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Souhrn 

V práci je popsán strukturovaný rozhovor EuropASI , jenž je evropskou verzí ASI (Addition 
Severity Index) a je užíván v řadě evropských zemí . Nástroj zachycuje problémy uživatelů drog 
a alkoholu v sedmi oblastech . Práce referuje o české vel'zi EuropASl, shrnuje její posouzelú řa
dou expertů a přináší výsledky pilotní studie s prvru edicí české verze EuropASI. Přes některé 
výhrady se zdá, že česká vel'ze Euro pAS I by mohla být užitečným nástrojem pro praxi i výz
kum. 

K I í č o v á s lov a : EuropASI - ASI 

L. Kubička, L. Csémy: FIRST EXPERIENCE WlTH THE CZECH 
VERSION OF EuropASI 

Summary 

The article describes the structured interview EuropASI, the European version of ASI used 
in several European countries . The instrument leads to a description of drug and alcohol users' 
problems in seven domains. The authors refer about the Czech version of EuropASI, they sum
marize its evaluation by several experts, and they describe the results of a pilot study conduc
ted with the Hrst edition of the Czech version of EuropASI. It is concluded that despite some 
reservations the Czech version of EuropASI could be an instrument useful in work with c1ients 
and in research. 

Ke y w o r d s: EuropASI - ASI 

Úvod 

Žijeme v době globalizace, vyznačující se mimo jiné celosvětově se šířícím územ 
návykových látek. VZIŮká proto pří rozená snaha postižených zemí (a jsou to téměř 
bez výjimky všechny) spojit se ve snaze o nalezení optimálIŮch cest k řešení dro-

Tato práce vznikla v rámci řešení grantu IGA MZ ČR 3705-3 
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gové a alkoholové problematiky. Jednou z oblastí společného zajmu je vytváření 
standardních nástrojů určených k popisu stavu pacientů (klientů) s návykovými 
problémy. Nástrojem, který doznal celosvětového rozšíření je (původním anglickým 
názvem) Addiction Severity Index, zkráceně ASI. Doslovný český překlad názvu 
nástroje by byl "Index závažnosti závislosti" . Protože tento doslovný překlad zní 
těžkopádně a navíc označuje instrument nepřesně, hovoříme raději o Indexu 
závažnosti návykového chování . ASI je strukturovaný rozhovor, jehož první verzi 
vytvoříli McLellan, et al. (1980). Podle příručky k užití ASI z roku 1993 je tato me
toda v USA nejrozšířenějším nástrojem k zjištění stavu klientů s návykovými 
problémy (Assessing Client Needs Using the ASI, 1993). Metoda ASI si našla cestu 
též do Evropy a to vyústilo ve vytvoření modifikace ASI pro Evropu, jež byla autory 
evropské adaptace nazvána v její anglické verzi Europea n Addiction Severity Index, 
zkráceně EuropASI. Kromě anglické verze vznikly též holandská, italská, německá 
a asi ještě další verze EoropASI. Vývoj evropské verze ASI popsaly A. Kokkeviová 
a C. Hartgersová (1995), jež mají o vznik EuropASI hlavní zásluhu. V české verzi 
EuropASI, kterou jsme přípravili, zní plný název nástroje "Evropský index závaž
nosti návykového chování". 

Rozhovor EuropASI, jenž je vlastně ASI s malými obměnami pre evropskou scé
nu, je autorkami a autory evropské verze ASI doporučován jako standardní ev
ropský nástroj pro danou oblast . Rozšířenost užití EuropASI v evropských zemích, 
zejména v zemích Evropské unie, se zdá být značná . To podnítilo vznik české adap
tace. Smyslem jednotného evropského nástroje je usnadnění komunikace mezi pra
covníky z různých zařízení a rovněž mezi pracovníky z různých evropských zemi. 
EuropASI lze též využívat k mezinárodně srovnatelným výzkumům. 

Pří práci na české verzi EuropASI jsme vycházeli z názoru, že pouhý překlad 
rozhovoru a manuálu k němu do češtiny (či do jiného národního jazyka) nestačí 
k tomu, aby se metoda mohla stát užitečným nástrojem při práci s klienty. Požáda
li jsme proto řadu českých expertů o přípomínky k první verzi překladu EuropASI 
a provedli s první verzí překladu pilotní studii . Výsledky expertiz a pilotní studie 
jsou předmětem tohoto sdělení . Doufáme, že naše výsledky by mohly být užitečné 

pří práci na případné slovenské verzi EuropASI. 

EuropASI: vznik a charakteristika 

Původní rozhovor ASI z roku 1980 vznikal v USA v době kritické diskuse o po
jetí alkoholismu jako nemoci a zároveň v době prudkého nárůstu drogové problema
tiky v této zemi. To ovlivnilo celkové zaměření metody ASI (v pozdějších verZÍch 
podstatněji nezměněné), jež si všímá podrobněji sociální adaptace dotazovaného 
klienta než jeho chování ve vztahu k alkoholu a drogám. V poslední verzi ASI, jež 
se stala základem EuropASI, je alkoholu a drogám z celkového počtu 165 otázek 
věnováno 27 otázek. Vzhledem k tomuto zaměření rozhovoru a také s ohledem na 
to, že otázky na alkohol a drogy nejsou většinou zaměřeny na zjišťování klasických 
symptomů somatické či psychologické závislosti, je možno se ptát do jaké míry je 
původní anglický název instrumentu výstižný. Jeden z autorů sdělení (1. K.) tuto 
otázku položil tvůrci ASI Dr. McLellanovi pří setkání v roce 1995. Dr. McLellan 
s úsměvem příznal, že název výstižný není . Dodal však, že jej vzhledem k jeho za
vedenosti nemíní měnit . Rozvinul poté svůj názor, že pro plánování práce s klien-
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tem je znalost jeho problémů v nejrůznějších životních oblastech důležitější než 
zjištění míry jeho závislosti v užším smyslu slova. Naše znění plného názvu české 
verze EuropASI v jistém smyslu navazuje na tento rozhovor s tvůrcem metody. Je 
k tomu ještě třeba citovat z příručky k ASI, že metoda "není diagnostickým nástro
jem". Podkladem k EuropASI byla pátá edice ASI (McLellan et al., 1992). Metoda 
ASI není chráněna copyrightově, v USA je veřejným vlastníctvim (patří do "public 
domain"). Ani materiály k EuropASI neobsahují copyrightovou zmínku, což pocho
pitelně platí i pro českou verzi. 

McLellan et al. (1985) referují o velmí dobrých výsledcích studie reliability a va
lidity ASI, provedené ve třech centrech v USA. Příznivě vyzníva pro validitu a relia
bilitu též studie uskutečněná v Nizozemí (Hendriks et al., 1989). Daeppen et al. 
(1996) uvádějí skromnější, avšak příjatelné výsledky validizační studie u fran
couzských pacientů s alkoholovými problémy. 

Vznikla též verze ASI pro práci s adolescenty, nazvaná Teen Addiction Severity 
index, zkratkou T-ASI (Kamíner, et al., 1993). 

Rozhovor EuropASI má osm částí, jež jsou klientovi prezentovány tak, aby je 
vnimal odděleně . Kromě rodinné anamnézy se otázky v každé z probíraných oblastí 
zaměřují jednak na celoživotní vývoj kladných a zejména problémových stránek 
klientova života, jednak na posledních 30 dnů před rozhovorem. Formulář Europ
ASI vyšetřujícímu nabízí standardní otázky a u většiny otázek seznam před
značených odpovědí, takže záznam rozhovoru většinou spočíva v zápisu kódového 
čísla jedné z předznačených (předtištených) odpovědí . Uvádíme stručný popis jed
notlivých částí rozhovoru. 

1. Základní údaje (20 otázek). 
Kromě kódu či jména klienta se zapisují další základní údaje o něm, kóduje se 

typ přijímacího zařízení a případně typ chráněného prostředí, v němž klient byl 
umístěn během 30 dnů před léčbou. 

2. Zdravotní stav (16 otázek). 
Všechny otázky se týkají somatického zdravotního stavu. 
3.Práce - zdroj obživy (26 otázek). 
Otázky se týkají vzdělání klienta, historie jeho dosavadních zaměstnání a zdro

jů obživy v posledních 30 dnech. 
4. Drogy - alkohol (28 otázek). 
Rozlišuje se 11 kategorií návykových látek: alkohol, heroin, metadon, jiné opiá

ty, tlumívé látky (anxiolytika, barbiturany, hypnotika), kokain, stimulancia, mari
huana a hašiš, halucinogeny, těkavé látky. U alkoholu se zvlášť zaznamenává "nad
měrné" množství . Kromě toho je tu otázka na současný úzus více druhů látek. Na 
tabák se rozhovor neptá. U všech kategorií látek se zjišťuje věk prvého užití, celoži
votní délka úzu (v rocích), úzus v posledních 30 dnech a forma aplikace. Dále se kó
duje anamnéza dosavadních terapeutických (či jiných) intervencí, zaznamenávají se 
období abstinence, zapisují se výlohy klienta za alkohol a drogy, atd . 

5. Právní postavení (23 otázek). 
Jde o kódovanou anamnézu trestné činnosti klienta a z ní vyplývajících postihů. 
6. Rodinná anamnéza. 
Zjišťuje se výskyt závažných problémů ve vztahu k alkoholu, drogám a dušev

nímu zdraví u pokrevních příbuzných z matčiny i otcovi strany, jakož i u sourozen
ců. Jde opět o kódovaný záznam. 
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7. Rodinné a sociáhú vztahy (26 otázek). 
Kromě rodinného stavu se zjišťuje s kým klient bydlí, s kým trávi volný čas, 

s kým měl v živote blízký vztah, s kým měl těžké problémy, kdo mu ublížil. Jde 
jednak o celoživotIÚ zkušenosti, jednak o posledIÚch 30 dnů, vše v kódovaném záz
namu. 

8. Psychický stav (22 otázek). 
Klient dostává 13 standardIÚch otázek a jeho odpovědi se většinou kódují jako 

ANO nebo NE. Kromě toho vyšetřující na základě pozorováIÚ klienta zaznamenává 
přítomnost či nepřítomnost šesti příznaků psychické nerovnováhy, např. ztížený 
kontakt s realitou či sebevražedné myšlenky. 

Na závěr každé části rozhovoru (s výjimkou oddílů ZákladIÚ údaje a Rodinná 
anamnéza) klient pomocí pětibodové stupnice vyjadřuje do jaké míry jej zneklidňo

valy ("trápily") problémy v příslušné oblasti a jak důležitá je pro něj v této souvis
losti léčba či jiná pomoc. Vyšetřující pak nakonec u každého oddílu provede na de
setibodové škále své hodnoceIÚ závažnosti problémů klienta v dané oblasti . Hodno
ceIÚ má opřít o "objektiVIÚ" položky rozhovoru (uvedené pro každý oddíl v Poky
nech) a upravit je s ohledem na klientovo subjektivIÚ hodnoceIÚ . Vyšetřující se ve 
svém hodnoceIÚ vyjadřuje k naléhavosti klientovy potřeby léčby (či jiné pomoci). 
Zaznamená též svůj posudek věrohodnosti klientových údajů. Tazatel svá hodno
ceIÚ závažnosti problémů klienta v sedmí probíraných oblastech po skončeIÚ rozho
voru vyznačí graficky na záznamovém formuláři (alkohol a drogy se hodnotí zvlášť) . 

Pro původIÚ metodu ASI je k dispozici počítačový program pro výpočet kompo
zitIÚch skóre, jež tvůrce ASI Dr. McLellan (dle osobIÚho sděleIÚ) považuje za mno
hem cennější výstup než jsou tazatelova hodnoceIÚ . Pro EuropASI nebyl zatím 
žádný program pro výpočet kompozitIÚch skóre vytvořen. 

Metoda předběžného hodnocení české verze EuropASI 

Expertní posudky 

Prvrú verze českého překladu formuláře rozhovoru EuropASI jakož i 43 hustě 
psaných stránek překladu Pokynů k aplikaci již zahrnovaly některé drobné úpravy 
pro české podmínky. Tyto materiály byly předloženy k posouzeIÚ čtyřem expertům. 
(Autoři jsou za tuto práci zavázáIÚ MUDr. Pavlu Baudišovi, CSc., PhDr. Magdaléně 
Frouzové, prim. MUDr. Karlu Nešporovi, CSc. a prim. MUDr. Petru Popovovi.) 

Pilotní studie 

S prvrú verzí překladu a Pokynů bylo vyšetřeno 40 osob s návykovými problémy, 
část z lůžkových odděleIÚ pro léčbu závislosti, část z ambulantIÚch zařízeIÚ . Taza
telské práce se ujalo pět odborrúků, zabývajících se návykovou problematikou. Je
jich úkolem bylo posoudit použitelnost prvIÚ české verze EuropASI a navrhnout 
případné změny. (Autoři za tuto práci děkují Mgr. Šárce Bezvodové, MUDr. Jaku
bovi Minaříkovi, MUDr. Olze Pecinovské, MUDr. Jiřímu Profousovi a MUDr. Mar
tině Votrubové.) 
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Výsledky expertiz a pilotní studie 

Expertizy 

Posuzovatelé vyzdvihli následující kladné stránky EuropASI. (Každý z násle
dujících odstavců shrnuje stanovisko jednoho experta; doslovné citace jsou označe
ny uvozovkami.) 

1. Nástroj se neváže na kritéria diagnostická ani koncepční . Postihuje kvalitu 
života jakož i osobní a společenské problémy s územ drog obvykle spojené. Nástroj 
by mohl usnadnít i posudkovou práci . 

2. Největší výhodou nástroje je srovnatelnost ukazatelů v rámci evropských pra
covišť; nástroj bude díky školícímu centru EATI v Amsterodamu rozšířen ve všech 
západoevropských zemích. S přihlédnutím k složitosti diagnostického procesu u u
živatelů drog je EuropASI poměrně úspěšným kompromisem. Časová náročnost (40 
- 60 minut) je adekvátní vzhledem k získanému výsledku. Výhodou je grafické 
znázornění výsledku vyšetření, jakož i možnost sledování pokroku léčby . Metodu 
mohou po zaškolení aplikovat i neprofesionálové, což je důležité vzhledem k nedos
tatku adekvátně vysokoškolsky vzdělaných odborníků. 

3. Po rozšíření Pokynů o další praktické informace z původních materiálů k ASI 
by se z EuropASI "". mohl stát nástroj široce použitelný a oblíbený, který by mohl 
zkvalitnit péči o osoby, jež mají problémy s návykovými látkami". Po provedení roz
hovoru EuropASI s klintem se expert dozvěděl "informace, které by patrně unikly 
pozornosti při běžném klinickém vyšetření" . 

4. "." důkladně propracovaný materiál, který může znamenat zásadní změnu v 
oblasti získávání informací o klientech, závislých na drogách" . "Významným příno
sem může být koordinace v provádění šetření tohoto typu v rámci celé Evropy". Ex
pert dále uvádí "" . následně též možnost přípravy společných strategií v prevenci, 
léčbě a jiných aktivitách." 

Posuzovatelé uvádějí následující problematické stránky nástroje: 
1. Není zcela jasné, jaký je účel nástroje. Jako nástroj výzkumný, zejména pro 

mezinárodní srovnání, je metoda přínosná . Pro diagnostické účely je zde přemíra 
demografických otázek a nástroj neumožňuje objasnění kauzálních vztahů mezi 
abúzem látek a sociálními problémy klientů. 

2. Na psychiatrických pracovištích se bude metoda jevit jako redundantní . Psy
chiatricky vážněji postižení pacienti nemohou být touto metodou vyšetřování . 

3. České materiály, jež expert posuzoval "". nejsou dostatečně instruktivní co se 
týče použitelnosti a indikací české verze EuropASI". Pokud by nástroj měl sloužit 
pouze výzkumným účelům, šlo by o velmi malou skupinu lidí . Expert doporučuje 
přeložit z původních amerických materiálů k ASI partie, týkající se klinického 
použití. 

4. Zavádění metody do praxe nebude jednoduchou záležitostí . 
Všichni experti doplnili své posudky řadou konkrétních připomínek k před

loženým materiálům, včetně návrhu na vylepšení české verze EuropASI. 

Pilotní studie 

První verzí českého překladu EuropASI bylo vyšetřeno 40 osob starších 18 let, 
z toho 24 žen. Ve 14 případech byly vyšetřeny osoby přijaté k ambulantní péči, ve 
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26 případech šlo o pacienty lůžkových zařízení . Zúčastnění tazatelé se výrazně lišili 
v průměrné délce trvání rozhovoru, v rozpětí od 42 do 76 minut . Pro všechna 
vyšetření byla průměrná doba trvání rozhovoru 65 minut. Se všemi klienty byl roz
hovor v plném rozsahu dokončen. 

Všichni vyšetřující poskytli řadu přípomínek k první české verzi. Uvádíme dále 
některé jejich shrnující posudky. 

Klady nástroje dle zkušeností vyšetřujících : 

1 ... Pro terapii závislého člověka je důležitá tzv . .,inventura", to znamená zpra
cováni mínulosti . V tomto směru by mohl být EuropASI dobrým začátkem tohoto 
procesu." 

2. ..Klienti na dotazník reagovali poměrně dobře . Často měli velký zájem na 
vyplněni s tím, že by sami rádi věděli, jak na tom jsou. Většině z ních se libila jas
nost a stručnost otázek ... " 

3 . .. Soustředěni na měsíc před léčbou (aktuální situace). U nealkoholových drog 
přehledné zmapování abúzu." 

4 . ... .. dobře by asi zachytil bezdomovce, s asociálními rysy, s primárním alkoho
lismem." 

Problematické stránky: 
1. Posuzováni závažnosti je sporné: není jasné, zda se má dát přednost kri

tickým objektivnim položkám či posudku klienta. Snadná použitelnost je možná až 
po pravidelném používání . 

2 ...... jen si nejsem jist, jak se osvědčí v rukou neprofesionálů v drogové proble
matice." 

3 . .. Nejvic vadí sumárni vyjadřování bez chronologie." .. Příliš mnoho schematiza
ce závažných životních údajů může vést k formálním odpovědím. " 

4. ..Z hlediska převážně alkohologické ambulance nepoužitelný... pracný, 
nesdělný, pro svou složitost - právě v oblasti abúzu - by byl zatížen chybami ." 

Diskuse k výsledkům expertiz a pilotní studie 

Posudky expertů a prvních uživatelů české verze EuropASI představují značně 

široké názorové spektrum. Souhrnná hodnocení mají rozpětí od téměř zcela nega
tivního až po skoro zcela kladný posudek. Převažovala hodnocení pozitivní, přičemž 
za dva hlavní klady nástroje lze dle posuzovatelů považovat: 

1. Nástroj umožňuje přehledné zmapování problémů klienta (.,inventuru", jež je 
důležitá pro práci s klientem). 

2 . EuropASI umožňuje mezinárodní srovnatelnost dokumentace o klientech. 
Všichni posuzovatelé měli řadu kritických připomínek k jednotlivým otázkám a čet
né návrhy k zlepšení české verze. 

Druhá edice české verze EuropASI 

Při práci na druhé edici české verze EuropASI byly využity připomínky expertů 
a uživatelů první edice . Pokud ovšem šlo o návrhy, jež by vedly k výraznější odliš
nosti české verze EuropASI od již rozšířené evropské verze ASI, byli jsme velmi 
opatrni, aby nástroj neztratil celoevropskou srovnatelnost. 
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S druhou edicí české verse EuropASI v současné době provádíme validizační 
studii. Jejích cílem je porovnání výsledků dosažených pomocí EuropASI s nezá
vislým posouzením klientů ze strany odborníků, kteří se s případem seznámili na 
základě jiných zdrojů. Studie probíhá v několika ústavních a ambulantních 
zařízeních . 

Závěr 

Výsledky expertního posouzení první edice české verze strukturovaného rozho
voru EuropASI (tj. Evropského indexu závažnosti návykového chování) a výsledky 
pilotní studie naznačily, že jde o metodu, která by se po některých úpravách mohla 
stát užitečným nástrojem v oblasti péče o dospělé osoby s návykovými problémy. 
Nástroj, jejž mohou užívat i paraprofesionální pracovníci, vede k inventarizaci 
problémů klienta v mezinárodně srovnatelných ukazatelích. 
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