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Souhrn
Českou verzí strukturovaného rozhovoru EuropASI bylo vyšetřeno 193 mužů a žen, pacientů

psychiatrických oddělení pro léčbu závislostí a klientů protidrogových center. Bez znalosti výsledků EuropASI poskytli svá hodnocení vyšetřených osob psychiatří, dobře obeznámení
se stavem vyšetřených . Výpočet korelací mezi hodnocením osob podle rozhovoru EuropASI
a nezávislým hodnocením psychiatru ukázal vysokou shodu pokud jde o závažnost alkoholové
a drogové problematiky klientů (korelace přes 0,8). Středně vysoká shoda výsledků EuropASI
s posouzením psychiatra byla zjištěna pokud jde o somatický zdravotní stav, pracovní
problémy klientů a jejich problémy se zákony (korelace mírně nad 0,5). Relativně malou shodu
s EuropASI jevilo psychiatrické hodnocení rodinných vztahů a psychického stavu klientů .
Výsledky EuropASI byly ve shodě s hypotézami, předpokládajícími rozdíly mezi podskupinami
vyšetře ných, definovanýmí psychiatrickou diagnózou či druhem zneužívané látky.
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L. Kubička, L. Csémy: THE VALIDITY OF THE CZECH VERSION
OFEuropASI

Summary
A sample of 193 men and women were examined by the Czech version of EuropASI. These
were patients of psychiatric wards specialised for the treatment of substance addiction and
clients of day centres for persons with drug related problems. Independently of the results of
the EuropASI each sample member 's condition was evaluated by a psychiatrist familiar with
the case. The degree of agreement between EuropASI results and the psychiatrists . evaluations
was high regarding the severity of alcohol problems and drug problems of the clients
(correlations over 0.5). Moderate agreement was found between EuropASI results and the psycruatrists' evaluations regarding (somatic) medical status, employment status, and legal status
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(correlations slightly above 0.5). Regarding family/social relationships and psychiatrie status
the agreement was relatively low. The EuropASI results were in agreement with hypotheses
supposing differences between subgroups of clients defined by psychiatrie diagnosis or by the
type of substance abused.
K e y w o r d s : EuropASI - ASI - validity

Úvod
Česká verze EuropASI je upraveným překladem European Addiction Severity
Index, zkráceně EuropASI. EuropASI (Kokkevi, Harlgers, 1995) je evropskou adaptací amerického originálu Addiction Severity Index, zkráceně ASI, jehož první verzi
vytvořili McLellan et al. (1980). EuropASI je adaptací páté edice ASI, kterou při
pravili McLellan et al. (1992). ASI je dle svých autorů v USA nejrozšířenějším
nástrojem k zjišťování stavu klientů s návykovými problémy (Assesing Client
Needs, 1993). EuropASI je užívána v národních překladech v řadě zemí EU. Českou
verzi EuropASI plným názvem označujeme jako Evropský index závažnosti návykového chování. V první publikované zprávě o české verzi EuropASI (Kubička,
Csémy, 1997) jsme metodu popsali a shrnuli jsme názory řady českých odborníků
na EuropASI a její českou adaptaci. V nynější práci uvádíme výsledky získané validizační studií, týkající se české verze EuropASl 1.
O spolehlivosti a validitě ASI byla publikována řada prací, není nám však
známa žádná publikace, zabývající se specificky validitou EuropASI. McLellan et
al. (1980) vyzdvihují vysokou spolehlivost a validitu ASI, práce nizozemských autorů (Hendricks et al., 1989) referuje o uspokojivé spolehlivosti škál ASI, Zanis et
al. (1994) shledali poměrně uspokojivou spolehlivost ASI též u bezdomovců. Alterman et al. (1996) zjistili, že výsledky ASI bývají podobně jako písemné dotazníky
zkresleny vlivem motivace respondentů poskytnout o sobě příznivý obraz. DeJong
et al. (1995) shledali validitu ASI nedostatečnou pokud jde o závislost na alkoholu.
Daeppen et al. (1996) uzavirají, že francouzská verze ASI má uspokojivou spolehlivost a validitu. Eland-Goossensen et al.(1997) porovnávali výsledky ASI a CIDI
(Composite International Diagnostic Interview). Uzavírají, že oddíl ASI týkající se
psychického stavu zachycuje psychopatologii respondentů neúplně . Appleby et al.
(1997) zjistili uspokojivou validitu ASI ve srovnání s diagnózou dle DSM-III-R pokud jde o alkohol a drogy, méně uspokojivou ve vztahu k jiné psychopatologii.
Většina uvedených prací uvádí poměrnou nezávislost jednotlivých škál ASI.
V naší studii validity EuropASI jsme se zaměřili na validitu sedmi škál EuropASI, s jejichž pomocí tazatel na základě řady otázek shrnuje svá hodnocení závažnosti problémů klienta pokud jde o somatický zdravotní stav, pracovní zapojení, alkohol, drogy, právní postavení a psychický stav. Zkoumali jsme kriteriální validitu
těchto hodnocení (jejich srovnáním s nezávislým posouzením psychiatra, pracujícího s klientem), validitu souběžnou (srovnáním EuropASI s metodou CAGE pokud
jde o alkohol) a konečně validitu pojmovou porovnáváním škálových profilů EuropASI v podskupinách klientů, jež by se z teoretických důvodů měly lišit.
1 Tato práce vznikla v rámci
votnictví ČR
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Metoda
Vyšetřené osoby. ŠetřeIÚ se zúčastIÚlo 193 osob (108 mužů a 85 žen) ve věku 17
až 63 roků (průměrný věk byl 32,2 roku). Šlo o pacienty (klienty) sedmi různých
zařízeni pečujících o osoby s návykovými problémy. V pěti případech šlo o lůžkové
psychiatrické odděleni, specializované na léčbu závislostí (celkem 157 pacientů),
dvě zařízeni poskytovala denni péči zaměřenou na drogovou problematiku (36
klientů) .

Metody náboru dat
EuropASI. Rozhovor EuropASI má osm částí: 1. Základ ni údaje - 20 otázek;
2. zdravotni stav - 16 otázek; 3. práce, zdroj obživy - 26 otázek; 4. drogy/alkohol 28 otázek; 5. práVIÚ postaveIÚ - 23 otázek; 6. rodinná anamnéza - 17 otázek; 7. rodinné a sociálni vztahy - 26 otázek; 7. psychický stav -22 otázek. Použili jsme čes
kou verzi EuropASI, jež je mírně upraveným překladem anglického originálu2. Při
definitivni úpravě jsme využili zkušeností z pilot ni studie (Kubička, Csémy, 1997).
Na závěr každé části rozhovoru (kromě prvIÚho a šestého) klient na pětibodové
stupnici vyjadřuje jak jej zneklidňovaly ("trápily") problémy v dané oblasti a jak
důležitá je pro něj léčba či jiná pomoc. Vyšetřující u každého oddílu provede na desetibodové stupnici (O až 9) své hodnoceni závažnosti klientových problémů, pří
čemž se má opřít o "objektiVIÚ" položky rozhovoru a příhlédnout též ke klientovu
subjektiVIÚmu hodnoceIÚ . Rozhovor EuropASI v naší studii provedlo osm psychologů a jeden psychiatr.
CAGE. Všichni vyšetřeIÚ vyplnili čtyřotázkový dotaznik CAGE, určený k skriningu závislosti na alkoholu (Ewing, 1984).
Hodnocení psychiatra. Každý do studie zahrnutý klient byl hodnocen psychiatrem, obeznámeným se stavem klienta na základě práce s nim a s příhlédnutím
k dokumentaci; šlo o sedm lékařů pracujících v oblasti léčby závislostí. Psychiatří
provedli svá hodnoceIÚ bez znalosti výsledků EuropASI. Poskytli hlavni a vedlejší
psychiatrické diagnózy všech sledovaných klientů podle ICD10 a kromě toho na pě
tibodových stupnicích hodnotili závažnost problémů klienta v sedmi oblastech, sledovaných rozhovorem EuropASI, tj . pokud jde o somatický zdravotni stav, pracovni
zapojeni a zdroj obživy, drogy, alkohol, problémy s porušovánim zákonů, rodinné
a jiné meziosobni problémy, psychický stav.
Výsledky
Charakteristiky souboru

klientů

Soubor lze rozdělit na dvě části: pacienty lůžkových psychiatrických odděleni
pro léčbu závislostí (LPO) a klienty proti drogových center (PDC). Jde o značně odlišnou klientelu jak je patrno z tabulky 1. Pacienti psychiatrických odděleni jsou
v průměru o 13 let starší, vzdělanější (je mezi nimi jen 16 % osob s pouhým
Na EuropASI aIŮ na její če sk ou verzi se nevztahují žádná autorská práva. Záj emcům o česko u
ver zi EuropASI autoři na písemné požádání zašlou formulář a Pokyny.
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základIÚm vzděláIÚm na rozdíl od 60 % mezi klienty PDC). Diagnostickým rozložeIÚm se oba podsoubory liší zcela radikálně. V celém souboru bylo 49 % osob
závislých na alkoholu, 44 % na drogách a 7 % na alkoholu i drogách.
Tabulka 1. RozložeIÚ základIÚch charakteristik v souborech vyšetřených osob
Průměrný

Psychiatrická
(n = 157)

věk

Procento
žen

34,6

43,3%

Vzdělání

Základní
Vyučení

odděle ní

Maturita
VŠ
Protidrogová centra
(n =36)

21,7

47,2%

Základní
Vyučení

Maturita
VŠ
Celý soubor
(n = 193)

32,2

44,0%

Základní
Vyučení

Maturita
VŠ

Dg závislosti

15,9% Alkohol
32,5 % Drogy
38,2% Alkohol + drogy
13,4 %

60,3 %
31,4%
8,3 %

0,0 %
60,0% Alkohol
100,0 %
17,1 % Drogy
0,0 %
22,9 % Alkohol + drogy
0,0%
24,0% Alkohol
29,7% Drogy
46,3% Alkohol + drogy
10,9%

49,2%
44,0 %
6,8 %

Kriteriální validita škál EuropASI
Korelace sedmi škál EuropASI s nezávislými hodnoceIÚmi těchže problémových
oblastí psychiatrem dobře obeznámeným se stavem klienta jsou shrnuty v prvIÚm
sloupci tabulky 2. Druhý sloupec tabulky 2 uvádí hodnoty koeficientů biseriálIÚ korelace škál EuropASI s psychiatrickou diagnózou závislosti na alkoholu (ne/ano),
třetí sloupec se týká korelací škál EuropASI s diagnózou závislosti na drogách
(ne/ano) . O kriteriálIÚ validitě škál EuropASI vypovidají pouze tučně vytištěné
hodnoty tabulky 2. Korelace tištěné kurzívou jsou uvedeny jako doplňující informace.
Chceme-li hovořit o kriteriálIÚ validitě škál EuropASI na základě čísel v tabulce
2, měli bychom si vlastně všímat jen tři stupnic EuropASI, tj . závažnosti problémů
s alkoholem a drogami a psychického stavu. Jen u těchto tři stupnic jsme totiž
měli v nezávislých posudcích psychiatra a jeho diagnózách dobré validizačIÚ kritérium. Lze předpokládat, že psychiatr s dlouholetou praxí v práci se závislými osobami, obeznámený s připadem, poskytne validIÚ hodnocení závažnosti alkoholové,
drogové a psychopatologické problematiky klienta a validní diagnózy. V tabulce 2
vidíme, že koeficienty kriteriální validity EuropASI dosahují u alkoholu a drog vysokých hodnot 0,86 a 0,87 (v případě biseriálIÚch korelací s diagnózami 0,75
a 0,83). U dalších koeficientů v prvIÚm sloupci tabulky 2 nacházíme hodnoty
v okolí 0,5 u somatického zdravotIÚho stavu, pracovrúho zapojeIÚ a právrúho postaveIÚ . V hodnoceIÚ těchto tří problémových oblastí tedy nacházíme středně vysokou
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shodu mezi výsledky EuropASI a nezávislým posouzením psychiatrů. Relativně
nízké korelace mezi EuropASI a posudkem psychiatra nacházíme u psychického
stavu (0,43) a u rodinných a sociálIÚch vztahů (0,35). Při interpretaci některých
nižších hodnot v prvním sloupci tabulky 2 je ovšem třeba uvážit, že psychiatrovo
hodnoceIÚ lze považovat za nesporné validizačIÚ kritérium pouze pokud jde o závažnost alkoholové (drogové) problematiky a také pokud jde o psychický stav. Malou shodu mezi EuropASI a psychiatrem nacházíme pouze v hodnoceIÚ psychického stavu; lze tedy uzavřít, že rozhovor EuropASI vede k málo přesnému hodnoceIÚ
obecné psychopatologie klientů. Pokud jde o somatický zdravotIÚ stav, psychiatr by
jej jako lékař měl znát poměrně dobře. StředIÚ míra shody EuropASI s lékařem
naznačuje, že rozhovor nevede k dostatečně vyčerpávajícímu posouzeIÚ somatického
stavu klienta. U zbývajících tří škál, tj. pracovrú oblasti, právrúho postaveIÚ a rodinných vztahů nemůžeme psychiatrovo hodnoceIÚ považovat za nesporné validizač ní kritérium. Otázka validity těchto tří škál EuropASI tedy musí zůstat otevře
ná. To, že u dvou z nich (pracovrú oblast a právrú postaveIÚ) přesahují korelačIÚ
koeficienty (shoda EuropASI s psychiatrem) hodnotu 0,5 nicméně svědčí pro alespoň středně vysokou validitu těchto škál EuropASI. Souhrnně tedy lze říci, že ze
sedmi škál EuropASI dvě vykazují vysokou kriteriálIÚ validitu, tří středně vysokou
a dvě relativně IÚzkou.

Tabulka 2.

Pearsonovy korelace škál EuropASI s hodnoceními
a diagnózami psychiatra (n = 192)

Škály EuropASI:

Korelace škál
EuropASI
s hodnocením
psychiatra

Biseriální korelace
Biseriální korelace
s diagnózou závislosti s diagnózou závislosti
na alkoholu
na drogách

Zdravotní stav

0,53

0,22

- 0,22

Práce, zdroj obživy

0,53

- 0,06

0,00

Alkohol - závažnost

0,86

0,75

- 0,72

Drogy - závažnost

0,87

- 0,90

0,83

Právní postavení

0,51

- 0,31

0,27

Rodinné a sociální
vztahy

0,35

0,02

- 0,06

Psychický stav

0,43

0,03

- 0,10

Poznámka: Korelační koeficienty o absolutní hodnotě vyšší než 0,20 jsou statisticky významné
na I % hladině významnosti, koeficienty absolutně vyšší než 0,25 jsou statisticky významné na
0,1 % hladině
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Souběžná

validita

Korelace mezi závažností alkoholové problematiky dle EuropASI a souběžně
hodnotou CAGE činí 0,72. Vzhledem k tomu, že otázky CAGE se týkají celoživotních problémů s alkoholem, kdežto EuropASI se vztahuje spíše k přítom
nému stavu, lze tento výsledek brát jako doklad souběžné validity EuropASI.
zjištěnou

Pojmová validita škál EuropASI
Pojmová validita (anglicky construct validity) nějakého diagnostického nástroje
se zkoumá ověřováním hypotéz, jež vyplývají z úvahy o tom, jaké výsledky by podle
teoretických předpokladů nástroj měl přinášet, např. jaké skupiny osob by měl
umět rozlišovat .
Budeme se zde zabývat otázkou pojmové validity pěti škál EuropASI (somatický
zdravotní stav, pracovní oblast, právní postavení, rodinné a sociální vztahy, psychický stav). Budeme především ověřovat hypotézu, zda se průměrné hodnoty škál
navzájem liší. Další hypotéza předpokládá rozdíly mezi muži a ženami alespoň
u některých škál a rozdíly dané věkem. Škály by též měly přinést rozdíly podle diagnostického ohodnocení psychiatra (závislost na alkoholu či drogách). A konečně by
se na uvedených pěti škálách (či alespoň některých z nich měly lišit podskupiny
klientů, definované druhem látky, jež dominuje v jejich závislosti.

Profily průměrných hodnot pěti
škál EuropASI u mužů a žen

Graf 1.
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Srovnání profilů průměrných hodnot pěti škál
EuropASI u závislých na alkoholu a na drogách

Graf 2.
6

Ie-Og 10.2 "Dg 11.2 -19.2

5
4 .-

3

2

o
Zdravotní

Práce

Zákony

Vztahy

Psychický stav

Problémová oblast dle EuropASI

Profily průměrných hodnot pěti škál EuropASI u čtyř
skupin klientů rozdělených podle zneužívané látky:
alkohol (n - 106), heroin (n - 36), pervitin (n - 26),
více drog či jiná látka (n - 23)
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Shora uvedené hypotézy jsme testovali vícerozměrnou analýzou rozptylu. výsledky ukázaly, že průměrné hodnoty škál jsou vysoce rozdílné (P < 0,001) a zároveň se profily škálových průměrů statisticky významně liší dle pohlaví (ženy mají
vyšší průměrné hodnoty v oblasti zdravotních problémů a psychlckého stavu
(graf 1). Výsledky na pěti škálách EuropASI jsou též statisticky významně závislé
na věku : s věkem rostou somatické zdravotní problémy a naopak mladší klienti
spíše mívají problémy se zákony. Profily škálových průměrů jsou statisticky významně odlišné pro klienty s diagnózou závislosti na alkoholu či na drogách; závislí
na alkoholu mají více somatických problémů; závislí na drogách více problémů se
zákony jak je patrno z grafu 2. Statisticky významně se též liší škálové profily čtyř
podsouborů klientů, jež jsou definovány podle návykové látky, jež je hlavním problémem klienta (graf 3). Vidíme, že nejvíce problémů se somatickým zdravím mají
osoby, jejichž hlavní problém je alkohol, nejvíce problémů se zákony mají heroinísté
a psychlcký stav je nejhůře hodnocen u osob s polydrogovou problematikou.
Souhrnně tedy lze říci, že výsledky svědčí pro všechny testované hypotézy a tudíž i pro pojmovou validitu zkoumaných pěti škál EuropASI.

Diskuse
U žádné psychometrické metody nelze hovořit o její validitě bez přihlédnutí
k podmínkám, za níchž byla zkoumána. To, že nacházíme vysokou shodu mezi EuropASI a hodnocením psychlatra pokud jde o závažnost alkoholové a drogové problematiky v užším pojetí není překvapující. Pro psychologa se zkušeností v dané
problematice by patrně bylo snadné dobře klienty ohodnotit i pomocí krátkého informativního rozhovoru. Je též třeba mít na mysli, že autoři ASI nepovažují tuto
metodu za nástroj diagnostický. Jejich cílem nebyla diagnostika stupně závislosti
v užším slova smyslu, nešlo jim o míru somatické či psychologické závislosti,
nýbrž o zjištění naléhavosti klientovy potřeby léčby či jiné pomoci. Proto se též rozhovor ASI se ve velké míře týká jiných oblastí než je vlastní alkoholová či drogová
závislost. Podrobný a systematický popis rozsahu a závažnosti klientových problémů v těchto dalších oblastech (somatické a psychlcké zdraví, pracovní, právní
a rodinné problémy) je podle našeho názoru hlavním přínosem EuropASI pro uživatele této metody. Pokud jde o validitu škál EuropASI pro tyto oblasti problémů,
jež se k návykovým problémům přidružují, přináší naše studie doklady pozitivní,
ne však zcela jednoznačné . Míra shody výsledků EuropASI s nezávislým hodnocením psychlatra dosahuje střední úrovně pokud jde o somatické zdraví, pracovní
oblast a právní problémy (korelace mírně nad 0,5), ještě nížší shodu jsme zjistili
u hodnocení rodinných vztahů a psychlckého stavu. Pokud jde o pracovní zapojení,
právní postavení klientů a jejich rodinné a sociální vztahy, nemůžeme považovat
psychlatrovo hodnocení těchto oblastí za nesporné validizační kritérium a proto je
obtížné interpretovat míru pozorované shody . Asi je správné uvažovat, že EuropASI pro tyto oblasti přináší o klientovi další a možná úplnější informace než mívá
psychlatr. Poměrně nízká míra shody mezi hodnocením psychopatologie klientů
podle EuropASI a podle psychlatra jen dokládá názor autorů ASI, že nejde o diagnostický nástroj . V tomto ohledu se naše vYsledky shodují s literaturou.
Naše analýza pojmové validity pěti škál EuropASI svědčí pro užitečnost těchto
škál při práci s klienty, kteří mají problémy s návykovýmí látkamí. Škály smysluplně rozlišují ' různě definované podskupiny klientů.
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Metoda EuropASI je pochopitelně poplatná době svého vzniku (1980). Formulář
k jejímu použití není právě nejvhodnější pro naši dobu, kdy se data často ukládají
na počítačová média. Proto též ASI není ideálním nástrojem pro výzkum. Autoři evropské verze ASI zřejmě záměrně ponechali formulář ASI bez větších změn a v podstatě nijak neobměnili manuál k aplikaci. O takové změny jsme se (kromě několika
výjimek) nepokoušeli ani při konstrukci české verze EuropASI. Šlo o to vytvořit
nástroj, jenž byl bez větších problémů srovnatelným s jinými evropskými verzemi
této metody, rozšířenými v zemich Evropské unie.
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