let byl nutný také souhlas zákon
ného zástupce). Druhá príčina tkvela ve značné administrativní záteži, kte
rou vstupní rozhovor predstavoval. Zamestnanci TK museli dát prednost 
prvoradým povinnostem vyplývajícím z jej ich pracovní pozice v zarízenÍ. 

Terapeutické komunity 

Studie EVLTK vznikla na pude TK Nemčice SANANIM. V roce 2006 by
lo do studie zámerne vybráno 5 TK. Kritériem výberu bylo členství v Sekci 
TK AN.O. TK sdružené v Sekci TK AN.O. jsou držitelem certifikátu Stan
dardu odborné zpusobilosti služeb pro uživatele drog, komunikují s orgány 
verejné zprávy, se širší odbornou verejností a také navzájem v rámci pravi
delných setkánÍ. Odborná literatura o techto TK opakovane referuje jako 
o "hlavním proudu" TK, neboť krome techto programu existují v ČR ješte 
další zarízení, označující se jako TK, avšak ty pusobí bez kontaktu s odbor
nou obcí a s verejnou zprávou (Kalina, 2008; Mravčík a kol., 2012). Sekce 
TK AN.O. vsoučasnosti sdružuje 11 TK. 

Do studie jsme zámerne vybrali 5 TK, které jsou reprezentativní vzhle
dem k ruznorodosti klientely a nabízeného programu. Vybrali jsme TK na
bízející léčbu v délce kolem 12 mesícu a také programy kratší orientované 
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na vekove mladší klienty. S nabídkou účasti ve výzkumné studii jsme oslo
vili vedoucí TK Nemčice SANANIM, TK Karlov SANANIM, TK Podcestný 
Mlýn, TK Nová Ves a TK White Light 1. Všichni s účastí ve studii souhlasi
li. TK Nemčice SANANIM se specializuje na léčbu vekove starších klientu 
s del ší drogovou kariérou a kriminál ní anamnézou. Do léčby jsou pred
nostne pnjímání klienti starší 23 let. Celková kapacita je 20 klientu. Délka 
léčby se pohybuje od 10 do 15 mesícU. TK Karlov SANANIM je určena pro 
léčbu mladistvých a mladých dospelých od 16 do 25 let. Kapacita je 12 míst. 
Délka léčby se pohybuje od 5,5 do 8 mesícU. Tato TK zároveň nabízí v ČR 
ojedinelý léčebný program pro závislé matky a jejich deti. Tento specifický 
léčebný program nebyl do studie EVL TK zarazen. TK Podcestný Mlýn 
pnjímá klienty od 18 let veku a nabízí léčebný program v délre 9 - 12 me
sícU. Kapacita zanzení je 15 míst. TK Nová Ves je určena pro klienty od 18 
let veku. Délka léčby je 7 - 15 mesícU. Kapacita zanzení je 15 míst. TK 
White Light 1 prijímá klienty starší 15 let. Délka léčby je 4,5 - 8 mesícU. 
Kapacita zanzení je 15 míst. 

Jmenované TK pracují se strukturovaným komplexním programem, je
hož součástí jsou terapeutické aktivity psychoterapeutické (predevším sku
pinová psychoterapie), výchovne-režimové, resocializační, volnočasové a dá
le také medicinské intervence včetne farmakoterapie u psychických problé
mu a ruzné formy práce s rodinou a blízkými klientu; duraz je kladen na 
svépomoc a samosprávu, což predevším znamená účast a odpovednost klien
tu v zajištení každodenního provozu TK (Mravčík a kol., 2012). TKjsou bez
drogové aposkytují léčbu vedoucí k abstinenci (ibid). Hlavním cílem léčby je 
zmena životního stylu klientu a jejich zapojení do normálního života. TK 
prijímají klienty primárne závislé na nealkoholových drogách. Klienti pn
cházejí do TK po absolvování ústavní detoxifikace a v rade pnpadu také po 
strednedobé léčbe v psychiatrické léčebne. Po léčbe v TK klienti využívají 
služeb doléčovacích center, z nichž nekterá nabízejí také chránené bydlení. 
TK se nacházejí mimo vetší mesta, často jsou umísteny v bývalých venkov
ských staveních. 

V prosinci 2010 došlo behem poštovní prepravy ke ztráte 29 dotazníku 
z TK White Light 1. Naprostá vetšina ztracených dotazníku obsahovala da
ta z období 1 rok po ukončení léčby. Tato ztráta byla natolik zásadní, že 
jsme museli TK White Light 1 z výzkumu vyradit. Zde prezentované výsled
ky jsou ze zbývajících 4 TK. 
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Výsledky 

Charakteristiky klientu a jejich chování pred zahájením léčby 

Výzkumný soubor tvorí 176 klientu; z nich je 61,4 % (N = 108) mužu 
a 38,6 % (N = 68) žen. Prumerný vek klientu je 25,9 let; nejmladšímu je 16 
a nejstaršímu 45 let. Nejvíce respondentu spadá do vekové kategorie 21 -
30 let (61,3 %, N = 108); mladistvých klientu je 6,2 % (N = 11) a klientu ve 
veku 35 a více let je 7,3 % (N = 14). 

89,7 % (N = 158) klientu užilo ve 30 dnech pred začátkem léčebné epizo
dy ale spoň jednu ze sledovaných nealkoholových drog. Metamfetamin je 
v našem souboru nej častej i užívanou drogou. 77,8 % (N = 137) klientu uved
lo, že ve sledovaném období alespoň jednou užilo metamfetamin. 69,3 % 
(N = 122) klientu užívalo metamfetamin pravidelne, tj. minimálne jednou 
týdne. Prumerná doba užívání metamfetaminu mezi klienty TK je 6,6 let 
(S.D. = 4,2), pričemž 22,1 % (N = 39) respondentu užívalo metamfetamin de
set a více let. Vetšina klientu užívala ve sledovaném období více nealkoho
lových drog současne. 44 % (N = 78) klientu užilo ale spoň jednu opiátovou 
drogu; 28,9 % (N = 51) klientu užilo heroin, 26,7 % (N = 47) užilo buprenor
fin a 8,5 % (N = 15) užilo jiné opiáty (metadon, braun, opioidní analgetika). 
Benzodiazepiny užilo 33,5 % (N = 59) klientu. 

Sledovali jsme zpusob užití jednotlivých nealkoholových drog. 76,1 % 
(N = 134) klientu užívalo návykové látky injekčne ve 30 dnech pred začát
kern léčby. 29,1 % (N = 39) injekčních uživatelu sdílelo injekční náčiní ve 30 
dnech pred zahájením léčby. Vysoké procento injekčního užívání mezi klien
ty TK potvrzuje zjištení, že 92 % (N = 162) respondentu užilo návykové lát
ky injekčne kdykoliv v minulosti. 

Dále jsme monitorovali konzumaci alkoholu ve 30 dnech pred zahájením 
léčby. Klienty jsme rozdelili do tfí skupin podle míry konzumace alkoholu 
v uvedeném období. Ve sledovaném souboru je 28,4 % (N = 50) klientu, 
ktefí abstinovali od alkoholu. 71,5 % (N = 126) klientu uvedlo, že konzumo
vali alkohol pred zahájením léčby. 17 % (N = 30) respondentu konzumovalo 
alkohol v mírné míre, která neznamená pfímé poškození zdraví a lze jí 
označit za společensky p:fijatelnou. Avšak 54,5 % (N = 96) klientu pilo alko
hol ve vysoké míre, která prokazatelne poškozuje zdraví jedince a predsta
vuje riziko pro jeho sociální okolí. Muži z této skupiny klientu konzumovali 
prumerne 10 standardních skle nic alkoholu za den, ženy prumerne 8 stan
dardních sklenic behem jednoho dne. Denní konzumaci uvedlo 15,6 % (N = 
15) nadmerných konzumentu alkoholu s prumernou denní dávkou 12 stan
dardních sklenic. 
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U značné části klientu bylo zjišteno kriminál ní chování ve 30 dnech pred 
zahájením léčby. 73,2 % (N = 129) klientu bylo zapojeno do kriminálních ak
tivit v uvedeném období. Sledovali jsme výskyt a intenzitu drogové trestné 
činnosti (výroba a distribuce drog) a sekundární drogové kriminality (zej
mé na ruzné formy majetkové trestní činnosti). Drogovou trestnou činnost 
uvedlo 58,5 % (N = 103) klientu, ktefí ve sledovaném období spáchali 9 021 
trestných činu (výroba a distribuce drog). Sekundární drogovou kriminalitu 
uvedlo 56,8 % (N = 100) klientu, ktefí spáchali 3 707 trestných činu. Nej
časteji se jednalo o krádeže v obchode: 2 303 trestných činu bylo spácháno 
39,2 % (N = 69) klientu. Také další formy krádeží patfily mezi nej častej i 
zjištené trestné činy: celkem 485 kapesních a jiných osobních krádeží uved
lo 19,3 % (N = 34) klientu, 457 krádeží z auta uvedlo 13 % (N = 23) klientu, 
104 krádeží z bytu uvedlo 10,7 % (N = 19) klientu a 99 krádeží automobilu 
uvedlo 10,2 % (N = 18) klientu. 

Vybrané charakteristiky klientu z námi sledovaného souboru jsme porov
nali s údaji z Registru žadatelu o léčbu v roce 2008, který spravuje Hygie
nická stanice hl. m. Prahy (Studničková a Petrášová, 2009). V Registru jsou 
zaneseni uživatelé nealkoholových drog, ktefí v roce 2008 byli alespoň je
denkrát v kontaktu s nekterým léčebným / kontaktním centrem. Registr ne
pokrývá populaci uživatelu drog v kontaktu s praktickými lékafi, vezeňskou 
službou a substitučními centry. Zatímco frekvence užití metamfetaminu je 
v obou skupinách témer shodná, podíl uživatelu opiátových drog a benzo
diazepinu je významne vyšší mezi klienty TK. U klientu TK byla zjištena 
vyšší míra pravidelného užívání nealkoholových drog (užití 2x týdne a čas
teji). Mezi klienty TK je vyšší podíl uživatelu nealkoholových drog, ktefí 
začali užívat sledované drogy pred 15. rokem veku. Výskyt celoživotní pre
valence injekčního užívání drog, stej ne jako injekční užívání vsoučasnosti 
je výrazne častejší u klientu TK. Mezi klienty TKjsme zjistili vyšší míru ne
zamestnanosti a významne nižší podíl klientu se stálým bydlením. Ne 
všechna data bylo možné porovnat. Registr žadatelu o léčbu neposkytuje 
žádná data o užívání alkoholu, sdílení injekčního náčiní nebo kriminálním 
chování. 
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Tabulka 1. Porovnání vybraných charakteristik kontaktovaných 
a nekontaktovaných klientu po 1 roce od ukončení léčby 

Parametr Kontaktovaní Nekontaktovaní P < 0,05 x2 
(N = 137; 77,8 %) (N = 39; 22,2 %) 

Veka 26,1 24,9 0,095** 2,78 

Metamfetaminb 67,2% 76,9 % 0,243* 1,36 

Opiátyb,c 36,5 % 38,5 % 0,822* 0,05 

BZDb 25,5 % 25,6% 0,991 * 0,00 

2 a více drogb,d 60,8% 71,8% 0,230* 1,44 

Alkohole 50,4 % 64,1 % 0,129* 2,30 

Injekční užívání 76,6 % 76,9 % 0,971* 0,00 

Sdílení jehel 21,2 % 28,2 % 0,355* 0,85 

Trestná činnost 74,5 % 66,7% 0,301 * 1,07 

VTOSf 28,5 % 25,2 % 0,974* 0,00 

Psychické obtížea 16,8 15,1 0,132** 2,27 

Depresea 45,5 45,6 0,726** 0,12 

Legenda: Sledovaným obdobím je 30 dní pred začátkem léčby, není-li uvedeno jinak. 
* Chi-Square test: P < 0,05 
** Kruskal Walis test: P < 0,05 
a Prumerná hodnota 
b Procento všech klientu, kten drogu užívali pravidelne (tj. jednou týdne a časteji) 

ve 30 dnech pred léčbou 
c Opiátové drogy celkem: heroin, buprenorfin a jiné opiáty 
d Zahrnuje metamfetamin, heroin, buprenorfin, benzodiazepiny a jiné opiáty 
e Procento klientu, kten užívali alkohol ve škodlivé míre 
f Výkon trestu odnetí svobody kdykoliv v minulosti 

Výsledky po jednom roce od ukončení léčby 

Po 1 roce od ukončení léčby jsme získali data od 77,8 % CN = 137) klien
tu. 1 rok od ukončení léčby 74,2 % CN = 101) klientu žilo "samostatným živo
tem" a nebyli v pravideiném kontaktu s odbornými adiktologickými služba-
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mi. 21,2 % (N = 29) respondentu využívalo odborných adiktologických slu
žeb: 11,7 % (N = 16) bylo zapojeno do doléčovacího programu (ambulantního 
nebo s chráneným bydlením) a 9,5 % (N = 13) procházelo novou rezidenční 
léčbou v psychiatrické léčebne nebo v terapeutické komunite. Malou část 
(4,4 %; N = 6) klientu jsme po 1 roce od odchodu z TK zastihli ve výkonu 
trestu odnetí svobody. Klienti v námi sledovaném souboru ve značné míre 
využívali dalších odborných služeb po ukončení léčby v TK. V celém období 
12 mesícu po ukončení léčby 66,4 % (N = 91) klientu pro šlo doléčovacím pro
gramem a dalších 27 % (N = 37) klientu využilo další rezidenční programy 
pro léčbu závislostí (ústavní detoxikace, psychiatrická léčebna nebo další 
TK). Není nám známo, že by v dobe realizace studie nekterý z klientu ze
mrel. 

Porovnali jsme skupinu klientu kontaktovaných po 1 roce od odchodu 
z TK s terni, které se nepodarilo po ukončení léčby kontaktovat (nebo byli 
kontaktováni, avšak dotazníky nevyplnili). Do analýzy jsme zahrnuli tyto 
promenné: vek, pravidelné (jednou týdne a častej i) užívání metamfetaminu, 
opiátu, benzodiazepinu pred léčbou, pravidelné užívání dvou a více drog, 
škodlivá konzumace alkoholu, injekční užívání drog a sdílení injekčního ná
činí, trestná činnost, výkon trestu odnetí svobody (kdykoliv v minulosti) 
a výskyt pfíznaku psychických obtíŽí. Testy statistické významnosti nepro
kázaly žádný signifikantní rozdíl mezi kontaktovanými a nekontaktovanými 
klienty (tab. 1). 

Užívání drog včetne alkoholu 

Po 1 roce od ukončení léčby v TK se signifikantne zvýšil počet klientu, 
ktefí abstinovali od sledovaných nealkoholových návykových látek. Absti
nenci definujeme, jako neužití nealkoholových návykových látek po dobu 30 
dní po 1 roce od ukončení léčby v TK. Míra abstinence od všech sledovaných 
nealkoholových drog se zvýšila z 10,3 % na 86,2 % (graf 1). Porovnali jsme 
užívání drog ve 30 dnech pred zahájením léčby a ve 30 dnech 1 rok po od
chodu z TK. Po 1 roce od ukončení léčby v TK došlo k signifikantnímu sní
žení užívání metamfetaminu, heroinu, benzodiazepinu, buprenorfinu a dal
ších opiátu (tab. 1). Ve sledovaném období se signifikantne snížilo procento 
klientu užívajících návykové látky injekčne a také došlo k významnému 
snížení sdílení injekčního náčiní (tab. 2). 
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Graf 1. Abstinence od nealkoholových drog ve 30 dne ch pred léčbou 
a 1 rok po léčbe 
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Legenda: * Drogy celkern zahrnuje metamfetamin, heroin, BZD, buprenorfin a jiné 
opiáty. 

Dále jsme monitorovali užití nealkoholových drog kdykoliv v období 12 
mesícu po ukončení léčby v TK. 46,7 % (N = 64) klientu užilo alespoň jednou 
nekterou ze sledovaných nealkoholových drog v rozhodném období po odcho
du z TK. Metamfetamin byl nej užívanej ší drogou ve sledovaném období: 
35 % (N = 48) klientu relapsovalo na metamfetaminu. 16,7 % (N = 23) 
klientu užilo heroin, 16 % (N = 22) užilo benzodiazepinya 8 % (N = 11) užilo 
buprenorfin v období 12 mesícu po ukončení léčby v TK. 

Po 1 roce od ukončení léčby v TK došlo k signifikantnímu snížení procen
ta klientu, kterí konzumovali alkohol ve škodlivé míre. Zatímco pred léčbou 
v TK konzumovalo alkohol ve škodlivé míre ví ce než polovina (54,5 %) 
klientu, 1 rok po léčbe to bylo 31,3 % klientu (tab. 2). Z 28,4 % na 33,5 % se 
zvýšilo procento klientu abstinujících od alkoholu; z 17 % na 35 % se zvýšilo 
procento klientu s mírnou konzumací alkoholu ve 30 dnech po 1 roce od od-
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chodu z TK. Dále jsme sledovali individuální zmeny v konzumace alkoholu 
1 rok po ukončení léčby v TK. Celkem 8,7 % klientit abstinovalo od alkoholu 
pred léčbou i po léčbe v TK; 29,9 % klientit pilo mírne v obou sledovaných 
obdobích; u 30,6 % klientit došlo ke zlepšení v konzumaci alkoholu (zmena 
ze škodlivého pití na mírné pití nebo abstinenci); 15,3 % klientit konzumo
valo alkohol ve škodlivé míre pred léčbou i po léčbe a u 15,3 % klientit došlo 
ke zhoršení v konzumaci alkoholu (zmena z abstinence nebo mírného pití na 
škodlivé pití) v období 1 rok po ukončení léčby v TK. 

Tabulka 2. Užívání drog, konzumace alkoholu a kriminalita 
pred léčbou a 1 rok po léčbe (%) 

Parametr Pred léčbou 1 rok po léčbe P < 0,05 

Všechny drogya 89,7 13,8 0,000 

Metamfetamin 77,8 11,6 0,000 

Benzodiazepiny 33,5 2,9 0,000 

Heroin 28,9 3,6 0,000 

Buprenorfin 26,7 2,1 0,000 

Alkoholb 54,5 31,3 0,018 

Injekční užívání 76,1 10,9 0,000 

Sdílení inj. náčiní 29,1 0,7 0,000 

Drogová kriminalitaC 58,5 5,1 0,000 

Nedrogová kriminalitad 56,8 7,4 0,000 

Psychické obtíže" 16,8 15,1 0,132** 

Deprese" 45,5 45,6 0,726** 

x2 

102,00 

85,00 

36,20 

28,60 

28,20 

5,60 

86,00 

26,00 

63,30 

58,60 

2,27 

0,12 

Legenda: Sledovaným obdobím je 30 dní pred léčbou a 30 dní 1 rok po ukončení léč
byv TK. 
McNemar test: P < 0,05 
" Metamfetamin, BZD, heroin, buprenorfin a jiné opiáty 
b Zahrnuje klienty jejichž konzumace alkoholu odpovídá škodlivému pití 
C Výroba a distribuce drog 
d Predevším majetková trestná činnost jako jsou rUzné typy krádeží 
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Kriminalita 

Po 1 roce od ukončení léčby v TK se významne snížilo kriminálního 
chování klientu. Zatímco pred léčbou páchalo trestnou činnost 73,2 % 
klientu, 1 rok po ukončení léčby v TK to bylo 9,6 %. Procento klientu, kterí 
páchali drogovou kriminalitu, se snížilo z 58,5 % na 5,1 %; v prípade nedro
gové kriminality došlo k poklesu z 56,8 % na 7,4 % (tab. 2). Výsledky po jed
nom roce ukazují, že došlo k významnému poklesu procenta klientu zapo
jených do jednotlivých trestných činu. Procento klientu, kterí distribuovali 
drogy pokleslo z 55 % na 5,1 % (xl = 63,3, P < 0,05), z 39,2 % na 4,4 % ()(2 = 
40,9, P < 0,05) se zredukovalo procento klientu, kterí byli zapojeni do 
krádeží v obchode, v prípade výroby drog jsme zaznamenali pokles z 25 % 
na 1,5 % ()(2 = 28,2, P < 0,05) a procento klientu, kterí uvedli kape sní a jiné 
osobní krádeže kleslo z 19,3 % na ° % ()(2 = 25,0, P < 0,05). Zatímco ve 30 
dnech pred zahájením léčby klienti TK spáchali celkem 12 728 trestných 
činu, ve 30 dnech po 1 roce od ukončení léčby to bylo 478 trestných činu; tj. 
pokles o 96,2 %. 

Doba setrvání v programu 

Mezi sledovanými TK jsou značné rozdíly v délce léčebného programu. 
MinimáIní plánovaná délka léčby je 5,5 mesícu (TK Karlov SANANIM), ma
ximální plánovaná délka léčby dosahuje 15 mesícu (TK Nemčice SANANIM 
a TK Nová Ves). Sledovali jsme, jak doba setrvání v programu a úspešné 
ukončení léčby ovlivňují výsledky 1 rok po ukončení léčby. 

Ve sledovaném souboru 55,7 % (N = 98) klientu odešlo z TK predčasne, 
zatímco 44,3 % (N = 78) klientu rádne ukončilo léčbu. Medián délky pred
časne ukončené léčby dosahuje 3,3 mesícu (102 dnu), avšak medián délky 
úspešne ukončené léčby dosahuje 11,1 mesícu (336 dnu). Porovnali jsme 
plánovanou délku léčby, prumernou dobu setrvání v programu a prumernou 
délku úspešne ukončené léčby v jednotlivých TK (tab. 3). Prumerná doba 
setrvání v programu všech klientu (tj. s predčasne a rádne ukončenou 
léčbou) se pohybuje od 60,8 % do 77,2 % plánované délky programu. Pru
merná délka úspešne ukončené léčby v TK Karlov SANANIM je 6,9 mesícU. 
Ve zbylých TK se prumerná délka úspešne ukončené léčby pohybuje od 10,4 
do 12,1 mesícU. 
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Tabulka 3. Délka léčebného programu v TK, pritmerná doba pobytu 
jednoho klienta (% z pritmerné délky léčebného programu) 

a prumerná délka úspešne ukončené léčby 
jednoho klienta (v mesících) 

TK Délka programua Doba pobytu Délka úspešné léčby 

Karlov SANANIMb 5,5 - 7,5 

Podcestný Mlýn 9 -12 

Nová Ves 7 -15 

Nemčice SANANIM 10 -15 

Legenda: 
a Zdroj: internetové stránky jednotlivých TK 
b Mladiství a mladí dospelí klienti 

4,6 (70,7 %) 6,9 

6,4 (60,9 %) 10,4 

8,5 (77,2 %) 12,1 

7,6 (60,8 %) 11,8 

Rozdíly ve výsledcích léčby u klientit s predčasne a rádne ukončenou 
léčbou po 1 roce od odchodu z TK zobrazuje tab. 4. Rozdíl v míre momen
tální abstinence od nealkoholových návykových látek (ve 30 dnech po 1 roce 
od ukončení léčby) nebyl prokázán jako signifikantne významný, avšak pro
cento klientit, kterí kdykoliv v období 12 mesícit od odchodu z TK užili ales
poň jednu ze sledovaných nealkoholových drog je dvojnásobne vyšší ve sku
pine klientit s nedokončenou léčbou. Významne více klientit s rádne ukonče
nou léčbou melo práci na celý úvazek; rovnež míra nezamestnanosti byla 
u této skupiny klientit o více než polovinu nižší v porovnání s terni, kterí 
odešli z léčby predčasne. Míra výskytu depresivních pnznakit, psychických 
a fyzických obtíží byla významne nižší u klientit s ukončenou léčbou. Také 
kvalita života po léčbe byla signifikantne vyšší u klientit, kten absolvovali 
celý léčebný program v TK. Ditležitým zjištením je, že k určitému zlepšení 
dochází také u klientit, kten z TK odešli predčasne. Po jednom roce od 
ukončení léčby jsme u této skupiny klientit zjistili zvýšení míry momentální 
abstinence od nealkoholových drog po 1 roce od ukončení léčby, zvýšení ab
stinence od alkoholu a pokles trestné činnosti. 

117 



M. ŠEFRÁNEK / EVALUACE VÝSLEDKU LÉČBY V TERAPEU
TICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ: VÝSLEDKY 
PO 1 ROCE OD UKONČENÍ LÉČBY 

Tabulka 4. Výsledky léčby po 1 roce od odchodu z TK u klientit 
s predčasne a rádne ukončenou léčbou 

Charakteristiky klientu Predčasné ukončení :Rádné ukončení 

Užití drog po roce" % 17,1 10,4 

Užití drog po léčbeb % 62,9 29,9 

Alkohol - abstinence % 44,3 22,4 

Alkohol - škodlivé pití % 35,7 26,9 

Injekční užívání % 12,9 9,0 

Kriminalita % 12,9 6,1 

Prácec % 40,0 68,2 

N ezamestnanostd % 34,3 15,2 

Symptomy depresee 42,3 36,4 

Symptomy psychických obtížíe 14,1 10,9 

Symptomy fyzických obtížíe 9,8 8,0 

WHOQOL 

Kvalita životaf 3,5 3,9 

Spokojenost se zdravímf 3,5 3,9 

Legenda: 
* McNemar test: P < 0,05 
** Independent Sample s T-test: P < 0,05 

P < 0,05 

0,257* 

0,000* 

0,007* 

0,265* 

0,465* 

0,178* 

0,001* 

0,010* 

0,000** 

0,013** 

0,044** 

0,024** 

0,006** 

" Užití metamfetaminu, heroinu, buprenorfinu nebo BZD behem posledních 30 dnu 
v období 12 mesícu od ukončení léčby 

b Užití metamfetaminu, heroinu, buprenorfinu nebo BZD kdykoliv behem 12 me-
sícu od ukončení léčby. 

C Práce po celé období 30 dnu 
d Nezamestnanost po celé období 30 dnu 
e Nižší hodnota značí lepší výsledek (nižší výskyt depresivních príznaku, fyzických 

a psychických obtíží) 
f Vyšší hodnota značí vyšší kvalitu života 
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Ne všechny rozdíly mezi klienty s predčasne a rádne ukončenou léčbou 
lze označit za jednoznačne povzbudivé. Znepokojující jsou zejména zjištení 
týkající se konzumace alkoholu v posledních 30 dnech v období 1 roku po u
končení léčby. Míra škodlivé konzumace alkoholu po léčbe je vysoká u obou 
skupin klientu. 26,9 % klientu s rádne ukončenou léčbou konzumovalo alko
hol ve škodlivé míre, v pfípade klientu s predčasne ukončenou léčbou to by
lo 35,7 %. Momentální abstinence od alkoholu (v posledních 30 dnech v ob
dobí 1 rok po léčbe) je dokonce vyšší u klientu s predčasne ukončenou léč
bou. Ačkoli mezi klienty TK došlo k velmi výraznému snížení kriminálního 
chování, nezjistili jsme statisticky významný rozdíl v úrovni kriminality 
u klientu s predčasne a rádne ukončenou léčbou. Obdobne výskyt injek
čního užívání drog je približne stejný u obou sledovaných skupin a to na
vzdory signifikantnímu snížení injekčního užívání po 1 roce od ukončení 
léčby. 

Diskuse 

U uživatelu návykových látek, ktefí se léčili ve sledovaných TK, došlo 
k signifikantnímu snížení užívání drog a kriminality 1 rok po ukončení 
léčby. Takové zlepšení se projevilo ve značném nárustu abstinence od me
tamfetaminu, opiátu a benzodiazepinu po 1 roce od ukončení léčby v TK. 
1 rok po odchodu z TK abstinovalo od všech sledovaných nealkoholových 
drog 86,2 % klientu, zatímco pred léčbou to bylo pouze 10,3 % klientu. Pro
cento klientu, užívajících drogy injekčne, kleslo z 76,1 % na 10,9 %; zároveň 
se významne snížil podíl klientu, ktefí sdíleli injekční náčiní a to z 29,1 % 
na 0,7 %. Dalším pfíznivým výsledkem je snížení procenta klientu, ktefí 
konzumovali alkohol ve škodlivé míre a to z 54,5 % na 31,3 %. Z 28,4 % na 
33,5 % se zvýšilo procento klientu abstinujících od alkoholu ve 30 dnech po 
1 roce od ukončení léčby v TK. 

Klienti TK se nevyznačují pouze vysokou mírou užívání ruzných návy
kových látek, ale také značnou mírou kriminality. Povzbuzující je zjištení, 
že významné snížení užívání drog a alkoholu je doprovázeno signifikantním 
snížením kriminality. Zatímco pred léčbou páchalo trestnou činnost 73,2 % 
klientu, 1 rok po ukončení léčby v TK to bylo 9,6 %. významne se snížila in
tenzita trestné činnosti. Ve 30 dnech pred zahájením léčby bylo spácháno 
celkem 12 728 trestných činu, ve 30 dnech po 1 roce od ukončení léčby jsme 
zjistili 478 trestných činu; tj. pokles o 96,2 %. Takové zjištení je velmi po
vzbudivé, neboť trestná činnost uživatelu drog významne navyšuje celospo
lečenské náklady spojené s problémovým užíváním drog. 
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Zjištené výsledky jsou významné ze tfí ditvodu. Prvním ditvodem je vol
ba abstinence jako základního indikátoru pro hodnocení výsledku léčby. 
Abstinence je nejpfísnejším kritériem pro hodno cení výsledku léčby uživa
telit drog (Gossop a kol., 1999). Abstinenci jako mefítko výsledku léčby jsme 
zvolili zámerne, neboť sledované TK jsou abstinenčne orientované a posky
tují léčbu vedoucí k abstinenci. Dalším ditvodem je skutečnost, že klienti TK 
se vyznačují značne závažným profilem obtíží v užívání drog, osobním a so
ciálním fungování a zdravotní oblasti. Srovnání klientit TK se všemi žadate
li o léčbu v ČR v roce 2008 ukázalo, že klienti TK se vyznačují vyšší mírou 
užívání drog, injekčního užívání a závažnejšími problémy v sociální oblasti. 
Naše zjištení je v souladu se závery jiných výzkumných studií, které uváde
jí, že v TK se léčí klienti se závažnejším profilem obtíží než klienti v jiných 
léčebných modalitách (De Leon, 2010; Gossop a kol., 1999). Velmi povzbu
divým zjištením, je že klienti TK dosahují pfíznivých léčebných výsledku, 
prestože míra jejich obtíží v dobe zahájení léčby je značná. Tretím duvodem 
je vysoká míra problémového užívání metamfetaminu u klientit TK. ČR se 
radí k ne mnoha zemím, v nichž je užívání stimulačních drog amfetamino
vého typu značne rozšíreno (ACMD, 2005). Výzkumem podložených poznat
ku o efektivite léčby klientu, jejichž primární drogou je (met)amfetamin je 
stále relativne málo (Gossop a kol., 2000; Hawke a kol., 2000). Naše zjištení 
ukazují, že problémoví uživatelé metamfetaminu dosahují po dlouhodobé 
léčbe v TK značne pfíznivých výsledku. 

N aše závery jsou ve shode s výsledky zahraničních studií, které prokáza
ly, že délka setrvání v programu a dokončení léčby jsou prediktory pfí
znivých léčebných výsledku (De Leon, 2010). 44,3 % klientit rádne ukončilo 
léčbu v TK. Jedná se o velmi pfíznivý výsledek. Kalina (2008) porovnával 
podíl klientu s rádne ukončenou léčbou v rUzných výzkumných studiích 
v USA a v Evrope a zjistil, že léčbu v TK prumerne dokončí 35 % klientit. 
Medián délky úspešne ukončené léčby dosahuje 11,1 mesícU. Naše zjištení 
je velmi povzbudivé, neboť ukazuje, že TK v ČR jsou schopny dlouhodobe 
v léčbe udržet značnou část klientu, ktefí se vyznačují intenzivním uží
váním metamfetaminu, kriminálním chováním a dalšími obtížemi. Klienti 
s rádne dokončenou léčbou dosahují lepších výsledku než klienti, ktefí 
odešli z léčby predčasne. Medián délky predčasne ukončené léčby dosahuje 
3,3 mesícU. Takové zjištení je duležité, neboť jiné výzkumné studie ukázaly, 
že za minimálne účinnou léčbu se pokládá léčba v trvání 3 mesícu (Hubbard 
a kol., 1989; Simpson a kol., 1999). Prumerná doba setrvání v programu se 
u všech klientu (tj. s rádne i predčasne ukončenou léčbou) pohybuje od 4,6 
do 8,5 mesícU. Naše zjištení ukazují, že rada klientu, ktefí odcházejí z léčby 
predčasne, setrvají v programu dostatečne dlouhou dobu, aby mohlo dojít 
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k nekterým zlepšením v problémovém chování. Zjištením je, že k nekterým 
podstatným zlepšením dochází také u klientu, ktefí odcházejí z léčby pred
časne je povzbudivé. Udržení pfíznivých zmen u klientu s predčasne ukon
čenou léčbou, muže podpofit návaznost dalších odborných služeb. Současné 
výzkumy zdurazňují, že pouhé setrvání klienta v programu není dostatečné 
pro dosažení pfíznivého výsledku léčby. Podstatné je, nakolik klient na lé
čebném procesu aktivne participuje, vyšší míra aktivního zapojení do léčby 
je spojována s lepšími výsledky (De Leon a Wexler, 2009). 

Zjištené výsledky, nelze pfipsat pouze TK. Mužeme se oprávnene domní
vat, že pfíznivých léčebných výsledku, které zde prezentujeme, bylo dosaže
no díky návaznosti dalších odborných adiktologických služeb na léčbu v TK. 
Klienti po ukončení léčby v TK ve značné míre využívali služeb doléčovacích 
programu (ambulantních nebo s chráneným bydlením nebo absolvovali další 
rezidenční léčbu (ústavní detoxikace, psychiatrická léčebna nebo další TK). 
V celém období 12 mesícu od ukončení léčby v TK relapsovalo na sledo
vaných nealkoholových drogách 46,7 % klientu. Nejčasteji se jednalo o užití 
metamfetaminu. Relaps po léčbe je v prvních 12 mesících relativne častým 
jevem. Zároveň jsme zjistili, že míra abstinence od všech sledovaných neal
koholových drog ve 30 dnech po 1 roce od ukončení léčby v TK dosahuje 
86,2 %. Domníváme se, že takto pfíznového výsledku bylo dosaženo díky ná
vaznosti další odborných služeb po léčbe v TK. Míra relapsu po léčbe a zá
važnost dalších obtíží ukazují, že klienti po léčbe v TK potrebují další odbor
nou pomoc pro udržení príznivých léčebných výsledku. Duležitost programu 
následné péče po léčbe v TK byla opakovane potvrzena (De Leon a Wexler, 
2009; Kalina, 2008). 

Ne všechny výsledky jsou jednoznačne povzbudivé. 1 rok po ukončení 
léčby v TK se zvýšilo procento klientu abstinujících od alkoholu a také pro
cento klientu, ktefí konzumovali alkohol ve společensky prijatelné míre. 
Zároveň bylo zjišteno, že 1 rok po ukončení léčby v TK 31,3 % klientu kon
zumovalo alkohol v míre, která prokazatelne poškozuje zdraví jednotlivce 
a predstavuje riziko pro jeho sociální okolí. lndividuální zmeny v konzuma
ci alkoholu ukázaly, že u tretiny (30,6 %) klientu nedošlo ke zmene škodli
vého pití nebo došlo ke zhoršení (z abstinence/mírného pití pred léčbou na 
škodlivé pití po léčbe). Z ČR nám není známa žádná studie uživatelu drog 
hodnotící zmeny v užívání alkoholu po léčbe. Naše zjištení ukazují, že vy
soká míra konzumace alkoholu predstavuje problém také pro populaci uži
vatelu nelegálních drog. Ačkoli u klientu TK dochází po léčbe k signifikant
nímu zvýšení abstinence od nealkoholových drog, zmeny v konzumaci alko
holu nejsou srovnatelne pfíznivé. Takový rozdíl muže souviset s faktem, že 
klienti jsou prijímání do léčby v TK na základe problému v souvislosti s uží-
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váním nelegálních drog a pro nekteré z nich nemusí alkohol predstavovat 
problém nebo pití není jako problém vnímáno. Rovnež pracovníci léčebných 
programu pro uživatele nelegálních drog mohou konzumaci alkohol a s ním 
spojené obtíže snadno prehlíŽet. Na vysokou míru škodlivé konzumace alko
holu u uživatelu drog pred léčbou i po léčbe poukazují také závery studie 
NTORS z Velké Británie (Gossop a kol., 1998). Excesivní konzumace alko
holu predstavuje značné riziko osobních, zdravotních a sociálních kom pli
kací po jinak úspešné léčbe. 

Podnet ke vzniku studie EVLTK vzešel ze samotných TK. Studie vznikla 
na pude TK Nemčice SANANIM. Limitem studie zustává, že interview 
s klienty v dobe zahájení léčby a l rok po odchodu z TK vedli zamestnanci 
TK, nikoli nezávislí výzkumní pracovníci. Duležitou vlastností studie je, že 
byla realizována pnmo v TK behem každodenního provozu. Takový typ stu
dií pomáhá identifikovat, co v praxi funguje (Simpson, 1997). Pro sledování 
efektivity léčby uživatelu drog je klíčová otázka, zdali po léčbe dochází ke 
zmenám v užívání drog a v dalším problémovém chování (Gossop a kol., 
1999). Námi zvolené indikátory výsledku léčby jsou v souladu s doporuče
ními EMCDDA (2007) a jsou používány také v zahraničních výzkumných 
studiích (Gossop a kol., 1998). Design studie umožňuje porovnat chování 
zkoumané kohorty klientu pred léčbou a l rok po jejím ukončení. Sledo
vaným obdobím je 30 dní pred léčbou a 30 dní v období l rok po odchodu 
z TK. Časový úsek 30 dní je kompromisem mezi kratším obdobím (napr. 
7 dni), které nemusí být dostatečné pro zachycení méne frekventovaného 
chování a delším obdobím (napr. 6 mesícu), u nehož je vetší pravdepodob
nost, že participant bude mít problémy vzpomenout si na požadované údaje 
(Marsden a kol., 1998). EVLTK pracuje s informacemi, které jsou získány 
z odpovedí klientu behem strukturovaných interview. Výpovedi klientu 
jsme neverifikovali z jiných zdroju, jako je napr. testování vzorku moči na 
pntomnost návykových látek. Duveryhodnost a presnost informací z odpo
vedí klientu v pnpadech, kdy nehrozí nejaká forma postihu byla opakovane 
potvrzena; obavy o reliabilitu a validitu údaju získaných z odpovedí klientu 
jsou často preceňovány (Gossop a kol., 1998; Marsden a kol., 2000). Po l ro
ce od ukončení léčby jsme získali data od 77,8 % klientu; doporučené mini
mum je 70 % kontaktovaných klientu po léčbe (McLellan a kol., 1997). Po 
l roce od ukončení léčby se nepodarilo zajistit informace o 22,2 % respon
dentu, což je potreba vzít v úvahu pfi interpretaci zjištených výsledku. 

Vzhledem ke kulturním odlišnostem, specifikum českého modelu TK 
(Kalina, 2006) a rozdílum v systému a financování služeb pro uživatele 
drog, je otázkou nakolik jsou výzkumné závery z USA a z Evropy prenosi
teiné do české praxe. EVLTK je v ČR první prospektivní studií efektivity 
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léčby v TK pro uživatele drog. Zjištení, že naše závery jsou ve shode se stu
dierni výsledku léčby v USA a v Evrope je povzbudivé. 

Záver 

Klienti TK dosahují velmi dobrých léčebných výsledku, prestože závaž
nost jejich drogových, sociálních a jiných problému je značná. Léčba v TK 
signifikantne redukuje užívání návykových látek a kriminální chování. 
Témer polovina klientu léčbu v TK dokončí. Klienti, ktefí léčbu v TK do
končí, dosahují v rade oblastí lepších výsledku než klienti odcházející z léč
by predčasne. Ty to závery jsou v souladu s obdobnými výzkumy v Evrope 
a v USA. Duležitým zjištením je, že TK jsou efektivní léčbou pro uživatele 
drog se závažným profilem obtíŽí. Specifikern ČR je, že klienti TK se vy
značují vysokou mírou problémového užívání metamfetaminu. 

U klientu TK byla zjištena vysoká míra škodlivé konzumace alkoholu. 
Prestože TK v ČR jsou primárne určeny pro klienty závislé na nealkoho
lových látkách, zjištení, že po léčbe tretina klientu konzumuje alkohol ve 
škodlivé míre je znepokojující. Takové výsledky nekorespondují se signifi
kantním snížením užívání nealkoholových drog po léčbe. Vysoká míra kon
zumace alkoholu muže ohrozit jinak pfíznivé výsledky léčby. TK a stej ne 
tak programy následné péče by se mely cílene zamefit na problematiku 
užívání alkoholu po léčbe. Efektivní intervence smerující ke snížení užívání 
alkoholu po léčbe mohou významne podpofit udržení pfíznivých léčebných 
výsledku. 

Domníváme se, že pfíznivé léčebné výsledky významne ovlivňuje nekolik 
faktoru: dlouhodobá léčba v TK, setrvání v programu a dokončení léčby, ak
tivní zapojení klienta do procesu léčby a návaznost dalších odborných adik
tologických služeb na léčbu v TK. Ty to hypotézy vyžadují další zkoumání, 
které by prispelo ke zvýšení efektivity léčby drogových závislostí. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Autor byl v dobe realizace studie 
zamestnancem SANANIM o.s. Studie byla částečne finančne podpor-ena společností 
Shering-Plough Central East AG. Další grantová a finanční podpora: Dotační nzení 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (projekt A-49-07); Grantová agentu
ra Univerzity Karlovy (projekt 257863). 
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ERRATA 

V príspevku z čísla ADZ(PO) 3/2014 došlo k tlačovej chybe. 

Príspevok: 
Šefránek, M.: Evaluace výsledku léčby v terapeutických komunitách pro 

léčbu závislostí: výsledky po 1 roce od ukončení léčby. Alkohol Drog Záv 
(Protialkohol Obz), 49, 2014, 3, s. 101 - 126 

Errata: 
Správne znenie Tabuľky 2 (s. 115) je bez posledných dvoch riadkov "Psy

chické obtíže" a "Deprese", ktoré patria do Tabuľky 1. Autorovi sa ospra
vedlňujeme. 
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