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1 Úvod 
 
Užívání drog a drogová závislost představují závažný problém pro jednotlivce i společnost. Ve vztahu 
k jednotlivým osobám jsou zdrojem značného neštěstí a zdravotních rizik, přičemž společnost musí 
vynakládat obrovské výdaje na řešení problémů v oblasti zdraví a trestné činnosti, které se s užíváním 
drog pojí. Prioritou je nalezení efektivních způsobů řešení těchto problémů. 
 
Jedním ze zakořeněných mýtů ohledně závislostí je, že léčba těchto poruch je neefektivní. Tento 
mýtus přetrvává i navzdory rozsáhlému a stále rostoucímu korpusu prokázaných skutečností 
svědčících o opaku. Projekt NTORS vznikl za účelem shromažďování tuzemských informací o 
výsledcích léčby z rozsáhlého výběrového souboru uživatelů drog, kteří absolvovali léčení v rámci 
stávajícího národního systému léčebných služeb. 
 
Tato zpráva představuje stručný informativní přehled o realizaci této studie a zaměřuje se na hlavní 
zjištění zaznamenaná v rámci pětiletého sledování. Čtenáře, kteří mají hlubší zájem o tuto 
problematiku, je možné odkázat na dřívější souhrnné zprávy o tomto projektu a také odborné referáty 
k této studii (viz příloha 1). Připravují se další články pro vědecká periodika, které budou rovněž 
popsány na internetových stránkách projektu (http://www.ntors.org.uk)1. 
 
 

2 Základní informace o studii NTORS 
 
Studie NTORS konkrétně vzešla z požadavku ministra zdravotnictví (v roce 1994) na nové 
zhodnocení efektivnosti národních (britských) služeb poskytujících léčbu užívání drog. O mimořádné 
rychlosti, s níž byla studie NTORS připravena, a způsobu jejího provádění bylo již pojednáno jinde. 
Výzkumný projekt samotný se začal realizovat v lednu 1995, přičemž klienti byli získávání v období 
mezi 27. únorem a 31. červencem 1995.  
 
Zjištění studie NTORS byla prezentována v řadě věstníků a zpráv publikovaných ministerstvem 
zdravotnictví. Poznatky ze studie NTORS poskytly základ pro zprávu příslušné pracovní skupiny 
předloženou v květnu 1996 britské vládě. Ministerstvo zdravotnictví tyto informace rovněž využilo při 
tvorbě metodických pokynů pro objednatele léčby a odrazily se také ve vládním dokumentu Desetiletá 
strategie pro řešení problematiky užívání drog (Ten Year Strategy for Tackling Drug Misuse). Na 
žádost amerického Národního zdravotního ústavu (National Institute of Health) byla připravena zpráva 
o výsledcích dosažených u klientů, kteří absolvovali metadonovou léčbu v modalitách primární péče. 
Tento dokument byl v listopadu 1997 prezentován na konsenzuální konferenci NIH věnované 
medicínskému řešení závislostí, která se konala v americké Bethesdě.  
 
Důležitým rysem studie NTORS je její zájem o stávající léčebné programy realizované v rámci 
každodenních provozních podmínek. Mezi priority prováděného výzkumu patří: zhodnocení typu a 
závažnosti problémů prezentovaných klienty při nástupu léčby, měření výsledků v průběhu 5 let od 
zahájení léčby, stanovení a měření klíčových léčebných procesů a posouzení jejich dopadu na 
dosažené výsledky. 
 
NTORS do značné míry vychází z metod a záměrů dřívějších amerických studií, jako např. DARP a 
TOPS, a některých projektů z poslední doby, např. DATOS. Příliš nepřekvapí, že také u amerických 
výzkumných skupin je patrný rostoucí zájem o léčebné procesy a jejich dopad. Na podobnost mezi 
skutečnostmi zjištěnými v rámci studie NTORS a poznatky pocházejícími z amerických projektů bylo 
upozorněno ve zvláštním vydání periodika Psychology of Addictive Behaviors (1997), jež bylo 

                                                 
1 Poznámka vydavatele českého překladu: stránky jsou převedeny na adresu http://www.dtors.org.uk/. 
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věnováno projektům DATOS a NTORS. Závěry britských a amerických studií jsou rovněž obsahem 
zvláštního vydání časopisu Drug and Alcohol Dependence (1999).  
 

3 Design výzkumu 
 

NTORS je prospektivní longitudinální kohortová studie. Monitoruje průběžné pokroky klientů 
zařazených do jedné ze čtyř léčebných modalit, které byly realizovány buď v rezidenčních nebo 
komunitních léčebných podmínkách. Rezidenčními modalitami byly specializovaná nemocniční léčba 
a rehabilitační programy. Do komunitní léčby patřily udržovací a redukční metadonové programy. 
 
Design výzkumu vychází ze zavedené tradice evaluace programů a longitudinálního výzkumu 
výsledků. Studie je koncipována jako naturalistická a příčinné souvislosti se vyvozují prostřednictvím 
měření klíčových proměnných a porovnávání výběrových souborů v jednotlivých léčebných 
modalitách na základě měření indikátorů výsledku před léčbou a po jejím skončení. 
 
Výsledky léčby u uživatelů drog lze hodnotit buď úzce, zaměřením se na chování související 
s užíváním nezákonných drog, anebo z širšího sociálního, „rehabilitačního“ hlediska. NTORS 
posuzuje změny ve třech hlavních oblastech. Patří sem: 
 

• Snížení míry problémového užívání drog (a alkoholu) 
• Zlepšení osobního a sociálního fungování 
• Snížení rizik pro veřejné zdraví a bezpečnost občanů. 

 
Výsledky studie NTORS jsou v této zprávě prezentovány z hlediska změn v následujících oblastech: 
 

• užívání návykových látek (nelegální heroin, nepředepsaný metadon, nepředepsané 
benzodiazepiny, crack kokain, kokainový prášek , amfetaminy a alkohol) 

• riziková chování související s injekčním užíváním (injekční aplikace a sdílení injekčního 
náčiní) 

• psychické zdraví, suicidální ideace a mortalita 
• kriminální chování. 

 
Klienti zařazení do studie NTORS byli požádáni, aby si vybavili četnost výskytu těchto forem 
problémového chování během 90 denního zkoumaného období před nástupem léčby a před 
následnými katamnézami. Toto zkoumané období považujeme za adekvátní, neboť delší interval může 
mít u některých typů chování za následek nízkou reliabilitu a kratší interval může v rámci 
longitudinální studie tohoto typu zároveň poskytnout až příliš úzký pohled na příslušné změny. 
 
V podmínkách, kdy za upřímné uvádění příslušných skutečností nehrozí žádný postih, mohou 
informace, které o svém užívání drog a alkoholu uvádějí samotní klienti, poskytnout reliabilní a přesné 
indikátory těchto forem chování. Validita vlastních výpovědí pacientů je v rámci mnohých studií 
opakovaně zkoumána a ověřována, ale nadále přetrvává tlak na sběr vzorků moči, krve nebo vlasů, 
které by potvrdily sebeposuzující údaje o užívání drog. Postupovalo se tak rovněž v rámci studie 
NTORS (viz příloha 3). 
 
Studie pracuje s katamnestickým sledováním ve stanovených časových intervalech po nástupu léčby. 
Během prvního roku byla data shromažďována při nástupu léčby, po jednom měsíci, po šesti měsících 
a po jednom roce od zahájení léčby. Následné katamnestické rozhovory byly prováděny po dvou a 
čtyřech až pěti letech od nástupu léčby. Vstupní pohovory vedli speciálně vyškolení terapeutičtí 
pracovníci v jednotlivých zařízeních. Všechny katamnestické pohovory prováděli nezávislí tazatelé 
z Národního statistického úřadu (Office for National Statistics, ONS). 
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V rámci jakékoli prospektivní longitudinální studie zaměřené na stanovení výsledků léčby je možné 
s ohledem na různé účely zvolit různé katamnestické intervaly. Obecně platí, že pro katamnestické 
sledování neexistuje žádný jeden optimální interval a preferuje se vícečetné hodnocení.  
 
Koncepce studie NTORS počítá s opakovaným hodnocením v průběhu pětiletého období od nástupu 
léčby. Využití kratších katamnestických intervalů odpovídá postupům uplatněným jinými 
výzkumnými týmy, které si všímaly otázek, jako jsou předčasné ukončení léčby, tendence k relapsu v 
relativně krátké době po léčbě a tendence k postupnému kontaminování účinků jednorázové léčebné 
epizody působením následných léčebných intervencí a dalších faktorů vyskytujících se v příslušném 
sociálním prostředí. V této zprávě jsou výsledky dosažené během prvního roku souhrnně prezentovány 
prostřednictvím dat získaných na základě jednoroční katamnézy. Tyto výstupy korespondují s údaji 
zjištěnými v rámci dřívějšího katamnestického sledování prováděného v kratších intervalech. 
 
Hlavními zjištěními uvedenými v této zprávy jsou informace o výsledcích dosažených klienty 
v průběhu celého zkoumaného období. Obsahují zároveň data z dvouleté a čtyř- až pětileté katamnézy. 
 
Průměrné časové intervaly, po nichž probíhalo katamnestické sledování klientů v jednotlivých 
kontaktních bodech, byly následující: jednoletá katamnéza po 1,2 letech, dvouletá katamnéza po 2,2 
letech a čtyř- až pětiletá katamnéza po 4,4 letech. 
 

4 Výběrový soubor 
 
Původní kohorta studie NTORS a zároveň kompletní výběrový soubor čítal 1 075 klientů přijatých do 
léčby v průběhu roku 1995. Tito lidé tvořili zkoumanou skupinu během prvního roku studie. 
 
Požadovaný výběrový soubor pro dvouletou a čtyř- až pětiletou katamnézu byl konstruován za použití 
opory výběru o 894 klientech (83 % z výběrového souboru osob přijatých do léčby), u nichž byly 
konečné určující ukazatele potvrzeny na základě kontaktu uskutečněného v průběhu prvního roku po 
nástupu léčby (tj. při šestiměsíční a jednoroční katamnéze). Z této skupiny byl na základě náhodného 
stratifikovaného výběru selektován soubor 650 klientů (prostřednictvím postupů náhodného výběru, 
jež jsou součástí softwaru SPSS) tak, aby v rámci čtyř předmětných léčebných modalit zahrnoval 
přibližně tytéž procentuální podíly klientů jako při nástupu léčby. Výběrový soubor obsahoval: 
hospitalizované klienty, n=85 (13 %); klienty v rehabilitačním programu, n=170 (26 %); klienty 
metadonové redukční léčby, n=118 (18 %) a klienty metadonové udržovací léčby, n=277 (43 %). 
 
Požadovaný výběrový soubor byl dostatečně velký na to, aby byla při statistické analýze zajištěna 
odpovídající přesnost, a byl současně přijatelný s ohledem na design výzkumného projektu, jelikož 
katamnestické rozhovory v rámci dlouhodobějšího sledování byly koncipovány tak, aby poskytovaly 
informace o stabilitě či nedostatečné stabilitě změn pozorovaných po skončení léčby. Použití menšího 
výběrového souboru bylo dáno omezenými finančními prostředky, které byly na dlouhodobější 
sledování k dispozici. 
 
V rámci závěrečné 4-5 leté katamnézy byly vedeny rozhovory s 496 osobami z příslušného 
výběrového souboru, což představuje 76 % z původního počtu (follow-up rate). Je zapotřebí 
poznamenat, že další sledování osob, které absolvovaly léčbu užívání drog, není zrovna snadné. Naše 
procentuální hodnoty klientů, kteří prošli katamnestickým sledováním, jsou z vědeckého hlediska na 
přijatelné až dobré úrovni, nicméně dle našeho mínění jsou úctyhodné s ohledem na skutečnost, že 
předchozí spolupráce s klienty se omezovala na administrativní kontakty nezbytné k sjednání času a 
místa provádění katamnestických rozhovorů. 
 
V rámci tohoto výběrového souboru se prezentované výsledky vztahují k datům shromážděným na 
konci každého z předchozích intervalů katamnestického sledování. Počty klientů podrobených 
katamnestickému sledování podle příslušných léčebných modalit byly následující: hospitalizovaní 
klienti, n=61 (72 %); klienti v rehabilitačním programu, n=117 (69 %); klienti metadonové udržovací 
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léčby, n=225 (81 %); klienti metadonové redukční léčby, n=93 (79 %). Dosažené procentuální 
hodnoty klientů absolvujících katamnestické sledování v rámci projektu byly přijatelné a mohou tak 
být zdrojem výsledků na odpovídajícím stupni spolehlivosti. 
 

5 Léčebná zařízení 
 

Studie NTORS se zúčastnila 54 zařízení, která poskytovala léčbu jak v rezidenčním, tak komunitním 
prostředí. Tato pracoviště byla záměrně vybrána jako poskytovatelé programů reprezentujících hlavní 
léčebné modality uplatňované na území Velké Británie. Jednotlivá zařízení byla vytipována a vybrána 
na základě seznamu ministerstva zdravotnictví z roku 1994 a přehledů tuzemských pracovišť 
poskytujících služby v oblasti léčby užívání drog. 
 
TABULKA 1 
Regionální rozložení léčebných programů 
 

Region Hospitalizace Rezidenční 
rehabilitace 

Metadonová 
údržba 

Metadonová 
redukce 

North Thames - 1 2 3 
South Thames 1 2 4 1 
South & West 1 6 1 1 
Anglia & Oxford 1 1 - 1 
West Midlands 2 1 - 2 
Trent  1 2 2 - 
Northern & Yorks - - 4 1 
North West 2 2 3 6 
Celkem 8 15 16 15 
 
 
Do studie byly zahrnuta zařízení ze všech částí země. Geografické rozložení jednotlivých pracovišť 
znázorněné v tabulce 1 odpovídá oblastnímu dělení správy zdravotní péče. Problémy s drogami se v 
rámci území Anglie nevyskytují rovnoměrně. Některé části země mají s užíváním drog mnohem větší 
problémy než jiné. Například oblast Londýna a severozápadní Anglie vykazuje vyšší míru užívání 
drog než zbytek Spojeného království. Přibližně jedna třetina veškerých oznámení ohledně drog 
směřovaných na orgány ministerstva vnitra byla učiněna lékaři působícími v Londýně a přibližně 
k jedné třetině všech zatčení v souvislosti s drogami dochází v oblasti působnosti Metropolitní policie. 
Vysoká čísla v tomto ohledu vykazují také oblasti kolem Manchesteru a Liverpoolu. 
 
Značná část metadonových klinik účastnících se studie byla situována na severozápadě a jihovýchodě 
Anglie, což odpovídá rozložení těchto služeb v celostátním měřítku. Mnohé rehabilitační služby zase 
působí v jihozápadní Anglii, což se podobně odráží ve výběru subjektů z této části země. 
 
 

6 Klienti a jejich problémy 
 

Klienti zařazení do studie NTORS byli převážně muži (74 %). Věkový průměr činil 29 let (v rozmezí 
od 16 do 58 let). Devadesát jedno procento z těchto osob se z etnického hlediska označilo za bílé 
Brity. Jen něco přes čtvrtinu (28 %) těchto lidí o sobě uvedlo, že jsou ženatí/vdané nebo že žijí 
s partnerem/partnerkou. Přibližně jedna třetina (30 %) s někým udržuje intimní vztah, ale nežijí spolu 
ve společné domácnosti. Nejpočetnější skupinu (42 %) pak tvořili svobodní. Necelá polovina (47 %) 
měla na starost děti do 18 let. Čtyřicet pět procent klientů, kteří s někým udržovali intimní vztah, 
uvedlo, že jejich partner(ka) v současnosti užívá drogy. Ještě větší výskyt užívání drog byl 
zaznamenán u přátel: 80 % těchto osob mělo přátele, kteří patřili mezi uživatele drog. 
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V souvislosti se svým užíváním drog klienti uváděli rozsáhlé, chronické a závažné problémy. 
Nejčastějším drogovým problémem byla dlouhodobá závislost na opioidech (obvykle heroinu), 
mnohdy v kombinaci s  užíváním jiných drog, případně alkoholu. Více než tři čtvrtiny (81 %) užívaly 
během tříměsíčního období před nástupem léčby dvě a více z hlavních typů cílových nezákonných 
drog. Více než polovina užívala psychostimulancia (většinou crack kokain). 
 
Průměrná doba užívání heroinu byla 9 let, přičemž jedna třetina užívala heroin již 13 a více let. Tři 
čtvrtiny užívaly heroin pravidelně (nejméně jednou týdně a častěji). Střední denní dávka u uživatelů 
heroinu činila přibližně dvě třetiny gramu. Téměř čtvrtina uživatelů heroinu (22 %) užívala denně 
množství rovnající se 1 gramu a větší. 
 
Téměř dvě třetiny této kohorty (62 %) si před nástupem léčby drogy aplikovaly injekčně. Nejčastější 
injekčně užívanou drogou byl heroin (53 %). Stimulancia užívalo injekčně dvacet osm procent (kokain 
17 %, amfetaminy 17 %). Navzdory obavám ohledně injekčního užívání benzodiazepinů si tyto drogy 
před nástupem léčby injekčně aplikovalo jen velmi malé množství klientů (4 %). Podobné hodnoty ve 
vztahu k injekčnímu užívání byly zjištěny u klientů přijatých do rezidenčních i komunitních léčebných 
modalit. 
 
Výrazné krajové rozdíly byly patrné ve způsobech aplikace drog. U heroinu byla daná kohorta 
přibližně rovnoměrně rozdělena na injekční uživatele heroinu a kuřáky heroinu („honění draka“). 
Nejvyšší prevalence injekční aplikace heroinu byla zaznamenána u klientů žijících v oblasti jižního 
potemží (South Thames), nejnižší pak u osob ze severu Anglie (viz graf 1). Naproti tomu „honění 
draka“ vykazovalo na severu Anglie dvakrát vyšší prevalenci než v centrální a jižní části země. 
 
GRAF 1 
Oblastní rozdíly v injekčním užívání heroinu 
 

 
 
 
Přestože nábor klientů do studie NTORS probíhal na základě jejich problémů s drogami, mnozí z této 
kohorty uváděli také problematické vzorce užívání alkoholu před započetím léčby. Jak následně 
ukážeme, mnozí pili v míře, jež vzbuzuje obavy. 
 
Běžné byly problémy psychického rázu, zejména v souvislosti s úzkostnými a depresivními náladami. 
Více než čtvrtina kohorty (29 %) uváděla, že během tříměsíčního období před léčbou je napadaly 
myšlenky na sebevraždu. Deset procent již během dvou let před nástupem léčby absolvovalo 
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nemocniční psychiatrickou léčbu (s jiným problémem než je drogová závislost) a 14 % prodělalo 
psychiatrickou léčbu bez hospitalizace. 
 
Před přijetím do léčby byla zaznamenána vysoká míra kriminálního chování. Bylo zjištěno, že 
v průběhu tří měsíců před nástupem léčby bylo spácháno 70 728 jednotlivých trestných činů. Šedesát 
jedna procent osob v dané kohortě uvedlo, že spáchaly nejméně jeden trestný čin. Majetková 
kriminalita byla mezi nejběžněji uváděnými typy trestných činů, přičemž více než jedna třetina klientů 
se v předchozích 90 dnech dopustila nejméně jedné krádeže v obchodě. Běžné byly také delikty 
související s prodejem drog. 
 
Téměř tři čtvrtiny klientů z dané kohorty byly v předchozích dvou letech zatčeny celkem při 4 466 
příležitostech. I když důvodem k mnohým z těchto zatčení byly trestné činy související s drogami, 
častá byla rovněž zatčení za krádeže v obchodech, jejichž podíl na všech zatčeních činil 42 %. 
 
 

7 Rozdíly mezi klienty v závislosti na léčebných prostředích a modalitách 
 
Významné rozdíly napříč jednotlivými případy se vyskytovaly v charakteristikách a problémech 
klientů, kteří vyhledali léčbu v rezidenčních a komunitních programech. Obecně lze říci, že klienti 
v rezidenčních programech trpěli závažnějšími problémy než klienti v ambulantních programech. 
 
Tento kontrast byl nejmarkantnější při srovnání klientů rezidenční rehabilitace a metadonové redukční 
léčby. Klienty rehabilitačních pracovišť tvořili chroničtí, dlouhodobí uživatelé s nejzávažnějšími 
problémy. Klienti v rehabilitační léčbě vykazovali nejdelší heroinovou kariéru, vyšší pravděpodobnost 
pravidelného užívání stimulancií (zejména kokainu) a bylo u nich pravděpodobnější, že v minulosti 
sdíleli injekční náčiní. Mezi klienty nastupujícími do rehabilitačních programů bylo také více těžkých 
pijáků. U klientů v rehabilitační léčbě bylo také pravděpodobnější, že se aktivně podíleli na páchání 
trestné činnosti, a byly zatčeni častěji než ostatní klienti. 
 
Klienti v programech metadonové redukční léčby byli spíše nižšího věku, heroin doposud užívali 
nejkratší dobu, bylo u nich pravděpodobnější, že své užívání drog omezují na heroin, a zároveň 
vykazovali nižší pravděpodobnost k širším vzorcům polyvalentního užívání nebo problémové 
konzumace alkoholu a byla u nich nižší pravděpodobnost sdílení injekčního náčiní. 
 
Tyto rozdíly jsou důležité pro pochopení a interpretaci našich výsledků. Dalo by se očekávat, že budou 
mít dopad na způsob realizace léčby a způsob, jímž klienti na léčbu reagují. Výsledek léčby budou 
ovlivňovat charakteristiky klienta a zejména pak povaha a závažnost klientových problémů před 
nástupem léčby. 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY 
 

8 Abstinence a vzorce užívání nezákonných drog 
 
U klientů v rezidenčním prostředí i v programech realizovaných na komunitní bázi došlo po léčbě 
k markantnímu zlepšení v oblasti užívání drog. Výsledky z hlediska užívání drog po dobu trvání studie 
jsou znázorněny v grafech 2 a 3. U hospitalizovaných klientů i klientů absolvujících metadonový 
program bylo zlepšení patrné již po prvním roce, přičemž z katamnézy provedené po dvou a čtyř až 
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pěti letech vyplynulo, že tyto pozitivní výsledky se z velké části podařilo udržet. Došlo k poklesu 
procenta klientů užívajících drogy a současně se snížila frekvence užívání nezákonných drog. 
 
Při léčbě užívání drog je jedním z nejpřísnějších kritérií abstinence, která právě byla výslovným 
terapeutickým cílem programů realizovaných v rezidenčním prostředí (rehabilitace a nemocniční 
oddělení pro drogově závislé). Po čtyřech až pěti letech abstinovala od všech šesti cílových 
nezákonných drog více než třetina (38 %) klientů v rezidenční léčbě. Procento klientů rezidenčních 
programů, kteří abstinovali od nezákonných opioidů (tj. hlavních problémových drog v době nástupu 
léčby), se zvýšilo z 19 % při zahájení léčby na 47 % po 5 letech. Co se týče klientů metadonové léčby, 
ve srovnání s 6 % při nástupu léčby po 4-5 letech abstinovala od nezákonných opioidů více než třetina 
(35 %). 
 
GRAF 2 
Výsledky z hlediska užívání drog – rezidenční léčba 
 

 
 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 

Abstinence od všech drog 
Abstinence pouze od opioidů 
Příležitostné užívání opioidů 
Časté užívání opioidů 
Každodenní užívání opioidů 
 

11 
Každodenní užívání opioidů mezi rezidenčními klienty kleslo z 51 % před léčením na 18 % po 4–5 
letech. Klienti absolvující léčbu na komunitní bázi běžně uváděli každodenní užívání opioidů před 
nástupem léčby (62 %), ale po 4–5 letech se míra každodenního užívání opioidů snížila na 20 %, tj. 
více než o dvě třetiny. 
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GRAF 3 
Výsledky z hlediska užívání drog – komunitní léčba 
 

 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 

Abstinence od všech drog 
Abstinence pouze od opioidů 
Příležitostné užívání opioidů 
Časté užívání opioidů 
Každodenní užívání opioidů 

 

9 Pravidelné užívání nezákonných drog 
 
V rámci projektu byla provedena řada kvantitativních měření užívání nezákonných drog. Jedním ze 
způsobů měření problémového užívání drog je pravidelnost užívání (nejméně jednou za týden a 
častěji). Právě tyto hodnoty jsou uvedeny v této zprávě. Pravidelné užívání bylo zjišťováno u všech 
šesti nezákonných drog. Změny v pravidelném užívání (nejméně jednou za týden a častěji) těchto drog 
znázorňují grafy 4 až 9. 
 
Nejběžnějším drogovým problémem při nástupu léčby byla závislost na opioidech. Při nástupu do 
léčby užívalo pravidelně heroin 66 % klientů zařazených do programů rezidenční léčby. Po jednom 
roce došlo k snížení na 38 % a tento pokles zůstal zachován až do katamnézy po 4–5 letech, kdy podíl 
klientů pravidelně užívajících heroin činil 39 %. Bylo zjištěno, že podobný vzorec vykazovaly také 
výsledky u pravidelného užívání nepředepisovaného metadonu. Při nástupu do léčby užívalo 
pravidelně nepředepisovaný metadon 27 % klientů rezidenční léčby. Tato hodnota klesla více než o 
polovinu na 10 % při jednoleté katamnéze, na 12 % po dvou letech a na nejnižší úroveň 8 % po 4–5 
letech (méně než třetina z počtu osob užívajících nepředepisovaný metadon při nástupu do léčby). 
 



NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ STUDIE VÝSLEDKŮ LÉČBY  
 

 12

 
GRAF 4 
Pravidelné užívání heroinu1 

 

 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba* 
 
Výsledky klientů metadonové léčby vykazují podobný vzorec. Při nástupu léčby užívalo pravidelně 
heroin 80 % klientů metadonové léčby. Po roce se tato hodnota snížila na 50 % a dále klesla na 42 % 
zjištěných při dvouleté a čtyř- až pětileté katamnéze. Pravidelné užívání nepředepisovaného metadonu 
uvádělo při nástupu léčby 31 % těchto klientů. Při jednoleté katamnéze tato hodnota klesla o téměř dvě 
třetiny na 11 %, při dvouleté katamnéze mírně stoupla na 13 % a poté došlo k jejímu poklesu na 
nejnižší procentuální hodnotu 7 %, zjištěnou při 4-5 leté katamnéze (méně než čtvrtina původního 
počtu pravidelných uživatelů). 
FIGURE  
 
GRAF 5 
Pravidelné užívání nepředepisovaného metadonu 
 

 
                                                 
1 Hvězdičky objevující se v tomto a následných grafech označují statisticky významné snížení míry problémových chování u klientů 
absolvujících léčbu v příslušném prostředí. 
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Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba* 
 
 
Užívání stimulancií a benzodiazepinů uváděla při nástupu léčby více než polovina dané kohorty. U 
benzodiazepinů byly výsledky z větší části srovnatelné s hodnotami zjištěnými u opioidů. U klientů 
v prostředí rezidenční léčby se podíl pravidelných uživatelů nepředepisovaných benzodiazepinů snížil 
ze 44 % při nástupu léčby na 13 % zjištěných v rámci 4–5 leté katamnézy. Mezi klienty metadonové 
léčby míra pravidelného užívání nepředepisovaných benzodiazepinů v průběhu studie klesla z 34 % 
při nástupu léčby na 12 % zjištěných v rámci 4–5 leté katamnézy. 
 
 
GRAF 6 
Pravidelné užívání nepředepisovaných benzodiazepinů 
 

 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba* 
 
  
 
GRAF 7 
Pravidelné užívání kokainového prášku 
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Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba 
 
 
 
GRAF 8 
Pravidelné užívání crack kokainu 
 

 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba 
 Komunitní léčba 
 
13 
Rozdílné výsledky byly zaznamenány u tří sledovaných stimulancií. Mezi klienty rezidenční léčby 
došlo k poklesu míry pravidelného užívání kokainového prášku z 12 % na 3 %. Pravidelné užívání jak 
kokainového prášku, tak amfetaminů bylo u klientů metadonové léčby při nástupu léčby na nízké 
úrovni – uvedené údaje odpovídaly 3 %, resp. 6%, přičemž míra pravidelného užívání těchto drog 
zůstala nízká i během sledovaných katamnestických intervalů. 
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Při nástupu léčby užívalo pravidelně crack kokain 20 % klientů rezidenčních programů a 12 % klientů 
metadonové léčby. V obou skupinách pak pravidelné užívání cracku po jednom roce kleslo (6 % u 
rezidenčních programů, 5 % u metadonu), ale poté opět narostlo. U rezidenčních klientů byl při 4-5 
leté katamnéze zaznamenán nárůst na 13 %, 10 % pak u klientů metadonové léčby. 
 
 
 
GRAF 9 
Pravidelné užívání amfetaminů 
 

 
 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba 
 
 
 
 
GRAF 10 
Injekční užívání a sdílení injekčního náčiní – rezidenční programy 
 

 
 



NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ STUDIE VÝSLEDKŮ LÉČBY  
 

 16

Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Sdílení* 
 Injikování* 
 
 

10 Injekční chování 
 
Od poloviny 80. let 20. století jsou opatření směřující k prevenci HIV a minimalizaci rizik spojených 
s užíváním drog jednou z priorit britské národní protidrogové strategie. Důležitá role programů léčby 
užívání drog při boji proti infekci HIV byla rovněž rozpoznána již v rané fázi epidemie HIV a většina 
těchto služeb tak do svých činností již zakomponovala intervence zaměřené na rizika injekční aplikace 
drog a sexuálně riziková chování svých klientů. 
 
Většina klientů zařazených do studie NTORS před léčbou užívala drogy nitrožilně. Téměř čtvrtina 
injekčních uživatelů drog (15 % kohorty) uvedla, že během tří měsíců před začátkem své léčebné 
epizody v rámci NTORS sdílela injekční náčiní. 
 
Dosažené výsledky jsou pozitivní a povzbudivé. Míra injekčního užívání a sdílení náčiní jeden rok po 
nástupu léčby v obou případech výrazně poklesla a zůstala na nízkých hodnotách v průběhu celého 
sledovaného období pěti let. Míra injekčního užívání klesla ze 60 % při nástupu léčby na 37 % po 4-5 
letech. Míra sdílení injekčního náčiní se snížila ze 14 % na 5 %. 
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GRAF 11 
Injekční užívání a sdílení injekčního náčiní – komunitní programy 
 

 
Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Sdílení* 
 Injikování* 
 
 
Tyto snížené hodnoty byly zjištěny u uživatelů drog přijatých jak do metadonové léčby, tak do 
rezidenčních léčebných programů. Mezi klienty z rezidenčních programů (vykazujícími vysoké 
hodnoty injekčního užívání i sdílení náčiní) klesla po 4–5 letech míra injekčního užívání na polovinu 
úrovně zaznamenané při nástupu do léčby a také míra sdílení injekčního náčiní byla podstatně nižší. 
 
Mezi klienty rezidenčních programů došlo také ke snížení podílu sdílení náčiní u injekčních uživatelů, 
a sice z 36 % při nástupu léčby na 12 % zjištěných v rámci 4-5 leté katamnézy. U klientů 
metadonových programů došlo v tomto ohledu k poklesu z 24 % na 14 %. 
 
 

11  Alkohol 
 

Klienti byli do studie NTORS zařazeni na základě svých problémů s užíváním drog. Nicméně alkohol 
byl důležitým, byť někdy opomíjeným prvkem v rámci jejich celkového vzorce polyvalentního užívání 
návykových látek a mnozí klienti před nástupem léčby vykazovali problematické vzorce konzumace 
alkoholu. 
 
Nadměrné pití mezi uživateli drog je třeba brát vážně. Konzumace alkoholu ze strany uživatelů drog 
může agravovat další problémy. Klienti s dvojí závislostí (na drogách i alkoholu) vykazují často vyšší 
míru podílu na trestné činnosti a více zdravotních problémů než uživatelé drog, kteří problémy s pitím 
nemají. Problémy s alkoholem mohou také vést k tomu, že pacienti musejí nedobrovolně opustit 
programy zaměřené na léčbu užívání drog. 
 
Více než třetina uživatelů drog, kteří v době nástupu do léčby pili, uváděla problémové nebo vysoce 
problémové vzorce konzumace alkoholu. Menšina klientů (8 %) uváděla každodenní nebo téměř 
každodenní konzumaci mimořádně velkého množství alkoholu (odpovídajícího v průměru přibližně 
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jedné a půl lahvi tvrdého alkoholu). Téměř každý pozorovatel by v souvislosti s těmito pijáky dospěl 
k závěru, že se jedná o vysoce problémový vzorec konzumace alkoholu, který je třeba řešit léčbou. 
 
Pokles frekvence a množství konzumace alkoholu byl zaznamenán mezi některými 
z problematičtějších pijáků. Bez ohledu na zlepšení u některých z těchto jedinců je však zklamáním, že 
u mnohých z problémových uživatelů alkoholu v  rezidenčním i komunitním léčebném prostředí došlo 
jen k malé změně v jejich vzorci konzumace alkoholu existujícím před nástupem léčby. 
 
 
GRAF 12 
Frekvence konzumace alkoholu 
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 Nástup 1 rok 2 roky 4-5 roků 
 
Legenda 
 Rezidenční léčba* 
 Komunitní léčba 
 
 
Grafy 12 a 13 zachycují výsledky z hlediska frekvence a množství konzumace alkoholických nápojů. 
Více než čtvrtina klientů absolvujících léčbu v rezidenčních programech (29 %) pila nad rámec 
týdenních limitů pro přiměřenou konzumaci alkoholu doporučených Královskou psychiatrickou 
společností (Royal College of Psychiatrists). Průměrný počet jednotek alkoholu zkonzumovaný 
uživateli alkoholu v den, kdy pili, činil 17 jednotek. Při jednoleté katamnéze bylo zaznamenáno 
snížení frekvence konzumace alkoholických nápojů průměrně na 16 dní. Při 4-5 leté katamnéze toto 
číslo mírně stouplo na 18 dní. Snížená míra průměrného denního množství zkonzumovaného alkoholu 
zůstala v intervalu mezi jednoletou a čtyř- až pětiletou katamnézou zachována. 
 
I přes zlepšení, jež byla u problémovějších pijáků zaznamenána, z katamnézy vyplynulo, že průměrné 
množství alkoholu konzumované během typického dne, kdy daný člověk pil, zůstávalo vysoké. 
Procento klientů, kteří svou konzumací alkoholu přesahovali doporučené limity, se nijak významně 
nesnížilo. 
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GRAF 13 
Množství konzumace alkoholu  
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Míra konzumace alkoholických nápojů mezi klienty metadonové léčby se v průběhu studie nijak 
výrazně neměnila. Frekvence pití zůstala na přibližně 20 z 90 dní a průměrný počet jednotek 
zkonzumovaných během dne, kdy daný člověk pil, činil 7 jednotek při nástupu léčby a 6 jednotek při 
všech třech katamnézách. Podíl klientů pijících nad rámec doporučených týdenních limitů činil 24 % 
při nástupu léčby a 25 % po 4–5 letech.  
 
Vysoká míra konzumace alkoholu přetrvávající u tolika klientů po absolvování léčby užívání drog 
kontrastuje s  výraznými pozitivy zaznamenanými v oblasti užívání nelegálních drog. 
 

12 Psychické zdraví, suicidální ideace1 a mortalita 
 

Mnoho z klientů zařazených do studie NTORS uvádělo při nástupu do léčby vysokou míru problémů 
psychického rázu, čemuž odpovídala i vysoká míra kontaktů s léčebnými službami jiného než 
adiktologického zaměření. Skóry škál na zhodnocení duševního zdraví aplikované při nástupu léčby 
výrazně korelovaly s množstvím uváděných somatických symptomů. Ženy vykazovaly vyšší skóry 
napříč všemi škálami psychických symptomů. Souvislost byla rovněž zjištěna mezi užíváním 
návykových látek a duševním zdravím, přičemž výraznější symptomy vykazovali uživatelé opioidů, 
kteří zároveň často užívali benzodiazepiny, alkohol a stimulancia. 
 
Přestože klienti rezidenčních programů uváděli při nástupu léčby vážnější psychické problémy, klienti 
v obou léčebných prostředích vykazovali podobné výsledky. Skóry dosažené na základě posuzovacích 
škál symptomů při jednoleté a dvouleté katamnéze klesly. Při katamnestickém sledování po 4-5 letech 
byl ve srovnání s výsledky dosaženými po roce a po dvou letech zaznamenám mírný nárůst skór 
mapujících problémy v oblasti psychického zdraví. Tyto skóry však byly stále na nižší úrovni než při 
nástupu léčby. Podobné výsledky byly zaznamenány u myšlenek na sebevraždu, jejichž míra během 

                                                 
1 Poznámka vydavatele české verze: Podle Seznam Encyklopedie: „Ideace - [Řečtina], obecně podložení činnosti 
ideou, filozofie, bezprostřední postižení podstaty racionální intuicí; v Husserlově fenomenologii akt uchopení 
eidos, podstaty daného předmětu, fenoménu.“  
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dvou let rovněž klesla, avšak při 4–5 katamnéze byla u klientů v obou léčebných prostředích opět 
vyšší. 
 
V době, kdy se psala tato zpráva, se vědělo o úmrtí 62 z 1 075 klientů tvořících kohortu NTORS, což 
představuje roční mortalitu ve výši 1,2 %, která je výrazně vyšší než u celkové populace. K většině 
úmrtí (61 %) došlo následkem předávkování drogou. Druhou nejčastější příčinou úmrtí bylo somatické 
onemocnění. AIDS figuroval jako příčina smrti u dvou klientů. Relativně častá byla násilná úmrtí (14 
% případů), kam patřily vraždy, sebevraždy (oběšením) a úmrtí v důsledku mnohočetných zranění. 
 
 
GRAF 14 
Symptomy psychických problémů 
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Ve většině případů smrti z předávkování byla detekována více než jedna droga. Jediná látka byla po 
smrti zjištěna jen u každého pátého případu. Mezi nejčastější kombinace drog související s úmrtím 
patřily opioidy a alkohol, opioidy a benzodiazepiny nebo všechny tři tyto drogy současně. 
Polyvalentní užívání drog obecně, zejména však zmíněná kombinace látek, riziko mortality zvyšovalo. 
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GRAF 15 
Suicidální ideace 
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13 Kriminalita 
 
Klienti zařazení do studie NTORS uváděli před léčbou vysokou míru podílu na trestné činnosti. Velmi 
časté byly majetkové delikty, přičemž nejběžněji uváděným typem trestné činnosti byly krádeže v 
obchodech. V průběhu studie došlo k výraznému snížení procenta klientů, kteří během tří měsíců před 
rozhovorem spáchali nějaký trestný čin. U klientů v rezidenční i komunitní léčbě klesla po roce míra 
majetkové trestné činnosti přibližně na polovinu. V rámci 2 leté a 4-5 leté katamnézy bylo zjištěno 
zachování tohoto pozitivního vývoje, kdy se míra podílu na trestné činnosti pohybovala od 20 % do 28 
%. 
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GRAF 16 
Příčiny smrti dle údajů v úmrtních listech 
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GRAF 17 
Majetková trestná činnost 
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K poklesu rovněž došlo u trestných činů spojených s prodejem drog. Prodávání drog uváděla před 
začátkem léčby přibližně třetina klientů rezidenčních programů a čtvrtina klientů komunitních služeb. 
U klientů v obou prostředích došlo ke snížení těchto hodnot v rámci jednoleté i dvouleté katamnézy. 
Po 4–5 letech byl v tomto ohledu zaznamenán mírný nárůst (na 16 % u klientů rezidenční léčby a 15 
% u klientů komunitně koncipované léčby), nicméně čísla odrážející prodej drog byla při závěrečné 
katamnéze na výrazně nižší úrovni než při nástupu léčby. 
 
 
GRAF 18 
Prodej drog 
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14 Ekonomické otázky1 
 
Jednou z metod vedoucí k pochopení a zejména ke kvantifikování přínosů léčby a nákladů na ní 
vynaložených je ekonomická analýza. Do předchozí analýzy některých ze sociálních nákladů 
vynaložených na danou kohortu byly zahrnuty náklady na trestnou činnost, využívání zdravotních a 
sociálních služeb a využívání služeb zaměřených na problematiku užívání drog. Jen v těchto oblastech 
byly celkové náklady na 1 075 uživatelů při cenách pro období 1994/5 vyčísleny na 12 milionů liber 
šterlinků. Velký podíl na této celkové částce mají náklady spojené s kriminálním chováním, zejména 
náklady obětí trestných činů. V průběhu studie byly do ekonomického hodnocení postupně zahrnuty 
další položky a bylo tak možné provádět ještě přesnější nákladové kalkulace. Z aktuální analýzy 
nákladů vynaložených na činnost orgánů působících v rámci trestní justice vyplývá, že předchozí 
náklady byly zřejmě podhodnoceny. Přesnější úhrnná částka vycházející z nákladů na jednotlivé 
případy zatčení naznačuje, že jen výdaje v rámci systému trestní justice činily během roku před 
nástupem léčby téměř 5 milionů liber šterlinků. 
 
Po roce došlo ke značnému snížení kriminality a odhadovalo se, že na každou 1 libru navíc, která se 
vynaloží na problematiku užívání drog, připadají 3 libry na úspoře nákladů souvisejících s nižší mírou 
majetkové újmy obětí trestné činnosti a se snížením nároků na systém trestní justice. Tyto úspory 
nákladů tvoří jen jednu část pozitiv plynoucích z léčby a také ukazují spíše jen okamžitý než 
dlouhodobý přínos. Cílem dalších ekonomických analýz bude zvýšení přesnosti kalkulační metodiky a 
započítání odhadů vztahujících se k širšímu spektru nákladů a dopadů, které jsou mimo jiné uvedeny 
v tabulce 2. Dá se předpokládat, že poměr nákladů vůči přínosům se pravděpodobně změní. Lze 
například očekávat, že prostřednictvím léčby dojde ke snížení počtu předčasných úmrtí mezi uživateli 
drog. I kdyby se podařilo zabránit jen několika úmrtím, znamenalo by to podstatné navýšení 
kalkulovaných úspor společenských nákladů. Na rozdíl od mnoha amerických studií nebyly do 
dřívějších kalkulací zahrnovány přínosy z hlediska zvýšení produktivity v důsledku uživatelů drog 
                                                 
1 Tato část byla zpracována společně s prof. Christine Godfreyovou. 
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vracejících se po léčbě do zaměstnání. Aktualizované hodnoty, které budou více zohledňovat 
jednotlivé účinky a namísto prvních 12 měsíců se budou vypočítávat za dvouleté období, poskytnou 
detailnější analýzu toho, jak se jednotlivé dopady časem mění. 
 
Studie NTORS umožňuje, aby byly náklady na jednotlivce sledovány v čase a vztahovány 
k jednotlivým vstupům v rámci léčby. V současnosti používáme upravený a doplněný soubor 
ekonomických dat, jehož prostřednictvím je možné zkoumat rozdíly mezi náklady a výsledky různých 
jedinců, jakož i výskyt faktorů, na jejichž základě se dají predikovat rozdílné náklady a výsledky. 
Jedním z cílů této práce bude zjistit, jak by bylo možné výsledky takové analýzy využít při zkoumání 
potenciálních nákladů a účinků na různé skupiny uživatelů drog v závislosti na různých změnách 
politiky1.  
 

15 Závěry 
 

Většina výsledků studie NTORS je pozitivních. Došlo k nárůstu míry abstinence od nezákonných 
drog, snížila se frekvence užívání drog, poklesla kriminalita a došlo k zlepšení zdravotního stavu. 
 
Při nástupu léčby byla u klientů zaznamenána celá řada závažných a chronických problémů spojených 
s užíváním drog. Hlavní problémovou drogou byl heroin, byť většina klientů patřila mezi polyvalentní 
uživatele drog. Jak pacienti zařazení do rezidenčních programů, tak klienti v programech metadonové 
léčby vykazovali po jednom roce výrazné snížení míry svého užívání heroinu a dalších nezákonných 
drog. Tento pokles v užívání nezákonných drog byl vcelku zachován i v období 4–5 letého 
katamnestického sledování. 
 
 
TABULKA 2 Náklady a dopad léčby užívání drog  
 
Položka Příklady 
Náklady na léčbu  Specializované služby pro uživatele drog 

Využívání souvisejících zdravotnických a jiných 
zařízení ve vztahu k léčbě 
Časové a jiné náklady pro uživatele drog a rodinu 
Náklady zaměstnavatelů 

Hodnota léčby pro jednotlivce a rodiny Zvýšení kvality a kvantity života uživatele drog 
Zvýšení kvality života dané rodiny, včetně 
snížení nešťastných náhod v podobě 
předávkování ze strany dětí 

Potenciální úspory prostředků veřejného sektoru Snížení výdajů spojených s činností orgánů 
působících v rámci systému trestní justice 
Snížení nákladů na zdravotní a další typy péče 

Přínos pro zaměstnavatele Pozitivní dopad na produktivitu 
Širší společenský přínos léčby  Snížení majetkové újmy obětí trestné činnosti 

Snížení výskytu přenosných chorob 
Pozitivní dopad na sociální klima 

 
19 
Zlepšení v užívání nezákonných drog bylo zaznamenáno jak u výsledků z hlediska frekvence užívání, 
tak u výsledků vycházejících z abstinence od drog. Abstinence je z hlediska výsledku léčby 
nejnáročnějším kritériem. Téměř polovina (47 %) daných klientů z rezidenčních programů a více než 
třetina (35 %) klientů zařazených do metadonových programů vykazovala při 4–5 leté katamnéze 
abstinenci od opioidů. 

                                                 
1 Další zpráva o ekonomických dopadech se momentálně připravuje k vydání. 
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Výsledky byly interpretovány jako podpora tvrzení, že „léčba funguje“. Realizátoři výzkumného 
projektu NTORS jsou rádi, že mohou za tímto tvrzením stát. Je přesto zklamáním, že řada lidí nadále 
komentuje problematiku závislostí způsobem, jenž přispívá k šíření pesimistických a nihilistických 
názorů, podle nichž léčba není efektivní. 
 
Jsme potěšeni, že můžeme dalšími důkazy rozšířit rychle rostoucí korpus literatury, která ukazuje na 
pozitivní změny, jichž je možné dosáhnout prostřednictvím léčby i těch nejzávislejších a chronických 
uživatelů drog. Výsledky studie NTORS byly obecně velmi dobře přijaty ze strany osob pracujících 
v britských léčebných programech. Projekt se rovněž setkal se zájmem a porozuměním na straně 
zodpovědných činitelů a posloužil jako zdroj informací ohledně vývoje reakcí na britskou politiku v 
oblasti léčby. 
 
Zjištění studie NTORS jsou sama o sobě zajímavá tím, že jednotlivé výsledky jednoznačně deklarují. 
Jsou rovněž zajímavá z toho důvodu, že umožňují blíže nahlédnout do procesů, jež výsledek ovlivňují. 
Role, kterou léčba sehrává ve snaze pomoci klientům přestat s užíváním drog, je složitá a fakta o 
dopadu léčby se často obtížně interpretují. Léčba by se měla spíše vnímat jako proces než jako 
jednorázová akce. Přestože NTORS se zaměřuje na úlohu léčby, reakce vyskytující se během ní a 
následně po léčbě jsou ovlivňovány celým spektrem vzájemně propojených faktorů, z nichž všechny 
mohou na výsledek působit. 
 
V rámci mnoha studií bylo zjištěno, že množství času stráveného v léčbě je u uživatelů drog jedním ze 
základních prediktorů příznivých výsledků po léčbě. Naše detailnější analýzy dat ukazují, že jak 
v rezidenční léčbě, tak v rámci metadonové udržovací léčby je čas prediktorem lepších výsledků. 
 
Tyto výsledky nelze vykládat tak, že by prokazatelně vypovídaly o tom, že konkrétní doba strávená 
v léčbě stačí ke klinickému zlepšení. Doba léčení je komplikovaným parametrem a může odrážet 
tendenci motivovanějších pacientů setrvat v léčbě a co nejvíce se do ní aktivně zapojit. Přitom je však 
zřejmé, že klienty je třeba vést k tomu, aby v léčbě setrvali dostatečně dlouho a byly tak vystaveni 
klinickým prvkům dostatečné kvality a intenzity potřebné k navození změny a zároveň se na realizaci 
těchto prvků aktivně podíleli. 
 
O poznatcích ohledně mimořádně velkého objemu trestné činnosti páchané členy kohorty NTORS 
před léčbou již bylo referováno. Tyto skutečnosti byly předmětem značné pozornosti. Drtivá většina 
majetkových deliktů byla spáchána nevýraznou menšinou klientů, kdy na spáchání 76 % trestných 
činů se podílelo 10 % klientů. Tito „notoričtí“ delikventi představují kvůli své trestné činnosti vážný 
problém pro společnost, jakož i pro léčebné služby. 
 
Klienti, jejichž podíl na trestné činnosti byl největší, vykazovali při nástupu do léčby nejvyšší 
frekvenci užívání heroinu a kokainu, uváděli rovněž silnější závislost na drogách, horší psychické 
zdraví a nižší míru zaměstnanosti. Naše výsledky jsou velmi slibné, neboť ukazují, že mnohé 
z nejlepších pozitivních výsledků z hlediska snížení míry kriminality byly zaznamenány uvnitř této 
výrazně aktivní skupiny pachatelů. U pachatelů s vysokou mírou trestné činnosti došlo ke snížení 
počtu deliktů na 13 % úrovně zaznamenané při nástupu léčby, což podle jakýchkoli měřítek 
představuje obrovský pokles míry kriminálního chování. 
 
Snížení trestné činnosti není možné přímo přisoudit účinku faktorů léčby. Na zaznamenaném poklesu 
kriminality se pravděpodobně značně podepsalo snížení míry pravidelného návykového užívání drog, 
zejména pak heroinu. Bylo zjištěno, že užívání heroinu opakovaně figurovalo jako prediktor podílu na 
páchání majetkové trestné činnosti. Uživatelé drog, kteří přestali s pravidelným užíváním heroinu, 
vykazovali desetkrát nižší pravděpodobnost účasti na trestné činnosti než ty osoby, které heroin nadále 
pravidelně užívaly. 
 
Byli bychom však neradi, aby naše výsledky sloužili poskytovatelům služeb jako důvod k přehnané 
spokojenosti s dosavadním stavem. Mnohé výsledky studie NTORS jsou pozitivní, ale některé výstupy 
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již tak dobré nejsou. Jako znepokojující se jeví poznatek, že dřívější zlepšení v užívání cracku 
zaznamenalo po 4–5 letech negativní tendence (byť nedošlo k návratu k hodnotám zaznamenaným 
před nástupem do léčby). Také výsledky z hlediska užívání alkoholu nejsou uspokojivé. Příliš mnoho 
uživatelů drog vykazovalo nadměrnou konzumaci alkoholu jak při nástupu léčby, tak v rámci 
katamnestického sledování, a jednotlivá zařízení by své služby měla upravit tak, aby došlo ke zlepšení 
této situace. 
 
Pozitivní výsledky zjištěné u mnohých klientů by také neměly zastínit jiná zjištění, z nichž vyplývá, že 
u některých klientů nedošlo k požadované odezvě na léčbu. Přibližně jedna pětina kohorty 
pokračovala během období katamnestického sledování v každodenním užívání heroinu a 40 % klientů, 
v rezidenčních i metadonových programech, po 5 letech nadále užívalo heroin minimálně jednou 
týdně. 
 
U některých klientů pak nedošlo ke zlepšení ani u jedné z hodnot, jejichž prostřednictvím se výsledek 
měřil. Na základě detailní analýzy klientů metadonových programů jsme zjistili, že téměř čtvrtina 
výběrového souboru vykazovala špatnou odezvu na léčbu. V určitém ohledu je povzbudivé, že tak 
špatné výsledky byly zaznamenány jen u menšiny pacientů. Na druhou stranu je nutné se vážně 
zamyslet nad tím, že u těchto pacientů nedošlo ke zlepšení v mnoha různých měřených oblastech, 
přestože měli zajištěn přístup k službám zaměřeným na léčbu užívání drog a často se jim dostávalo 
rozsáhlé péče. Znepokojení nad špatnou odezvou na léčbu zaznamenané u některých klientů ještě 
zvyšuje skutečnost, že 62 osob z kohorty NTORS během daného pětiletého období zemřelo, a to 
většinou na předávkování drogou. 
 
I přes tyto rezervy však dlouhodobé výsledky klientů studie NTORS zaznamenané v průběhu tohoto 5 
letého období prokazatelně svědčí o výrazném snížení míry užívání drog a výskytu dalších forem 
problémového chování, jehož lze dosáhnou na základě léčby lidí se závažnými a dlouhotrvajícími 
problémy s drogami. Tyto změny představují důležitý přínos pro dané jedince, jejich rodiny a přátele, 
jakož i pro celou společnost. Služby poskytující léčebné intervence představují v celostátním měřítku 
mocný nástroj, jehož prostřednictvím může společnost řešit problém užívání drog. Je nepochybné, že 
léčebné služby je třeba nadále zkvalitňovat v mnoha oblastech. Doufáme, že závěry studie NTORS 
přispějí k podpoře, zdokonalování a posilování stávajících léčebných služeb. 
 



NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ STUDIE VÝSLEDKŮ LÉČBY  
 

 27

Poděkování 
 
Autoři by rádi poděkovali vládní pracovní skupině pro analýzu protidrogových služeb, která realizaci 
studie NTORS zadala, a předsedovi pracovní skupiny Johnu Polkinghornovi za jeho rady a podporu. 
Zejména jsme zavázáni Dwaynu Simpsonovi (Fort Worth, Texas) za jeho rady a pomoc po celou dobu 
trvání projektu. Chtěli bychom také poděkovat Johnu Ballovi (Baltimore), Tomu McLellanovi 
(Philadelphia), Johnu Merrillovi (Prestwich Hospital, Manchester), Christine Godfreyové (University 
of York), Johnu Strangovi, Michaelu Farrellovi a Colinu Taylorovi (National Addiction Centre, 
London). Konkrétně bychom pak chtěli vyjádřit své díky pracovníkům 54 zúčastněných zařízení, bez 
jejichž aktivní podpory by studii NTORS nebylo možné uskutečnit, jakož i klientům za jejich souhlas 
s účastí na projektu. Omlouváme se všem ostatním, jejichž jména zde uvedena nejsou, přestože i oni 
přispěli ke zdaru celé akce. Financování studie NTORS zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Názory 
vyjádřené v tomto materiálu odrážejí hledisko autorů a nejsou nutně totožné se stanovisky ministerstva 
zdravotnictví. 
 



NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ STUDIE VÝSLEDKŮ LÉČBY  
 

 28
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Příloha 2 

Výzkumné nástroje používané a vytvořené týmem NTORS 
 
Pro účely sběru informací od klientů účastnících se studie NTORS byl vytvořen strukturovaný 
dotazník koncipovaný přibližně na jednu hodinu. Dotazník obsahoval standardizované i nové nástroje 
k zjišťování užívání drog/alkoholu a jiných problémů, osobní/sociální situace, symptomů fyzického i 
psychického zdravotního stavu, kriminálního chování a aktuálních kontaktů týkajících se léčby nebo 
jiné odborné pomoci. Pracovníci léčebných zařízení a nezávislí terénní tazatelé, kteří realizovali 
katamnestická sledování, byli v provádění těchto strukturovaných rozhovorů proškoleni ze strany 
týmu NTORS. 
 
V rámci projektu NTORS a na základě výzkumných rozhovorů tvořících jeho součást byl vypracován 
krátký dotazník. Byl koncipován jako základní nástroj výzkumu a jako prostředek pro léčebné služby, 
jež si přejí provádět studie o výsledcích lidí s drogovým a alkoholovým problémem. Jeho pomocí je 
možné zjistit míru problémů ve čtyřech oblastech: užívání návykových látek, zdravotně rizikové 
chování, tělesné a duševní zdraví a osobní/sociální fungování. U většiny klientů trvá provedení 
rozhovoru přibližně 12 minut. MAP je veřejně dostupný výzkumný nástroj a pro účely nevýdělečného 
využití je možné jej aplikovat zdarma. Dotazník MAP je možné si stáhnout z internetové stránky 
NTORS. 
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Příloha 3 

Rozbory moči: Užívání drog dle vlastních výpovědí klientů a míra shody 
 
Screeningové rozbory moči na přítomnost nezákonných drog byly prováděny v  léčebných 
programech, které byly náhodně vybrány podle klíče „každý druhý“. Vzorky moči byly odebrány jak 
při nástupu léčby, tak v rámci jednoleté katamnézy. Prostřednictvím postupů homogenní enzymové 
imunoanalýzy (EMIT) se provádělo testování na přítomnost opioidů, amfetaminů a metabolitů 
kokainu. Při pozitivním výsledku testů na přítomnost skupiny opioidů byly za použití tenkovrstvé 
chromatografie blíže rozlišovány morfin, kodein a dihydrokodein. Výsledky rozborů moči představují 
dostatečný základ pro tvrzení o validitě údajů, které o svém užívání drog podávají sami klienti. Klienti 
byli dotazováni na své užívání drog během uplynulých 48 hodin a tato data byla porovnávána 
s výsledky analýzy moči. Míra shody mezi údaji o užívání poskytnutými klienty a výsledky rozboru 
moči na přítomnost heroinu, kokainu a amfetaminů činila 92 %. Pouze 2–3 % vzorků získaných od 
klientů, kteří poskytli moč a uvedli, že heroin, kokain ani amfetaminy neužívají, vykázaly u těchto 
drog na základě testu pozitivní výsledky. 
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Další informace o studii NTORS jsou k dispozici na internetových stránkách  
 
www.ntors.org.uk 
 
Poznámka vydavatele české verze: Další informace jsou k dispozici na stránkách 
http://www.dtors.org.uk (stránky byly přesunuty z původní adresy). 
 
 
ISBN původního vydání 
0 9522086 5 2 
 
 

http://www.dtors.org.uk/
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Poděkování vydavatele české verze 
 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti děkuje Mgr. Martinu Šefránkovi, který 
navázal spolupráci s prof. Gossopem a zajistil překlad této publikace do češtiny. Další informace 
najdete na stránkách Terapeutické komunity České republiky: http://www.terapeutickekomunity.org/. 
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