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BACKGROUND: Undoubtedly, the quality of life is a topi-

cal issue and one that is addressed from a range of perspec-

tives. Nevertheless, this phenomenon has only received

marginal attention in the Czech Republic as far as

addictology is concerned, although thorough research into

the quality of life definitely has its relevance for this field of

study. The hepatitis C virus (HCV) is a common dual diagno-

sis among injecting users of illegal substances. It is appar-

ent that the quality of life should be a significant element in

evaluating the effectiveness of the treatment of HCV or in

designing new schemes for it. Therefore, it is essential to

examine the quality of life of drug users in treatment for

hepatitis C. METHODS: In the first half of 2008 data col-

lected by means of the RAND 36-Item Health Survey (SF 36)

in the REMEDIS centre were collated for the purposes of

this study. A total of 160 questionnaires were available. Out

of these, only 45 questionnaires completed at the beginning

of treatment and 47 questionnaires completed after treat-

ment could be evaluated. The data were analysed in two

groups – prior to HCV treatment and after it – using basic

statistical procedures. SAMPLE: The sample comprises

the clients of the REMEDIS centre who have completed

their treatment for HCV. A total of 87 clients, 45 men and

42 women aged 33.49 years on average, were included

in the sample. The pre-treatment study group comprised

20 men and 25 women (with an average age of 28.51 years),

and the post-treatment group consisted of 26 men and

19 women (30.98 years old on average). RESULTS: There

are differences in the quality of life of drug users – both men

and women – prior to and after their treatment for HCV. In

both groups, the women’s total quality of life index was higher

than that measured in the men. In addition, it was found that

the quality of life in the post-HCV treatment group was lower

than that in the pre-treatment group. CONCLUSIONS:

When compared to the available Czech standards, the quality

of life only shows lower levels in the post-HCV treatment.

When measured against the British and American stan-

dards, the quality of life shows lower levels for both groups.

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE – TREATMENT OF HEPATITIS C – DRUG USERS – SF-36 QUESTIONNAIRE – REMEDIS



Kvalita života v léèbì hepatitidy C
uživatelù nelegálních návykových
látek v nestátním zdravotnickém
zaøízení REMEDIS

ŠÍDOVÁ, M.1, ŠŤASTNÁ, L.2

1 Studentka PøF UK v Praze a absolventka oboru adiktologie na 1. LF UK v Praze
2 Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

Citace: Šídová, M., Šťastná, L. (2010). Kvalita života v léèbì hepatitidy C uživatelù nelegálních návykových látek

v nestátním zdravotnickém zaøízení REMEDIS. Adiktologie, (10)2, 118–128.

2010 / 10 / 2

STUDENTSKÁ PRÁCE

119ADIKTOLOGIE

KLÍÈOVÁ SLOVA: KVALITA ŽIVOTA – LÉÈBA HEPATITIDY C – UŽIVATELÉ DROG – DOTAZNÍK SF-36 – REMEDIS

Došlo do redakce: 22 / ØÍJEN / 2009 Pøijato k tisku: 23 / DUBEN / 2010

Grantová podpora: IGA MZ NS / 10034–4

Korespondenèní adresa: Markéta Šídová / market.pech@seznam.cz / Trnová 18, 252 10 Mníšek pod Brdy

VÝCHODISKA: Kvalita života je bezesporu moderním

a èasto skloòovaným tématem. Pøesto je tomuto fenomé-

nu vìnována v Èeské republice v oblasti adiktologie zatím

spíše jen velmi okrajová pozornost, pøièemž zde má zcela

urèitì bližší prùzkum týkající se kvality života své místo.

Virová hepatitida C (VHC) je èastou duální diagnózou in-

jekèního užívání nelegálních návykových látek. Svoji váhu

pøi hodnocení efektivity, pøípadnì návrhu nových schémat

léèby VHC by bezesporu mìla mít i kvalita života. Proto je

mapování kvality života v léèbì hepatitidy C u uživatelù

drog podstatné. METODY: V první polovinì roku 2008

byla pro úèely této práce utøídìna data získaná pomocí do-

tazníku RAND 36 – Item Health Survey (SF 36) v zaøízení

REMEDIS. Bylo k dispozici celkem 160 dotazníkù. Z nich

mohlo být hodnoceno pouze 45 dotazníkù vyplnìných na

zaèátku léèby a 47 dotazníkù vyplnìných po léèbì. Data

byla analyzována pomocí základních statistických proce-

dur ve dvou skupinách – na zaèátku léèby VHC, po léèbì

VHC. SOUBOR: Je tvoøen klienty zaøízení REMEDIS, kteøí

již ukonèili léèbu VHC. Celkem je v souboru 87 klientù,

45 mužù a 42 žen, jejich celkový prùmìrný vìk je 33,49 let.

V hodnocené skupinì na zaèátku léèby je 20 mužù a 25 žen

(prùmìrný vìk: 28,51), ve skupinì po léèbì je 26 mužù

a 19 žen (prùmìrný vìk: 30,98). VÝSLEDKY: Kvalita živo-

ta v léèbì VHC uživatelù drog-mužù a žen se na zaèátku

léèby i po léèbì liší. Ženy mìly v obou skupinách vyšší cel-

kový index kvality života než muži. Dále bylo zjištìno, že

kvalita života ve skupinì po léèbì VHC je nižší než ve sku-

pinì na zaèátku léèby. ZÁVÌRY: Oproti dostupným èes-

kým normám je kvalita života snížena pouze ve skupinì po

léèbì VHC, oproti normám anglickým a americkým je kva-

lita života snížena v obou skupinách.
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� 1 ÚVOD
V oblasti závislostí jsou v ÈR práce na téma kvality života

stále velmi výjimeèné, pøestože je více než jasné, že tento fe-

nomén zde hraje významnou roli. V léèbì závislostí je poklá-

dán za dlouhodobý terapeutický cíl, pro který je abstinence

podmínkou nutnou, nikoliv však postaèující, léèba se proto

nemá zamìnit pouze za zmìnu návykového chování, ale i za

zmìnu (zralost) osobnosti a celkového životního stylu (Kali-

na, 2001). Doležalová se ve své rigorózní práci vìnuje této

problematice u klientù terapeutických komunit, a sama au-

torka poukazuje v závìru své práce na nedostateènost vý-

zkumu a používání kvality života v oblasti závislostí a klade

si za cíl upozornit na dùležitost tohoto pojmu (Doležalová,

2003).

Tato práce se zamìøuje na kvalitu života v léèbì hepa-

titidy C u uživatelù nelegálních návykových látek. Vychází-

me z pøedpokladu, že nároèná léèba hepatitidy C a drogová

závislost jsou pro jedince faktory, které znaènì ovlivòují

kvalitu jeho života.

Pojem kvality života (QOL) je obvykle definován jako

„subjektivní posouzení vlastní životní situace“. V tomto

smyslu je „kvalita života“ vnímána jako obecný termín, za-

hrnující napø. i náboženské a ekonomické aspekty. V medi-

cínì se proto prosazuje užívání podpojmu „Health-Related

Quality of Life” (HRQOL), tedy „kvalita života týkající se

zdraví“. Ta se vztahuje ke sledování vlivu nemoci a její léèby

na èlovìka. Kvalita života obecnì a kvalita života v souvis-

losti se zdravím se samozøejmì pøekrývají (Libigerová

& Müllerová, 2001). Kvalitu života lze v zásadì hodnotit na

základì objektivních a subjektivních pøístupù, pøièemž nej-

podstatnìjší je subjektivní hodnocení jedince tak, jak sám

vnímá svou životní a zdravotní situaci vèetnì schopnosti

svého sebeuplatnìní v životním a pracovním prostøedí.

K hodnocení kvality života jsou používány dotazníky kvan-

tifikující kvalitu života jedince formalizovaným a standar-

dizovaným postupem. V praxi je vytvoøena celá øada dotaz-

níkù ke zjišťování kvality života (generické dotazníky: Kar-

nofsky Performance Status Scale, Activities of Daily Living

/ADL/, Sickness Impact Profil /SIP/, RAND 36 – Item He-

alth Survey /SF 36/, Nottingham Health Profile, Euro-Qol

EQ-5D, WHO Quality of Life Assessment, Subjective Quali-

ty of Life Analysis /SQUALA/, specifické dotazníky: Kidney

Disease Quality of Life Instrument /KDQOL/, jehož souèás-

tí je právì zmiòovaný dotazník SF 36, Quality of Life Enjoy-

ment and Satisfaction /Q-LES-Q/ pro nemocné s depresemi

a mnohé další) (Slováèek et al., 2004).

� 2 KVALITA ŽIVOTA UŽIVATELÙ DROG
V Èeské republice nebyla dosud publikována studie zabýva-

jící se kvalitou života v léèbì hepatitidy C. Také studie kva-

lity života u uživatelù nelegálních návykových látek jsou

v ÈR zatím velmi ojedinìlé. Pouze Dragomirecká (Dragomi-

recká, 2000) provedla v letech 1997–1999 rozsáhlý výzkum,

do nìhož byli zaøazeni také klienti, kteøí se léèí ze závislosti

na alkoholu a nealkoholových drogách, „Kvalita života jako

hodnotící kritérium léèby u vybraných duševních onemocnì-

ní“ (Dragomirecká, 2000). V studii byla hodnocena data zís-

kaná od klientù s duševním onemocnìním z celkem 12 pra-

covišť po celé ÈR. Soubor byl porovnáván s poèetnì srovna-

telným kontrolním souborem zdravých osob. Kvalita života

byla hodnocena na zaèátku léèby a na konci léèby, dále pak

byla hodnocena zvlášť v jednotlivých diagnostických skupi-

nách. Byly použity rùzné instrumenty pro hodnocení kvali-

ty života, napø. dotazník SQUALA a škála GAF. Hodnocení

kvality života u osob závislých na návykových látkách vy-

cházelo výraznì hùøe než hodnocení osob s jinými duševní-

mi poruchami (Dragomirecká, 2000).

V roce 2003 obhájila Doležalová (Doležalová, 2003) ri-

gorózní práci na téma „Sociálnì léèebné aspekty kvality ži-

vota klientù terapeutických komunit“. Souèástí práce bylo

provedení výzkumného šetøení v terapeutických komuni-

tách v ÈR, použit byl dotazník SQUALA. Výzkumný soubor

studie se skládal ze dvou rozdílných skupin: základní sku-

piny – klienti terapeutických komunit, a kontrolní skupiny,

která byla složena z vìkovì a sociálnì základní skupinì po-

dobných nezávislých osob. Tyto dvì skupiny byly porovná-

vány navzájem. Ústøedním cílem práce bylo zmapovat vní-

mání kvality života drogovì závislými klienty terapeutic-

kých komunit. Celkový index kvality života klientù

terapeutických komunit byl podle šetøení nižší než u kon-

trolní skupiny, ale nebyl statisticky významnì nižší. Šetøe-

ní také poukázalo na fakt, že zamìstnaní respondenti mìli

významnì vyšší index kvality života než nezamìstnaní res-

pondenti (Doležalová, 2003, 2006). Celkovì lze studii hod-

notit jako dobøe pøipravenou a kvalitní.

Dále se kvalitou života uživatelù drog zabývají Petr et

al. ve studii „Analýza kvality života podmínìné zdravím

u drogovì závislých osob a jejich rodinných pøíslušníkù v Ji-

hoèeském kraji“ (Petr et al., 2006). V studii byl použit dotaz-

ník SF 36. Soubor respondentù byl tvoøen jednak osobami

závislými na drogách, jednak jejich rodinnými pøíslušníky.

V tìchto dvou skupinách byl pomocí dotazníku mìøen index

kvality života a výsledky obou skupin byly následnì porov-

návány mezi sebou a dále pak byly porovnány s evropskými

standardy, které udává Oxford Healthy Life Survey Group.

Výsledky studie ukazují, že u osob drogovì závislých je vý-

znamnìji snížena kvalita života, nežli jsou evropské stan-

dardy. Jedinou doménou, ve které byl rozdíl nevýznamný,

byly fyzické funkce (Petr et al., 2006). Ve výzkumné zprávì

studie je uvedeno, že probandi byli shromáždìni ve tøech

zdravotnických zaøízeních Jihoèeského kraje, tato tøi zaøí-

zení jsou co do specifikace znaènì rozdílná (ambulantní èást

nemocnièního psychiatrického oddìlení, psychiatrická lé-

èebna, soukromá praxe odborného lékaøe/specialisty). Ve

zprávì není uvedeno, jak pøesnì a podle èeho byla zdravot-

nická zaøízení volena, dále pak není uvedeno, jak byli kon-
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taktováni a vybírání probandi do skupiny rodinných pøí-

slušníkù drogovì závislých osob.

V roce 1999 byla publikována menší studie, která se

také týká kvality života u závislých, ale zamìøuje se pouze

na osoby závislé na alkoholu. Studie vznikla jako diplomová

práce na Katedøe psychologie Filozofické fakulty Masary-

kovy univerzity v Brnì pod názvem „Kvalita života jako kri-

térium efektu léèby u závislých na alkoholu“ (Machù, Do-

koupilová & Zboøilová, 1999). Základní èást práce byla rea-

lizována v první polovinì roku 1997, sledovala kvalitu

života u 52 klientù Psychiatrické léèebny v Brnì na zaèátku

a na konci 13týdenní léèby. Souèástí práce bylo i roèní ka-

tamnestické sledování zmìn kvality života. Ke sledování

kvality života byl použit dotazník SQUALA. Výsledky práce

mluví o zlepšení kvality života na konci léèby oproti stavu

na zaèátku léèby, v dobì katamnestického sledování po léè-

bì kvalita života neklesla (Machù, Dokoupilová & Zboøilo-

vá, 2000). Studie vzhledem k tomu, že vznikla jako souèást

diplomové práce, není pøíliš velká, takže její výsledky ne-

mohou být kvantifikovány.

Ve svìtì lze na rozdíl od Èeské republiky nalézt nìko-

lik studií, které se pøímo zabývají kvalitou života u nemoc-

ných s diagnózou hepatitidy C, nìkteré studie se zamìøují

pøímo na uživatele legálních i nelegálních návykových lá-

tek s hepatitidou C.

Studie „The Impact of diagnosis of hepatitis C virus on

quality of life“ autorù Rotgera et al. (1999) byla provedená

v Melbourne v Austrálii a k hodnocení kvality života byl

použit již zmiòovaný dotazník SF 36. Jde o èást velké retro-

spektivní studie historie chronické VHC infekce v Austrá-

lii. Byla porovnávána skupina seznámená se svým se-

rostatusem pozitivity HCV infekce se skupinou nesezná-

menou se svým serostatusem pozitivity HCV infekce, tyto

dvì skupiny byly následnì srovnány s normou obecné po-

pulace pro Austrálii. Výsledky studie poukazují na vý-

znamnì horší subjektivní zdravotní stav a nižší kvalitu ži-

vota u probandù s diagnózou hepatitidy C, pøièemž byly

výsledky ještì pomìrnì významnì nižší u skupiny, která

vìdìla o své pozitivitì HCV. Autoøi se domnívají, že k zhor-

šené kvalitì života pøispívá i urèitá míra stigmatizace ne-

mocných hepatitidou C. Souèasnì autoøi poukazují na to,

že ke spolehlivému prokázání negativního dùsledku hepa-

titidy C na kvalitu života jsou tøeba další výzkumy (Rotger

et al., 1999).

Dále byla v roce 2002 publikována rakouská studie

„Subclinical impartment of brain function in chronic hepa-

titis C infection“ (Kramer et al., 2002). Studie se zabývala

subklinickými kognitivními dysfunkcemi u nemocných

VHC. Pro hodnocení subjektivních aspektù dopadu diagnó-

zy hepatitidy C byl použit dotazník SF 36. Kognitivní moz-

kové funkce byly hodnoceny pomocí citlivých elektrofyziolo-

gických testù založených na mìøení mozkových potenciálù

pøi reakci na podnìt. Nebyla použita žádná kontrolní skupi-

na zdravých HCV negativních osob. Z výsledkù studie vy-

plývá, že nemocní VHC vykazují nepatrné, leè významné

zhoršení neurokognitivních funkcí, a tím zhoršení kvality

života (Kramer et al., 2002).

Tøetí studií je studie týmu pocházejícího z Univerzity

San Paulo, Brazílie – „Worse quality of life in volunteer blo-

od donors with hepatitis C“ (Diasteixeira et al., 2006). Pro

zhodnocení HRQL byl opìt použit dotazník SF 36. Výsledky

HCV pozitivních osob byly porovnány se skupinou zdravých

osob – dárcù krve. Výsledky studie mluví o významnì niž-

ším indexu kvality života vycházejícím z dotazníku SF 36

u osob s diagnózou VHC ve srovnání se skupinou zdravých

osob. U žen byly zaznamenány nižší výsledky HRQL než

u mužù. Pøítomnost viru hepatitidy C v organismu považují

tedy autoøi za jedno z možných vysvìtlení sníženého HRQL

(Diasteixeira et al., 2006).

Poslední, zde uvádìnou zahranièní studií je studie pro-

vedená v Severní Karolínì v USA a publikovaná v roce 2007

v èasopise „Drug and Alcohol Dependence 89“ (Costenbader

et al., 2007). Studie se zabývá dopadem užívání nelegálních

drog a nadmìrného pití alkoholu na kvalitu života osob

s vysokým rizikem onemocnìní hepatitidou C. K zjištìní in-

dexu kvality života byl použit dotazník SF 36. Nebyla použi-

ta kontrolní skupina. Výsledky studie øíkají, že index

HRQL je pro populaci uživatelù drog s rizikem VHC výraz-

nì nižší než u obecné populace. Závìrem autoøi uvádìjí, že

je pravdìpodobné, že snížení nadmìrného užívání alkoholu

a nelegálních návykových látek povede ke zlepšení HRQL

(Costenbader et al., 2007).

Všechny výše uvedené studie ukazují na zhoršení

HRQL u nemocných s hepatitidou C. Zhoršení je dále pro-

hloubeno, pokud je osoba uživatelem návykových látek. Ne-

podaøilo se nalézt studii, která by hovoøila o opaku, tedy

zlepšení, nebo která by alespoò neprokázala zhoršení

HRQL u nemocných VHC.

� 3 KVALITA ŽIVOTA V LÉÈBÌ
HEPATITIDY C UŽIVATELÙ NELEGÁLNÍCH
NÁVYKOVÝCH LÁTEK V NESTÁTNÍM
ZDRAVOTNICKÉM ZAØÍZENÍ REMEDIS

� 3 / 1 Cíl práce, hypotézy
Ústøedním cílem této práce bylo popsat kvalitu života uži-

vatelù drog v léèbì VHC.

Byly formulovány hypotézy:

1/ Kvalita života mužù a žen – uživatelù NNL s VHC se liší

na zaèátku léèby VHC.

2/ Kvalita života mužù a žen – uživatelù NNL s VHC se liší

po léèbì VHC.

3/ Kvalita života uživatelù NNL s VHC je nižší oproti do-

stupným èeským normám.

4/ Kvalita života uživatelù NNL s VHC je nižší po léèbì

VHC než na zaèátku léèby VHC, a to jak u mužù, tak u žen.
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� 3 / 2 Metodologie výzkumného šetøení
Jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník SF 36. Dotaz-

ník RAND 36 – Item Health Survey (SF 36) je široce použí-

vaným nástrojem ke zjištìní kvality života v souvislosti se

zdravím (HRQL). Dotazník vytvoøil John E. Ware Jr.

v 80. letech (Garratt, 1993), spoluautory jsou Medical Outco-

me Trust (MOT), Health Assessment Laboratories (HAL)

and Quality Metric Incorporated. První citace studií, pøi kte-

rých byl dotazník používán, jsou z roku 1988 (Ware, 1993).

SF 36 je krátká forma generického dotazníku k hodno-

cení zdravotního stavu v obecné populaci. Je konstruován

pro samovyplòování osobami staršími 14 let a dále pro vypl-

òování vyškolenými tazateli osobnì nebo po telefonu.

Všechny tøi modely jsou úspìšnì používány, vyžadují však

rozdílné formuláøe a instrukce (Sobotík, 1998). Dotazník

byl navržen k použití v klinické praxi – screeningu jednotli-

vých pacientù, výzkumu, Health Policy Evaluations – po-

rovnání léèebných nákladù rùzných nemocí a monitorování

HRQL specifických a obecných populací (Devilly, n.d.).

Obecnì je dotazník SF 36 citlivý ke všem zdravotním pro-

blémùm fyzického charakteru a k celkovému duševnímu

zdraví (SF-36.org, n.d.).

Dotazník je použitelný ke zjištìní kvality života u širo-

kého spektra onemocnìní, napø. pro schizofrenii, rakovinu

prsu, deprese, astma, poruchy nálady a úzkostné stavy,

syndrom karpálního tunelu a mnohé další. Omezení SF 36:

neobsahuje žádnou promìnnou pro spánek a vzhledem

k nižší rychlosti reakce by mìlo být zváženo použití u osob

starších 65 let (SF-36.org, n.d.).

Dotazník obsahuje celkem 36 položek rozdìlených do

8 dimezí. Každá položka (otázka) obsahuje nìkolik navrže-

ných odpovìdí na principu škálové stupnice /napø. Øekl(a)

byste, že Vaše zdraví je celkovì? Výteèné-1, velmi dobré-2,

dobré-3, docela dobré-4, špatné-5/. Jednotlivé dimenze

jsou: fyzické fungování, fyzická omezení, tìlesná bolest,

všeobecné zdraví, vitalita, sociální fungování, emoèní prob-

lémy, duševní zdraví (Ware, 1993) (tabulka 1).

V ÈR je dotazník SF 36 využíván k hodnocení indexu

HRQL u mnoha somatických onemocnìní, napø. diabetu,

kardiologických onemocnìní, neurologických onemocnìní

a dalších. Dotazník je také stále èastìji využíván k hodnoce-

ní HRQL u rùzných duševních onemocnìní èi životních

zmìn souvisejících se zdravím (napø. klimakterium).

� 3 / 3 Charakteristika výzkumného souboru
Do souboru byli zaøazeni klienti nestátního zdravotnického

zaøízení REMEDIS, kteøí ukonèili léèbu virové hepatitidy

C. Celkem bylo zapsáno 160 dotazníkù od 87 klientù, z toho

nemohlo být 38 použito, protože klient nemìl abúzus

v anamnéze, nebyl tedy uživatel drog. Dotazník v dokumen-

taci chybìl u 45 klientù. Z celkového poètu 160 dotazníkù

bylo 53 vyplnìno na zaèátku léèby, ve 4. týdnu bylo vyplnì-

no 7 dotazníkù, ve 24. týdnu byly vyplnìny 3 dotazníky, ve

36. týdnu léèby, èili mimo stanovené doby, byl vyplnìn 1 do-

tazník, ve 48. týdnu 7 dotazníkù a po léèbì bylo vyplnìno

celkem 49 dotazníkù (tabulka 2).

V celém souboru je celkem 45 mužù, 42 žen. Jejich prù-

mìrný vìk je celkovì 33,49, prùmìrný vìk žen je 32,17, mu-

Tabulka 1/ Table 1

Popis dimenzí dotazníku SF 36 (Ware, 1993)

SF 36 questionnaire dimensions (Ware, 1993)

Dimenze Poèet položek Poèet možných

odpovìdí

Popis dimenze

Fyzické fungování (PF) 10 21 Dimenze popisuje hranici fyzických možností v èinnostech, jako je

úroveò sebeobsluhy, chùze, chùze do schodù, nošení a zvedání

bøemen, rùzné úrovnì fyzického cvièení.

Fyzická omezení (RP) 4 5 Popisuje, jak úroveò fyzického zdraví zasahuje do práce a dalších

každodenních aktivit.

Tìlesná bolest (BP) 2 11 Dimenze obsahuje popis síly bolesti a její dopad na normální práci.

Všeobecné zdraví (GH) 5 21 Osobní subjektivní ohodnocení zdraví, vèetnì aktuálního zdraví,

budoucnosti a úrovnì odolnosti k nemocem.

Vitalita (VT) 4 21 Dimenze popisuje, zda se respondent cítí pln energie a elánu, nebo

naopak unavený.

Sociální fungování (SF) 2 9 Rozsah, kterým fyzické zdraví nebo citové problémy zasahují do

normálních sociálních èinností.

Emoèní problémy (RE) 3 4 Rozsah, kterým citové problémy zasahují do práce nebo dalších

každodenních aktivit, vèetnì úrovnì soustøedìní se na práci.

Duševní zdraví (MH) 5 26 Všeobecné duševní zdraví vèetnì deprese, úzkosti, úrovnì

sebeovládání.
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žù 34,73. Výsledky jsou poèítány pouze ve dvou skupinách

dotazníkù, ostatní skupiny neobsahují dostateèný poèet do-

tazníkù. Je pracováno za prvé se skupinou dotazníkù vypl-

nìných na zaèátku léèby, v této skupinì je 53 dotazníkù,

z nichž 8 nemùže být použito pro výpoèet výsledkù kvùli

chybìjícímu velkému množství dat. V této skupinì je cel-

kem 20 mužù a 25 žen. Prùmìrný vìk tohoto souboru je

28,51 let, prùmìrný vìk mužù je 30,2 let a prùmìrný vìk

žen 27,16 let. Druhou skupinou, se kterou je pøi výpoètu vý-

sledkù pracováno, je skupina dotazníkù vyplnìných klienty

po léèbì. Tato skupina obsahuje celkem 49 dotazníkù,

z nichž 2 nemohou být použity kvùli chybìjícímu velkému

množství dat. V této skupinì se 30 jedincù vyskytuje podru-

hé, jedná se o jejich další dotazník. Pokud mluvíme o celé

skupinì, tedy i o jedincích, u kterých se jedná o druhý a dal-

ší vyplnìný dotazník, skupina obsahuje 26 mužù (prùmìr-

ný vìk: 33,73 let) a 19 žen (prùmìrný vìk: 27,16 let), jejich

celkový prùmìrný vìk je 30,98 let. Pokud poèítáme pouze

s jedinci, u nichž se jedná o první dotazník, obsahuje tato

skupina celkem 17 jedincù (prùmìrný vìk: 31,47 let), 12 mu-

žù (prùmìrný vìk: 33,16 let), 5 žen (prùmìrný vìk: 27,4 let).

V celém souboru je u mužù nejèastìjší nejvyšší dosaže-

né vzdìlání uèební obor bez maturity, u žen je to vzdìlání

støedoškolské s maturitou. Ženy v souboru mají tedy v prù-

mìru lepší vzdìlání než muži. V celém souboru jsou muži

i ženy nejèastìji zamìstnaní. Klienti v souboru jsou nejèas-

tìji svobodní a nemají žádné dítì.

Jiná psychiatrická diagnóza než deprese v dokumenta-

ci klientù nebyla uvedena, to ale neznamená, že nìkterá

z osob v souboru netrpí dalším psychickým onemocnìním.

Jde o to, že takové onemocnìní není uvedeno v dokumentaci

zaøízení, protože zaøízení REMEDIS se primárnì zabývá

somatickým stavem svých klientù. Toto platí obdobnì

i u dalších zjišťovaných diagnóz.

Pøi sbìru anamnestických údajù byly údaje o abúzu

užívání návykových látek rozdìleny na dvì skupiny – abú-

zus anamnesticky èili v minulosti a abúzus aktuálnì èili

v dobì léèby. Nejèastìjší užívanou legální návykovou látkou

byl ve všech skupinách, jak anamnesticky, tak aktuálnì, ta-

bák. Nejèastìji užívanou nelegální návykovou látkou

v anamnéze byl v celém souboru pervitin (84,8 %), ve skupi-

nì na zaèátku léèby také pervitin (88,9 %) a ve skupinì po

léèbì VHC též pervitin (80,9 %). Nejèastìji užívanou návy-

kovou látkou aktuálnì, kromì tabáku a alkoholu, byl Su-

butex® (16,3 %), což je pochopitelné vzhledem k tomu, že kli-

entùm NZZ REMEDIS je Subutex® èasto pøedepisován jako

substituèní látka.

� 3 / 4 Zpracování dat
Skóre dotazníkù bylo poèítáno pomocí statistických funkcí

programu Microsoft Office Excel 2003, byly použity pøede-

vším základní matematické a statistické funkce, jako je jed-

noduchý aritmetický souèet, prùmìr, smìrodatná odchylka,

výpoèet minimální a maximální hodnoty a další. K nìkte-

rým výpoètùm byl také využit program STATA 9. Skóre jed-

notlivých dimenzí a dotazníkù bylo hodnoceno podle dopo-

ruèeného postupu uvedeného v pøíruèce pro hodnocení do-

tazníku. Pro nedostateèný poèet respondentù nebylo možné

provést statistické testování hypotéz (napø. chí kvadrát).

� 3 / 5 Etické aspekty práce
V rámci výzkumného šetøení byly samozøejmì respektová-

ny etické náležitosti výzkumu v sociálních vìdách. Všechny

údaje o klientech byly èíselnì kódovány tak, aby byla dodr-

žena ustanovení zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních

údajù. Samozøejmostí je rovnìž mlèenlivost uzavøená mezi

autory práce a zaøízením REMEDIS. Všichni klienti zaøíze-

ní mají podepsaný informovaný souhlas o poskytnutí údajù

Tabulka 2 / Table 2

Poèty dotazníkù a klientù

Numbers of questionnaires and clients

Celkem zapsáno klientù 87

Celkem zapsáno dotazníkù 160

Nelze použít – poèet dotazníkù – chybí datum nebo klient nemá abúzus anamnéze 38

Zatím zapsáno z celkem 12 listù seznamu 12

Poèet klientù bez dotazníku SF 36 v dokumentaci 45

Kdy vyplnìn dotazník Poèet dotazníkù

na zaèátku léèby 53–8=45

ve 4. týdnu léèby 7

ve 24. týdnu léèby 3

ve 36. týdnu léèby 1

ve 48. týdnu léèby 7

po léèbì 49–2=47
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k výzkumným šetøením v rámci klinické studie „Virová

hepatitida C ve støední Evropì“. Vzhledem k tomu, že

všechna data použitá v této práci jsou majetkem zaøízení

REMEDIS, patøí i provádìní prùzkumu kvality života v léè-

bì hepatitidy C do výše zmínìné klinické studie.

� 3 / 6 Výsledky

� 3 / 6 / 1 Výsledky jednotlivých dimenzí pro
skupinu dotazníkù vyplnìných na zaèátku
léèby
Ve skupinì dotazníkù vyplnìných na zaèátku léèby bylo

hodnoceno celkem 45 dotazníkù (20 mužù, 25 žen). Nejniž-

ších celkových prùmìrných hodnot zde nabývá dimenze vi-

tality, tato dimenze popisuje, zda se respondent cítí pln

energie a elánu, nebo naopak unavený, vzhledem k tomu, že

uživatel drog s diagnózou VHC je jedinec nemocný, s nejvìt-

ší pravdìpodobností se tedy nemùže cítit pln energie a elá-

nu. Dle Sobotíka (1998) je normou pro dimenzi vitality

u normální populace hodnota 54,1 bodù, v našem souboru

tato dimenze nabývá hodnoty 51,11, takže celkový rozdíl èi-

ní 2,99 bodù, což je vzhledem k tomu, že respondenti v na-

šem souboru jsou jedinci nemocní, spíše menší rozdíl. Nej-

vyšších celkových prùmìrných hodnot ve skupinì na zaèát-

ku léèby nabývá dimenze fyzického fungování, tato dimenze

popisuje hranice fyzických možností pøi bìžných èinnos-

tech, jako je napøíklad chùze do schodù. Vzhledem k tomu,

že VHC zpravidla nepostihuje pohybový aparát na takové

úrovni, aby byla významnì snížena napø. schopnost chùze

do schodù, je pochopitelné, že hodnota této dimenze není

snížena oproti hodnotì normy dle Sobotíka (1998). V našem

souboru ve skupinì na zaèátku léèby nabývá tato dimenze

hodnoty 86,11 bodù, pøièemž v Sobotíkovì normì je hodnota

dimenze fyzického fungování na 86,2 bodech, rozdíl je tedy

zanedbatelný.

Ve skupinì na zaèátku léèby mají muži nejnižší skóre

v dimenzi vitality. Celkem skóre všech dimenzí u mužù na-

bývá prùmìrné hodnoty 558,24 bodù (maximální skóre je

754 bodù). Dimenze vitality nabývá také nejnižší skóre

u žen na zaèátku léèby. Ve srovnání s muži mají ženy celko-

vé prùmìrné skóre vyšší (565,30 bodù). Ženy skórovaly výše

v 5 dimenzích (fyzické fungování, fyzická omezení, tìlesná

bolest, všeobecné zdraví a sociální funkce). Muži naopak

oproti ženám hodnotili výše svoji vitalitu (energii a elán)

a emoèní fungování (obr. 1).

Pod normou obecné populace èili pod 50 bodù byl v této

skupinì zaznamenán jeden výsledek, a to u žen v dimenzi

vitality. Také u mužù byl ale výsledek v této dimenzi nejniž-

ší. Celkovì jsou výsledky v dimenzi vitality v této skupinì nej-
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Obr. 1 / Fig. 1

Srovnání muži – ženy pro skupinu dotazníkù vyplnìných na zaèátku léèby

Gender comparison for the group of questionnaires completed at the

beginning of treatment

Tabulka 3 / Table 3

Výsledky jednotlivých dimenzí pro skupinu na zaèátku léèby – celá skupina

Pre-treatment group results for each dimension – entire group

Dimenze Prùmìr dimenze pro tuto

skupinu

Minimální skóre dimenze Maximální skóre

dimenze

Smìrodatná odchylka

Fyzické fungování 86,11 40,00 100,00 15,12

Fyzická omezení 72,22 0,00 100,00 36,98

Tìlesná bolest 84,09 37,00 100,00 19,51

Všeobecné zdraví 61,33 25,00 100,00 20,28

Vitalita 51,11 5,00 95,00 19,83

Sociální fungování 72,78 25,00 100,00 22,25

Emoèní omezení 69,63 0,00 100,00 69,63

Duševní zdraví 64,89 20,00 96,00 64,89

Celkem všechny dimenze 562,16 303,50 762,00 130,11

Prùmìr pro všechny

dimenze

70,27 37,94 95,25 16,26
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nižší. Dle Sobotíka et al. (1998) je ale toto rozložení normální.

Pøehled výsledkù pro tuto skupinu naleznete v tabulce 3.

� 3 / 6 / 2 Výsledky jednotlivých dimenzí pro
skupinu dotazníkù vyplnìných po léèbì
Ve skupinì dotazníkù vyplnìných po léèbì bylo hodnoceno

celkem 47 dotazníkù; 26 mužù a 19 žen (souèet mužù a žen

nedává 47, protože nìkteøí jedinci mìli po léèbì vyplnìno ví-

ce dotazníkù). Nejnižších celkových prùmìrných hodnot na-

bývá v této skupinì dimenze duševního zdraví (59,83 bodù),

pokud pomineme absolutnì nejnižší výsledek dimenze vita-

lity. Dimenze duševního zdraví popisuje celkovou duševní

kondici. Sobotíkova norma v této dimenzi nabývá hodnoty

66,6 bodù, což k našim 59,83 bodù èiní rozdíl 6,77 bodù, to

už je rozdíl pomìrnì významný. Vzhledem k tomu, že uživa-

telé drog vìtšinou nebývají v naprosté duševní pohodì, není

výsledek pøekvapivý.

U mužù skupiny dotazníkù vyplnìných po léèbì nabý-

vá nejnižších celkových prùmìrných hodnot dimenze vitali-

ty, naopak nejvyšších celkových prùmìrných hodnot nabý-

vá dimenze fyzického fungování. Celkový souèet prùmìrù

jednotlivých dimenzí nabývá hodnoty 515,96 bodù.

U žen skupiny dotazníkù vyplnìných po léèbì nejniž-

ších celkových prùmìrných hodnot nabývá dimenze vitali-

ty, stejnì jako u mužù v této skupinì, naopak nejvyšších

hodnot nabývá dimenze fyzického fungování opìt stejnì ja-

ko u mužù v této skupinì. Hodnota celkového prùmìrného

výsledku dimenze fyzického fungování je pro ženy ve skupi-

nì po léèbì 85,95 bodù, u mužù nabývá tato dimenze celko-

vé prùmìrné hodnoty 80,77. Èili rozdíl mezi výsledkem mu-

žù a žen èiní 5,18 bodù, což je rozdíl pomìrnì vysoký (obr. 2)

Mùžeme ho vysvìtlovat tím, že muži jsou více citliví ke zmì-

nám svých fyzických schopností. Sobotíkova norma pro di-

menzi fyzického fungování je 86,2 bodù (Sobotík, 1998),

k této hodnotì se tedy ženy ve skupinì po léèbì významnì

blíží, naopak muži jsou této hodnotì vzdáleni hodnotou 5,43

bodù. Celkový souèet prùmìrù jednotlivých dimenzí pro že-

ny ve skupinì po léèbì nabývá hodnoty 537,07 bodù.

Ženy ve skupinì po léèbì mají celkovì vyšší skóre v di-

menzích fyzického fungování, tìlesné bolesti, všeobecného

zdraví, sociálního fungování a emoèního omezení. Naopak

muži ve skupinì po léèbì mají vyšší skóre než ženy v dimen-

zích vitality a duševního zdraví. V dimenzi fyzických ome-

zení je skóre mužù a žen ve skupinì po léèbì stejné.

Ve skupinì dotazníkù vyplnìných po léèbì byl opìt za-

znamenán výsledek pod 50 bodù, èili pod normou obecné po-

pulace, u žen v dimenzi vitality, obecnì jsou i v této skupinì

nejnižší výsledky v dimenzi vitality stejnì jako ve skupinì

dotazníkù vyplnìných na zaèátku léèby. Dle norem, které

vytvoøili Sobotík et al. (1998), je toto rozložení normální.

Pøehled výsledkù pro tuto skupinu naleznete v tabulce 4.
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Obr. 2 / Fig. 2

Srovnání muži – ženy pro skupinu dotazníkù vyplnìných po léèbì

Gender comparison for the group of questionnaires completed after

treatment

Tabulka 4 / Table 4

Výsledky jednotlivých dimenzí pro skupinu po léèbì – CELÁ SKUPINA

Post-treatment group results for each dimension – ENTIRE GROUP

Dimenze Prùmìr dimenze pro

tuto skupinu

Minimální skóre

dimenze

Maximální skóre

dimenze

Smìrodatná

odchylka

Fyzické fungování 83,09 25,00 100,00 20,80

Fyzická omezení 63,30 0,00 100,00 41,53

Tìlesná bolest 78,10 24,50 100,00 25,33

Všeobecné zdraví 64,79 0,00 100,00 26,86

Vitalita 50,32 0,00 90,00 23,26

Sociální fungování 65,69 12,50 100,00 30,34

Emoèní omezení 60,28 0,00 100,00 40,47

Duševní zdraví 59,83 8,00 92,00 22,28

Celkem všechny dimenze 525,39 70,00 782,00 204,42

Prùmìr pro všechny dimenze 65,67 8,75 97,75 25,55
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� 3 / 6 / 3 Srovnání výsledkù skupiny
dotazníkù vyplnìných na zaèátku léèby
s výsledky skupiny dotazníkù vyplnìných po
léèbì
Pro skupinu na zaèátku léèby vychází výše dimenze fyzické-

ho fungování, fyzických omezení, tìlesné bolesti, sociálního

fungování, emoèních omezení i duševního zdraví. Tedy cel-

kem vychází výše pro skupinu na zaèátku léèby šest z cel-

kem osmi dimenzí (obr. 3). Celkový prùmìrný výsledek je

pro skupinu na zaèátku léèby 562,16 bodù, pro skupinu po

léèbì 525,39 bodù, rozdíl tedy èiní 36,77 bodù. Kvalita živo-

ta na zaèátku léèby VHC je tedy vyšší než po léèbì. To je

pravdìpodobnì zpùsobeno celkovì vysokou nároèností léèby

VHC a vyèerpáním organizmu respondenta po léèbì. Bylo

by jistì vhodné zmìøit kvalitu života po léèbì katamnestic-

ky, napøíklad s roèním a dvouroèním odstupem od léèby

VHC, protože by v tomto pøípadì již pravdìpodobnì byla

kvalita života po léèbì s roèním èi dvouroèním odstupem

vyšší než v relativnì krátké dobì po léèbì VHC, jako tomu

bylo u našich respondentù.

Srovnání celkových prùmìrných výsledkù jednotli-

vých dimenzí mužù ve skupinì na zaèátku léèby s muži ve

skupinì po léèbì. Muži ve skupinì na zaèátku léèby mají

vyšší hodnoty v dimenzích fyzického fungování, fyzických

omezení, tìlesné bolesti, sociálního fungování, emoèních

omezení a duševního zdraví než muži ve skupinì po léèbì

VHC. Celkem mají muži na zaèátku léèby skóre vyšší v šesti

z osmi dimenzí (obr. 4).

Srovnání celkových prùmìrných výsledkù v jednotli-

vých dimenzích u žen ve skupinì na zaèátku léèby se žena-

mi ve skupinì po léèbì. Ženy ve skupinì na zaèátku léèby

mají vyšší skóre celkem ve ètyøech z osmi dimenzí, ve tøech

dimenzích je skóre u žen v obou skupinách skoro stejné

a v jedné dimenzi je skóre u skupiny žen na zaèátku léèby

nižší než u skupiny žen po léèbì (obr. 5).

� 3 / 6 / 4 Shrnutí
Kapitola shrnuje výsledky práce vzhledem ke stanoveným

hypotézám za použití deskriptivní statistiky (vzhledem

k malému poètu respondentù nebylo možné provést statis-

tické testování hypotéz).

Hypotéza 1. Kvalita života mužù a žen – uživatelù drog

s VHC se liší na zaèátku léèby VHC – hypotéza se potvrdila.

Muži ve skupinì na zaèátku léèby mají celkové prùmìrné

skóre všech dimenzí kvality života, které zjišťuje dotazník

SF 36 558,24 bodù, ženy v této skupinì mají hodnotu celko-

vého prùmìrného skóre 565,30. Rozdíl mezi skóre mužù

a žen je 7,06 bodù.
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Obr. 3 / Fig. 3

Srovnání skupiny na zaèátku léèby se skupinou po léèbì

Comparison of pre-treatment and post-treatment groups
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Obr. 4 / Fig. 4

Srovnání skupiny na zaèátku léèby se skupinou po léèbì – MUŽI

Comparison of pre-treatment and post-treatment groups – MEN
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Obr. 5 / Fig. 5

Srovnání skupiny na zaèátku léèby se skupinou po léèbì – ŽENY

Comparison of pre-treatment and post-treatment groups – WOMEN
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Hypotéza 2. Kvalita života mužù a žen – uživatelù drog

s VHC se liší po léèbì VHC – hypotéza se potvrdila. Celkové

prùmìrné skóre ve skupinì po léèbì nabylo hodnot u mužù

515,96 bodù, u žen 537,07. Rozdíl èiní 21,11 bodù.

Hypotéza 3. Kvalita života uživatelù drog s VHC je niž-

ší oproti dostupným èeským normám – hypotéza se èásteè-

nì potvrdila. Èeská norma pro dotazník SF 36 dle Sobotíka

(1998) je 551,4 bodù. Náš soubor dosáhl hodnot ve skupinì

na zaèátku léèby 562,16 bodù, èili více než norma dle Sobotí-

ka, ve skupinì po léèbì 525,39 bodù èili ménì než norma dle

Sobotíka.

Hypotéza 4. Kvalita života uživatelù drog s VHC je niž-

ší po léèbì VHC než na zaèátku léèby VHC. A to jak u mužù,

tak u žen – hypotéza se potvrdila. Celkové prùmìrné skóre

na zaèátku léèby je 558,24 – muži, 565,30 – ženy. Ve skupi-

nì po léèbì nabývá celkové prùmìrné skóre u mužù hodnoty

515,96 bodù, u žen 537,07. Hodnota mužù i žen je ve skupi-

nì po léèbì nižší než ve skupinì na zaèátku léèby.

� 4 DISKUZE A ZÁVÌR
V Èeské republice nebyla kvalita života uživatelù drog

v léèbì VHC nikdy hodnocena. Bohužel tedy není s èím vý-

sledky této práce uspokojivì srovnávat. Ojedinìlé studie

kvality života, které byly v Èeské republice na populaci uži-

vatelù drog provedeny, používaly jiné instrumenty k hodno-

cení kvality života (vìtšinou dotazník SQUALA), proto není

možné naše výsledky pøesnì srovnávat ani s tìmito studie-

mi. Srovnání mùže být pouze rámcové, a to v tom smyslu, že

napø. ve studii Dragomirecké (2000) vychází, že kvalita ži-

vota uživatelù NNL je snížena. I v této bakaláøské práci vy-

šla kvalita života uživatelù drog nižší oproti normì dle So-

botíka (1998). Je ale tøeba podotknout, že nižší oproti normì

dle Sobotíka (551,4 bodù) vyšla kvalita života v této práci

pouze v èásti souboru, a to ve skupinì po léèbì VHC. Je také

tøeba øíci, že norma dle Sobotíka není standardizovaná,

protože byla provedena pouze na nedostateènì reprezenta-

tivním vzorku, spolehlivá norma pro èeskou populaci pro

dotazník SF 36 neexistuje, což s sebou nese znaèná omezení

pro pøípadnì interpretace výsledkù této práce.

Srovnáme-li celkové prùmìrné výsledky studie se

standardizovanou normou Velké Británie (Garrat et al.,

1993), jsou naše výsledky oproti tìmto normám nižší. Nor-

ma Velké Británie je 589,8 bodù. Naše výsledky celkovì na-

bývají hodnot 562,16 bodù ve skupinì na zaèátku léèby

a 525,39 ve skupinì po léèbì. Rozdíl pro skupinu na zaèátku

léèby èinní 27,64 bodù, pro skupinu po léèbì 64,41. Pokud

srovnáme celkové výsledky této práce s normou USA (Mey-

er, 1994), která nabývá hodnoty 618,5, naše výsledky oproti

této normì vykazují opravdu znaèné snížení. Rozdíl èiní pro

skupinu na zaèátku léèby 56,34 bodù, pro skupinu po léèbì

VHC 93,11 bodù. Je tøeba podotknout, že výše popsaná

srovnání jsou opravdu pouze orientaèní, protože ve všech

tøech pøípadech se skupina, na které byla norma vytvoøena,

znaènì poèetnì liší. Navíc ve všech tøech pøípadech jde

o normu èili vzorek zdravé populace. Soubor v této práci ne-

ní zdravou populací. Dále je tøeba øíci, že uspokojivì srovná-

vat èeskou populaci s populací anglickou a americkou není

dost dobøe možné, protože populace èeská se samozøejmì

znaènì liší svou charakteristikou od populace anglické

i americké.

Jedním ze základních pøedpokladù, kvùli kterému by-

la tato práce vytvoøena, je potvrzení domnìnky, že kvalita

života uživatelù drog v léèbì VHC bude nižší bezprostøednì

po léèbì VHC než na zaèátku léèby. Dùvod tohoto pøedpo-

kladu je jednoduchý, léèba VHC je velmi nároèná a pro or-

ganizmus jedince znaènì zatìžující. Tato léèba jedince vy-

èerpává a nìjakou dobu po léèbì trvá, než si jedinec odpoèi-

ne. V dùsledku vyèerpání po léèbì VHC se následnì na

nìjakou dobu snižuje i kvalita života. Velký smysl by jistì

mìlo delší katamnestické sledování kvality života po léèbì

VHC, aby bylo možno popsat vývoj hodnot kvality života po

léèbì VHC. Dalším významným pokrokem ve zkvalitòování

života tìchto klientù by mohlo znamenat výraznìjší rozvi-

nutí svépomocných skupin (Gabrhelík a Miovský, 2009).

Zvláštním aspektem výsledkù této práce je jistì fakt,

že aèkoliv Jenkinson et. al. (1993) uvádìjí, že ženy mají

zpravidla nižší výsledky kvality života mìøené dotazníkem

SF 36, v této práci tomu tak není v obou skupinách, na za-

èátku léèby a po léèbì vychází celkové prùmìrné výsledky

pro ženy vyšší. Vysvìtlením k tomuto zjištìní by mohla být

jednak skuteènost, že poèet mužù a žen v obou skupinách se

liší, avšak tento rozdíl je pouze nevýrazný, jednak mùže být

vysvìtlením domnìnka, že ženy snáší léèbu VHC lépe než

muži.

Omezení práce jsou jistì v nedostateènì velkém vý-

zkumném souboru, který bohužel nedovoluje hodnotit sta-

tistické významnosti dat. Další omezení je jistì v tom, že da-

ta pocházejí pouze z jednoho zaøízení (REMEDIS Praha).

Dobré by jistì bylo, pokud bychom mìli možnost srovnat

kvalitu života v léèbì VHC ve více zaøízeních zabývajících

se léèbou hepatitidy C. To, že data použitá v této práci kvùli

nedostateènému poètu jedincù se dvìma dotazníky na za-

èátku léèby a po léèbì nedovolují srovnat hodnotu kvality ži-

vota na zaèátku léèby a po léèbì u jednoho téhož jedince, je

jistì také nezanedbatelné omezení. Otázkou také zùstává,

zda výsledky nemohou být zkresleny faktem, že nìkteøí kli-

enti užívali substituèní látky.
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E R R A T A

V anglickém obsahu Adiktologie 1/2010 (Contents, str. 14) byl chybnì

uveden název a autoøi pøehledového èlánku zaèínajícího na str. 36. Správný

text zní: Drug Use among Ethnic Minorities in the Czech Republic.

Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P.

Redakce se omlouvá ètenáøùm i autorkám èlánku.


