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Souhrn 

Po politickém souhlasu začalo Nizozemsko - inspirováno pozitivními výsledky 
podávání heroinu na lékarský predpis švýcarským závislým - s obdobným experi
mentem v roce 1998. Auton referují na základe údaju z nizozemské literatury 
o výsledcích tohoto experimentu. Skupina heroinistu, která dostávala metadon 
v kombinaci s heroinem skórovala signifikantne lépe než-li skupina na metadonu, 
mereno v oblasti psychické, somatické a sociální. 

K l í č o v á s lova: heroin - lékarský predpis - Nizozemsko 

J. M. Nerad, L. A. B. Ouštecká-Nerad: HEROIN 
ON MEDICAL PRESCRIPTION IN THE NETHERLANDS: 
THE BEGINNINGS 

Summary 

Mter getting green light from the politicians started The Netherlands - encoura
ged by the positive results of the Swiss experiment with medical prescription of he-
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roin to Swiss drug addicts - a similar experiment in 1998. The authors cover on the 
basis of the Dutch literature the results of this experiment. The group of heroin ad
dicts getting methadon with heroin achieved better results than the group using on
ly methadon. The results were statictically significant as measured in all three 
areas: psychicaI, somatic and social. 

Key w o r ds: heroin - medical prescription - The Netherlands 

Úvod 

Sedmého června 1995 reagovala Nizozemská zdravotní rada pozitivne na 
cílený dotaz Ministerstva zdravotnictví, zdraví a sportu o možnosti poskyto
vat heroin na lékarský recept heroinistum rezistentním na dosavadní 
zpusoby léčby, za podmínky, že toto podávání bude podrobeno prísnému 
výzkumnému režimu co se týče efektivity (včetne kontrolní skupiny na me
tadonu) a eventuelních nežádoucích účinku. Ministryne tuto radu akcepto
vala a predložila druhé komore parlamentu. (Nota "Het Nederlandse Drug
beleid: continuďteit en verandering", 1995). Po schválení parlamentem 
a vládou padlo definitivní politické "Ano" v zárí 1997. Vedení projektu bylo 
od prosinee 1996 svereno do rukou Ú strední komise léčby heroinových 
závislých, instalované Ministrem zdravotnictví, zdraví a sportu. Predsedou 
komise byl jmenován profesor Jan M. van Ree. Nizozemský projekt byl in
spirován úspešným švýcarským experimentem (Uchtenhagen a spol. 1997, 
Nerad a Neradová, 1998). O experimentu a jeho výsledcích referoval pre
hledne van den Brink s kolektivem v roce 2002. 

Výber klientú do stud ie 

Výber klientu pro výzkum probehl v období od patnáctého července 1998 
do prvního ríjna 2000. Jednalo se o klienty z metadonových programu 
v následujících mestech: Amsterdam, 's Gravenhage, Groningen, Heerlen, 
Rotterdam, Utrecht. Podle indikací a kontraindikací (tab. 1) bylo vybráno 
celkem 3000 klientu. Poté melo být náhodne vybráno 375 závislých na in
jekčním heroinu a 375 závislých na inhalačním heorinu. Vybrat 375 inha
lujících heroinistu nebyl problém, ovšem nalézt stej ne velkou skupinu in
jekčních heroinistu byl problém neprekonatelný, neboť v Nizozemsku se tra
dične heroin inhaluje, nikoliv intravenózne aplikuje. Ve skupine injekčne 
aplikujících nalezli výzkumníci pouze 174 osob, splňujících vstupní kritéria. 
Celkem bylo náhodne vybráno 549 klientu a následne náhodným výberem 
pfideleno do nekteré z experimentálních či kontrolních skupin (tab. 2). 
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Tabulka 1. lndikace a kontraindikace pro zarazení do studie 
(Van den Brink a spol., 2002) 

INDIKACE KONTRAINDIKACE 
l. Teraäeutická rezistence vyplývající l. Osoby, které nevyhovují všem 
znásIe ujících faktoru: indikacím uvedeným v rubrice číslo 
a. minimalne 5 let závislosti na heroinu jedna. 
b. minimálne jednomesíční, neErerušené 
užívání meta onu v uplynulýc peti 
letech v dávce vetší než 50 mg/den 
u inhalujících závislých, nebo v dávce 
vetší nez 60 mg/den u závislých 
užívajících heroin iI?jekčne 
c. v uplynulých 6 mesících pravidelná 
ťJarticipace na metadonovém programu 
tj. minimálne 30x prítomen) 

d. chronická závislost na heroinu 
a bezúdcešné drívejší léčení 
v meta onovém Rrogramu 
e. (témer) každo enní zneužívání 
ile$álního heroinu 
f. spatný telesný a/nebo psychický stav 
a/nebo spatné sociální 
fungovánílintegrace 
2. Heroin je užíván prevážne inhalačne 
nebo prevážne intravenózne 

2. Závažné telesné, psychiatrické nebo 
sociální problémy, tvorící kontraindikaci 

3. MinimáIní vek 25 let 3. Závažné yroblémy, tvorící prekážku 
pro provádení a interpretaci výzkumu 

4. Nizozemská státní príslušnost, nebo 
legální pobyt v Nizozemsku 

4. Agresivní chování, rušící Jlrovádení 
'izkumu a/nebo obtežujícíCl ostatní 
úcastníky výzkumu 

5. Minimálne 3 roky registrován jako 
obyvatel obce 

5. Tehotenství nebo kojení 

6. Ochoten a schopen dostát všem 6. Neochota nebo neschopnost dostát 
podmínkám výzkumu všem ~odmínkám výzkumu, včetne osob 

v trímesíčním, nebo delším 
nepodmíneném výkonu trestu 

7. Ochoten minimálne 3x v týdnu 
navštívit léčebné zarízení 

7. Predpokládaná doba života kratší než 
výzkumné období 

8. Podepsání písemného souhlasu 8. Závislost na heroinu není primární 
závislostí, jíná závislost je primární 
9. Neochota užívat heroin v léčebném 
zarízení 
10. Období dobrovolné minimálne 
dvoumesíční abstinence od heroinu 
v predcházejícím roce 
ll. Užívání metadonu v dávce vyšší než 
150 mg denne 
12. Užívání heroinu v dávce vyšší než 
1 gram denne 
13. Partici~ace na jiné studii týkající se 
léčby závis ostí 
14. Neznalost nizozemštiny 

241 



J. M. NERAD, L. A. B. OUŠTECKÁ-NERAD / ponÁvÁNÍ HEROINU 
NA LÉKARSKÝ PREDPIS V NIZOZEMSKU - ZAČÁTKY 

Tabulka 2. Klienti zarazení do studie 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Injekční heroin (n = 174) Inhalační heroin (n = 375) 

Skupina A Skupina B Skupina A Skupina B Skupina C 
n = 98 n = 76 n = 139 n = 117 n = 119 
12 mesícu 12 mesícu 12 mesícu 12 mesícu prvních 6 
metadon metadon metadon metadon mesícu 

a heroin a heroin pouze metadon 
poté 6 mesícu 
metadon 
a heroin 

Vstupní charakteristiky zkoumané populace 

Nekteré vstupní charakteristiky klientu vybraných pro participaci ve 
studii jsou patrny z tab. 3, 4 a 5. 

Tabulka 3. Vstupní charakteristiky zkoumané populace 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Promenné Injekční heroin Inhalační heroin 
(n = 174) (n = 375) 

- pohlaví mužské 82 % 80% 
- prumerný vek 39 let 40 let 
- kulturní puvod 95 % 81 % 
západní 
- skóre MAP-HSS (0- 40) 12 11 
- skóre SCL-90 (0- 360) 74 73 
- počet dní ilegálních aktivit v predcházejícím 12 dní 10 dní 
mesíci 
- počet dní kontaktu s netoxikomany 13 dní 16 dní 
v predcházejícím mesíci 
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Tabulka 4. Vstupní charakteristiky zkoumané populace 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Pravidelné (zne)užívání - roky Injekční heroin, Inhalační heroin, 
N= 174 N = 375 

Heroin 16 17 
Metadon 12 12 
Kokain 11 9 
Amfetamin 6 5 

Vysvetlivky k tab. 4: zneužívání kokainu a amfetaminu se netýkalo 
všech klientu. Ve skupine injekčních heroinistu zneužívalo pravidelne ko
kain 94 % klientu a ve skupine inhalačních 91 %. Polovina klientu ze skupi
ny injekční a tretina ze skupiny inhalační zneužívala pravidelne amfeta
min. 

Všichni klienti participovali minimálne jednou (medián = 2) na ambu
lantním substitučním metadonovém programu. Dve tretiny klientu se mi
nimálne jedenkrát bezúspešne zúčastnily klinické, na abstinenci zamerené 
léčby. 

Tabulka 5. Vstupní charakteristiky zkoumané populace 
(Van den Brink a spol., 2002) 

(Zne)užívání v predešlém mesíci - dny Injekční heroin, Inhalační heroin, 
N= 174 N = 375 

Heroin 26 26 
Metadon 29 29 
Kokain 19 17 

Také pro tabulku číslo pet platí, že ne všichni klienti zneužívali kokain -
procenta jsou uvedená výše. Ve skupine injekčních heroinistu, ktefí též 
užívali kokain, byl kokain v 57 % injektován a ve 43 % kouren. Ve skupine 
inhalujících byl kokain v 95 % kouren a v 5 % aplikován injekčne. 

Nekteré další vstupní charakteristiky zkoumané populace 

- více než tretina dostávala psychofarmaka pro psychické obtíže, 
- suicidální pokus v minulosti: tretina injektujících a čtvrtina inha-

lujících, 
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- u více než tretiny byla diagnostikována úzkostná porucha a/nebo poru
cha nálady, 

- u 3 % injektujících a 5 % inhalujících byla vanamnese nalezena 
psychóza, 

- dve tretiny požívaly každodenne 5 nebo více konzumpcí alkoholických 
nápoju, 

- dve tretiny užívaly pravidelne benzodiazepiny 
- v mesíci predcházejícímu vstupu do studie utratil pri:tmerne jeden 

klient za ilegální drogy 995 euro (injekční heroin), respektive 871 euro 
(inhalační heroin). 

Kritéria pro zarazení do studie 

Klienti byli zarazeni do studie na základe "špatného fungování" v jedné 
ze tfí oblastí (somatické, psychické, sociální). Dve tfetiny klientu splňovaly 
vstupní kritéria v oblasti somatické, 60 % v oblasti psychické a tfi čtvrtiny 
v oblasti sociální. Necelá tfetina fungovala špatne ve všech tfech oblastech. 

Experimentální skupina na heroinu se ve vstupních charakteristikách 
statisticky signifikantne nelišila od kontrolní skupiny na metadonu. 

Design výzkum je v prehledu dobre patrný z tab. 6. 

Tabulka 6. Design výzkumu 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Prípravné období Experimentální období Follow-up 

Zpusob užívání Fáze I Skupina! Fáze II a Fáze II b Fáze III 
heroinu 4-8 týdnu Počet klientu 6 mesícu 6 mesícu 6 mesícu 

Inhalační Metadon AN = 139 Metadon Metadon Metadon 
plus heroin 

BN = 117 Metadon Metadon Nejvhodnejší 
plus heroin plus heroin léčba 

CN = 119 Metadon Metadon Nejvhodnejší 
plus heroin léčba 

Injekční Metadon AN=98 Metadon Metadon Metadon 
plus heroin 

BN=76 Metadon Metadon Nejvhodnejší 
plus heroin plus heroin léčba 
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Odber dat v pritbehu výzkumu 

Evropská verze ASI (Addiction Severity Index) 
a) kompletní verze, včetne suplementu o sociálním fungování, byla ode

brána na začátku výzkumu a dále po 6, 10 a 12 mesících po randomizaci. 
b) 2, 4, a 8 mesícu po randomizaci byly odebrány pouze části ASI: část 

o alkoholu a drogách a suplement o sociálním fungování. 
MAP-HSS (Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale) 
Tento dotazník byl odebrán vždy po dvou mesících, počínaje randomizací. 
SCL-90 (Symptom checklist) 
Byl též odebrán vždy po dvou mesících, počínaje randomizací. 
CIDI (Composite International Diagnostic Interview) Byl odebrán na 

počátku randomizace a po dvanáctimesíčním experimentu. 
Dva mesíce po ukončení experimentu (čtrnáct mesícu od randomizace) by

ly odebrány následující dotazníky: kompletní verze ASI včetne suplementu, 
MAP-HSS a SCL-90. Účelem tohoto merení bylo zjistit, zdali klienti, u nichž 
bylo podávání heorinu zastaveno, se zhoršili. 

Vetšina klientu se zúčastnila všech šesti odberu dat, jak je patrno 
z tab. 7. 

Tabulka 7. 

Zpusob užívání heroinu 

Inhalační 

Heroin 

Injekční 

Účast na všech šesti odberech dat 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Skupina!Počet klientu 

A N = 139 (metadon 12 mesícu 
p.o.) 

B N = 117 (metadon p.o + heroin 
inhalačne 12 mesícu) 

CN = 119 (6 mesícu pouze 
metadon p.o., poté 6 mesícu 
metadon p.o. + heroin inhalačne) 

AN = 98 (12 mesícu metadon p.o.) 

BN = 76 (12 mesícu metadon p.o. 
+ heroin i.v.) 

Účast na všech šesti 
odberech dat 

61 % 

74% 

78% 

61 % 

76% 

245 



J. M. NERAD, L. A. B. OUŠTECKÁ-NERAD / ponÁvÁNÍ HEROINU 
NA LÉKARSKÝ PREDPIS V NIZOZEMSKU - ZAČÁTKY 

Dávkování metadonu a heroinu 

Maximáiní denní dávka metadonu byla 150 mg. Byl poskytován pouze 
perorálne, jak je v Nizozemsku obvyklé. 

Heroin byl poskytován každodenne, nejvýše trikrát za den, v maximáiní 
jednotlivé dávce 400 mg a v maximáiní denní dávce 1000 mg. Jednalo se 
o farmaceuticky čistý heroin. 

Do skupiny klientu rádne dokončivších studii byli zarazeni klienti, kten 
absolvovali celých dvanáct mesícu experimentu bez prerušenÍ. 

Rozdíl v počtu klientu dokončivších léčbu nebyl statisticky signifikantní 
u injekční skupiny, ale byl signifikantní u skupiny inhalační ve prospech 
skupiny na metadonu. 

Tabulka 8. 

Zpusob užívání 
heroinu 

Inhalační 

Injekční 

Počet klientu rádne dokončivších experiment 
a dávkování metadonu a heroinu 

(Van den Brink a spol., 2002) 

Fáze a) Fáze b) Počet Prumerná 
6 mesícu 6 mesícu klientu denní 

dokončivších dávka 
experiment metadonu 

Metadon Metadon 87% 67 mg 

Metadon Metadon 68% 57 mg 
plus heroin plus heroin 

Metadon Metadon 69% 66 mg 
plus heroin 

Metadon Metadon 85% 71 mg 

Metadon Metadon 72 % 60 mg 
plus heroin plus heroin 

Prumerná 
denní 
dávka 

heroinu 

O 

547 mg 

539 mg 

O 

549 mg 

Prestože rada klientu studii nedokončila, podarilo se odebrat dotazníky 
na konci experimentu (14 mesícu od randomizace) u naprosté vetšiny klien
tu - viz tab. 9. 
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Tabulka 9. 

Zpusob užívání 
heroinu 

Inhalační 

Injekční 

Počet klientu u nichž byly odebrány data 
14 mesícu od randomizace 

(Van den Brink a spol., 2002) 

Fáze a) Fáze b) Záverečné údaje 
6 mesícu 6 mesícu (12 mesícu) 

odebrányu: 

Metadon Metadon 92% 

Metadon plus heroin Metadon plus heroin 96% 

Metadon Metadon plus heroin 94% 

Metadon Metadon 90% 

Metadon plus heroin Metadon plus heroin 97% 

Kritéria pro zlepšení a metoda zpracouání dat 

Na základe odebraných dat a jejich zpracování byli klienti rozdeleni do 
dvou skupin: "zlepšení" a "nezlepšení". 

Do kategorie "zlepšených" byli zarazeni klienti, ktefí po dvanácti 
mesících od započetí výzkumu: 

a) byli zlepšeni minimálne o 40 % v jedné z merených kategorií (telesné 
zdraví, psychické fungování, sociální fungování), 

b) toto zlepšení nebylo na úrok zhoršení o 40 % a více v jiné z merených 
kategorií, 

c) vposledním mesíci výzkumu neužívali kokain nebo amfetamin více 
než-li šest dnu, 

d) v predposledním mesíci výzkumu nebyli hospitalizováni nebo ve vazbe 
po dobu delší než-li sedm dnu. 

Operacionální definice hodno cení léčby je prehledne uvedena v tab. 10. 
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Tabulka 10. 

Merené kategorie 

Telesné zdraví 

Psychické fungování 

Sociální fungování 

Užívání omamných 
látek 

Všeobecne 

Operacionální definice hodnocení léčby 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Kritéria pro "zlepšení" po 12 mesících 

- na začátku minimáIní MAP-HSS 
skóre 8 a minimáIní zlepšení o 40 % 

a/nebo 

- na začátku minimáIní SCL-90 
skóre 41 (muži), 60 (ženy) a minimáIní zlepšení o 40 % 

a/nebo 

- na začátku minimálne šest dní ilegálních aktivit 
v predcházejícím mesíci, a/nebo na začátku minimálne šest 
dní žádný kontakt s ne-toxikomany v predcházejícím 
mesíci, a minimálne 40 % zlepšení sociálního fungování 

plus 

- vposledním mesíci výzkumu ne více než-li šest dnu 
zneužívání kokainu nebo amfetaminu 

plus 

- žádné zhoršení o minimálne 40 % v nekteré 
z merených kategorií 

Byli hodnoceni všichni klienti zarazení na začátku výzkumu náhodným 
výberem do jedné ze skupin, bez ohledu na to, zda-li výzkum dokončili nebo 
ne. Rozdíl mezi zlepšenými a nezlepšenými klienty byl statisticky otestován 
logistickou regresní analýzou, p:fičemž "reakce na léčbu" byla nezávislou 
promenou a "léčebná skupina" byla promenou závislou. Pokud záverečné 
údaje chybely, tak byly použity poslední dostupné údaje - tzv. Last Ob ser
vation Carried Forward (LOCF). Statistické analýzy byly provedeny pomocí 
programu SAS (Statistical Analysis System), verze 8.0 (SAS Institute, Cary, 
Severní Karolina, USA). 

lnjekční heroin 
Výsledky experimentu po dvanácti mesících 

V heroinové skupine se jednalo o zlepšení v 57 %, v metadonové o 32 %, 
šlo o statisticky významný rozdíl a to ve všech mestech, které na výzkumu 
participovaly, p:fičemž zlepšení v heroinové skupine nebylo na úkor zhoršení 
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v jiných oblastech a zlepšení se konalo ve všech trech oblastech (somatické, 
psychické, sociální) rovnomerne. Absolutne se nedá nci, že zlepšení bylo 
pouze dusledkem úbytku ilegálních aktivit, i když tam byly rozdíly velice 
markantní. Po provedení statistických analýz pouze na základe sociální dys
funkce, byly obdrženy totožné, statisticky významné výsledky ve prospech 
heroinové skupiny. 

Tabulka 11. 

MerenÍ se týká 

MAP-HSS 
(0-40) 

SCL-90 
(0-360) 

Dny ilegálních 
aktivit (0-30) 

Žádný kontakt 
s netoxikomany 
- dny (0-30) 

ZneužÍvání 
kokainu - dny 
(0-30) 

ZneužÍvání 
amfetaminu -
dny (0-30) 

Výsledky léčby po dvanácti mesících - injekční 

podávání heroinu (Van den Brink a spol., 2002) 

Skupina Kompletní Nezlepšení Zlepšení 
skupina (n = 100) (n = 74) 
(n = 174) 

Začátek me síc 12 Začátek me síc 12 Začátek mesÍc 12 

A 11,1 10.5 10,2 11.8 13,0 7.6 
B 12.1 8.6 11.6 12.0 11.6 5.9 

A 72.7 62.1 69,4 72.1 79.7 40.3 
B 76.3 55.1 74,4 76.4 77.8 38,8 

A 11.5 8.7 10.3 9.6 14.1 6.8 
B 12.9 2.9 10.6 3.9 14.7 2,1 

A 16,3 12.7 17.7 14.8 13,1 8.2 
B 17.9 14.0 18.8 17.1 17.2 11,6 

A 18.0 15.4 16.7 14.6 20.7 17.1 
B 15.5 12.8 13.4 13.7 17.0 12,1 

A 1.2 0.6 1.6 0,9 0.3 0.0 
B 0.9 0,4 1.9 1.0 0.1 0.0 

Vysvetlivky k tab. 11: 
Skupina A: kontrolní skupina pouze na metadonu, na začátku výzkumu 

celkem 98 osob, po dvanácti mesících 67 nezlepšených a 31 zlepšených. 
Skupina B: skupina na metadonu a intravenózním heroinu, na začátku 

výzkumu celkem 76 osob, po dvanácti mesících 33 nezlepšených a 43 zlep
šených. 

Ve všech rubrikách, kde jsou uvedeny dny se vždy jedná o počet dnu 
v predcházejícím mesíci. 
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Ditležitým faktorem v konečných výsledcích byl fakt, že pfi zlepšení 
nesmelo dojít ke zhoršení v jiných zkoumaných oblastech. I v tomto ohledu 
mela skupina na injekčním heroinu lepší výsledky než-li kontrolní skupina 
na metadonu. 

Tabulka 12. 

Skupina 

Pouze metadon 
12 mesícu 

Srovnání zlepšených a zhoršených klientit 
po 12 mesících - injekční podávání heroinu 

(Van den Brink a spol., 2002) 

Zlepšení Nezlepšení 

Zlepšení Zlepšení Nezlepšení 
a nezhoršení a zhoršení a nezhoršení 

31.6 % 15.3 % 22.5 % 

Metadon 12 mesícu 56.6% 10.5 % 18.4 % 
+ heroin 12 mesícu 

Nezlepšení 
a zhoršení 

30.6% 

14.5 % 

Klienti, ktefí se zlepšili již d:fíve než-li až po dvanácti mesících byli po
važováni za "stabilne zlepšené". Stabilne zlepšených klientit ve dvanáctém 
mesíci bylo v heroinové skupine 40 %, v metadonové 18 %, což byl statistic
ky významný rozdíl. Dvanáct mesícit od započetí experimentu rada klientit 
fungovala tak dobre, že již nevyhovovali vstupním kriteriitm tj. špatnému 
fungování v nekteré ze t:fí uvedených oblastech (somatické, psychické, so
ciální). 

V heroinové skupine se jednalo o 33 % klientit, v metadonové o 13 %, sta
tisticky významný rozdíl. 

lnhalační heroin 
Výsledky experimentu po šesti mesících 

Nejd:fíve byla v šestém mesíci výzkumného projektu srovnána efektivita 
léčby mezi skupinou na metadonu a skupinou na metadonu a heroinu 
(tab. 13). 
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Tabulka 13. Výsledky léčby po šesti mesících, inhalační heroin 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Výzkumná skupina Zlepšení po šesti mesících 

Pouze metadon 27% 
n = 258 
Metadon a heroin 39% 
n = 117 

Tento rozdíl nebyl statisticky významný. 
Na konci šestého mesíce výzkumu byla metadonová skupina (258 klien

tu) rozdelena na skupiny dve - a to podle náhodného výberu provedenému 
již na počátku výzkumu. V následujících šesti mesících, tedy až do ukončení 
experimentu ve dvanácti me sících , pokračovalo 139 klientu z této skupiny 
pouze na metadonu a 119 klientu k metadonu dostalo ješte inhalační he
roin. Rozdíl ve zlepšení byl statisticky významný ve prospech skupiny, které 
byl k metadonu piidán heroin (tab. 14). 

Tabulka 14. Výsledky léčby po šesti mesících 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Výzkumná skupina Zlepšení po šesti mesících po zmene medikace 

Pouze metadon 12 mesícu 25% 
n = 139 
Nejdnve 6 mesícu pouze metadon 45% 
poté 6 mesícu metadon a heroin 
n = 119 

lnhalační heroin 
Výsledky experimentu po dvanácti mesících 

U heroinové skupiny se jednalo o zlepšení ve 48 %, metadonové o zlep
šení ve 25 %, což bylo statisticky významné. Stej ne jako u injekčního po
dávání heroinu byl tento rozdíl nalezen ve všech mestech participujících na 
experimentu, piičemž zlepšení v heroinové skupine nebylo na úkor zhoršení 
v jiných oblastech a zlepšení se konalo ve všech ti-ech oblastech (somatické, 
psychické, sociální) rovnomerne. Ani u této skupiny se absolutne nedá nci, 
že zlepšení bylo pouze dusledkem úbytku ilegálních aktivit i když i zde byly 
rozdíly velice markantní. Po provedení statistických analýz pouze na zá
klade sociální dysfunkce, byly obdrženy totožné, statisticky významné vý
sledky ve prospech heroinové skupiny. 
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Tabulka 15. 

MerenÍ se týká 

MAP-HSS 
(0-40) 

SeL-90 
(0-360) 

Dny ilegálních 
aktivit (0-30) 

Žádný kontakt 
s netoxikomany 
- dny (0-30) 

ZneužÍvání 
kokainu-
dny (0-30) 

ZneužÍvání 
amfetaminu -
dny (0-30) 

Výsledky léčby po dvanácti mesících - inhalační 

podávání heroinu 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Skupina Kompletní Nezlepšení Zlepšení 
skupina (n = 165) (n = 91) 
(n = 256) 

Začátek mesÍc 12 Začátek mesÍc 12 Začátek me síc 12 

A 11.6 11.3 10.9 12.1 13.4 0.0 
B 10.6 9.3 10.4 12.7 10.9 5.6 

A 70.7 66.7 70.3 75.7 71.6 40.0 
B 68.4 50.1 67.6 70.0 69.3 28.4 

A 11.2 7.8 10.2 8.5 14.1 6.0 
B 11.4 3.6 11.3 4.9 11.6 2.2 

A 13.7 12.2 14.0 14.0 12.7 6.8 
B 14.2 11.8 13.7 13.5 14.7 9.9 

A 15.2 16.5 14.5 17.2 17.2 14.5 
B 15.2 11.9 15.8 13.3 14.6 10.3 

A 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 
B 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 

Vysvetlivky k tab. 15: 
Skupina A: kontrolní skupina pouze na metadonu, na začátku výzkumu 

celkem 139 osob, po dvanácti mesících 104 nezlepšených a 35 zlepšených. 
Skupina B: skupina na metadonu a inhalačním heroinu, na začátku vý

zkumu celkem 11 7 osob, po dvanácti mesících 61 nezlepšených a 56 zlep
šených. 

Ve všech rubrikách, kde jsou uvedeny dny se vždy jedná o počet dnu 
v predcházejícím mesíci. 

Duležitým fakto rem v konečných výsledcích byl fakt, že pri zlepšení ne
smelo dojít ke zhoršení v jiných zkoumaných oblastech. I v tomto ohledu 
mela skupina na inhalačním heroinu lepší výsledky než-li kontrolní skupina 
na metadonu. 
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Tabulka 16. 

Skupina 

Pouze metadon 
12 mesÍcu 

Srovnání zlepšených a zhoršených klientu 
po 12 mesících - inhalační podávání heroinu 

(Van den Brink a spol., 2002) 

Zlepšení Nezlepšení 

Zlepšení Zlepšení Nezlepšení 
a nezhoršení a zhoršení a nezhoršení 

25.2 % 20.1 % 20.1 % 

Metadon 12 mesÍcu 47.9 % 14.5 % 20.5 % 

+ heroin 12 mesÍcu 

Nezlepšení 
a zhoršení 

34.5 % 

17.1 % 

Klienti, kten se zlepšili již dnve než-li až po dvanácti mesících byli po
važováni za "stabilne zlepšené". Stabilne zlepšených klientu ve dvanáctém 
mesíci bylo v heroinové skupine 32 %, v metadonové 9 %, statisticky 
významný rozdíl. Dvanáct mesícu od započetí experimentu rada klientu 
fungovala tak dobre, že již nevyhovovali vstupním kriterium tj. špatnému 
fungování v nekteré ze tfí uvedených oblastech (somatické, psychické, so
ciální). V heroinové skupine se jednalo o 27 % klientu, v metadonové o 9 %, 
statisticky významný rozdíl. 

Follow-up 

Po ukončení experimentu, tedy po dvanácti mesících, se všichni klienti 
(n=549), dostali do naturalistické follow-up fáze. 

Klientum ze skupiny A (12 mesícu pouze metadon) bylo nabídnuto 
užívání metadonu společne s heroinem po dobu šesti mesícu neboť "není 
etické jim tento lék (heroin) odpírat, jde totiž o psycho sociální intervenci 
farmakologickou cestou" (Van den Brink, 1997). 

Klientum ze skupiny B (12 mesícu metadon a heroin) byly nabídnuty 
veškeré existující léčebné programy, s vyjímkou poskytování heroinu na 
lékarský recept. Tato nabídka (pokračování bez heroinu) se týkala jak 
klientu reagujících pozitivne na poskytování heroinu ("zlepšení klienti"), tak 
klientu, kten nedosahovali pozitivních výsledku pH této léčbe ("nezlepšení 
klienti"). Pro nezlepšené klienty bylo poskytování heroinu ukončeno defini
tivne. Poskytování heroinu bylo ukončeno definitivne i pro skupinu zlep
šených klientu, u kterých dva me síce po ukončení dvanáctimesíčního výzku
mu nebylo konstatováno zhoršení stavu. 

Poskytování heroinu ve tretí fázi bylo pouze možné znovu začít u respon
dentu, kten se dva mesíce po ukončení poskytování heroinu jasne zhoršili. 
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Mírou zhoršení bylo míneno minimálne dvacetiprocentní zhoršení v jedné ze 
tfí oblastí (somatické, psychické, sociální) ve srovnáním se stavem pfi vstu
pu do studie ("baseline"). Pokud k tomuto zhoršení došlo, mohlodpovedný 
lékar opet začít s poskytováním heroinu. 

Efekt uysazení heroinu po duanáctimesíčním užíuání 

N a konci dvanáctimesíční výzkumné fáze byl heroin vysazen u všech 
klientu. U tech, ktefí se na heroinu nezlepšili, bylo toto vysazení definitivnÍ. 
Jak reagovali na vysazení heroinu zlepšení klienti ukazuje tab. 17. 

Tabulka 17. 

Zpusob aplikace 
heroinu 

Injekční heroin 
+ metadon 

Inhalační heroin 
+ metadon 

Zhoršení klienti po vysazení heroinu 
(Van den Brink a spol., 2002) 

Počet klientu Počet klientu Počet klientu 
na začátku dokončivších zlepšených 
výzkumu dvanáct po dvanácti 

mesícu léčby mesících 

N=76 N = 55 N = 32 

N= 117 N=80 N =41 

Jak se tito klienti zhoršili je patrno z tab. 18. 

Počet zhoršených 
dva me síce po 

vysazení heroinu 
(z počtu 

zlepšených) 

N =27 

N=34 

V souladu s protokolem byl všem klientum zlepšeným po dvanácti me
sících na heroinu v kombinaci s metadonem a zhoršeným za dva mesíce po 
vysazení heroinu nabídnout znovu heroin. Jednalo se celkem o 61 klientu, 
27 na injekčním heroinu a 34 na inhalačním heroinu. Rok po znovunasazení 
heroinu participovalo na podávání heroinu nepretržite 53 klientu. Jejich 
psychické a somatické problémy se stabilizovaly na o neco více než-li tretine 
puvodních skóre, což jsou veličiny nalézané u prumerné nizozemské popula
ce. Počet dnu ilegálních aktivit v predcházejícím mesíci klesl z puvodních 
více než trinácti na 0.25, počet kontaktu s netoxikomany narostl z puvod
ních čtrnácti na dvacet dva dnu za me síc, počet dnu zneužívání kokainu 
v mesíci klesl z dvanácti dnu na tri a pul dne. Z padesáti tfí klientu bylo po 
druhém roce podávání heroinu s metadonem hodnoceno čtyricet jedna jako 
zlepšených, podle kritérií uvedených výše. 
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Tabulka 18. Zhoršení u klientu zlepšených po dvanácti mesících 
(mereno dva mesíce po vysazení heroinu) 

(Van den Brink a spol., 2002) 

MiH·ení se týká Zhoršení klienti po vysazení Zhoršení klienti po vysazení 
injekčního heroinu inhalačního heroinu 

n = 27 n = 34 

začátek mesíc 12 mesíc 14 začátek mesíc 12 mesíc 14 

MAP-HSS 12,0 4,3 13,2 10,9 5,4 13,0 
(0-40) 

SCL-90 74,2 30,6 62,1 70,0 22,3 75,6 
(0-360) 

Dny ilegálních 13,5 0,3 16,0 10,3 0,9 14,2 
aktivit (0-30) 

Žádný kontakt 17,3 11,9 19,5 17,3 8,8 18,7 
s netoxikomany -
dny (0-30) 

Zneužívání kokainu 12,6 8,1 12,8 13,1 6,5 16,2 
- dny (0-30) 

Zneužívání 0,1 0,0 0,7 0,9 0,8 0,0 
amfetaminu -
dny (0-30) 

Finanční stránka projektu 

V současné dobe je vedIe pozornosti venované výsledkum léčby venována 
standardne pozornost aspektum finančním. 

Analýza nákladu a výdaju byla provedena ve tre ch centrech, s prihléd
nutím k počtu klientu. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tab. 19. 

Tato čísla jsou sice zajímavá, ale sama o sobe neríkají nic. 
Proto byla v pozdejší fázi výzkumu provedena podrobná finanční analýza 

celého programu. (Dijkgraaf a spol., 2005). 
VedIe výdaju uvedených v tabuIce číslo 21 byly vzaty v potaz výdaje spo

jené s kriminalitou závislých, tj. výdaje na policejní a justiční aparát a na 
pomoc trestaným závislým vrátit se do normálního života. 

Bylo pfihlédnuto též k finančním škodám, které kriminální závislí 
napáchali a též k jejich vlastním výdaj um (napríklad cestovní výdaje pri 
návštevách heroinových stredisek). 
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Tabulka 19. Poskytování heroinu na lékarský predpis - výdaje 
na léčbu za jeden rok (Van den Brink a spol., 2002) 

Výdaje za rok v euro 

Léčebné centrum Léčebné centrum Léčebné centrum 
25 klientu 50 klientu 75 klientu 

Výdaje na personál: 
koordinátor 25.000 37.500 50.000 
lékaf 22.000 33.000 44.000 
zdravotníci 210.000 315.000 315.000 
administrativa 12.500 18.750 25.000 
ostraha 90.000 110.000 130.000 
farmaceut 5.718 5.718 5.178 

souhrnne 365.218 519.968 569.718 
sociální výdaje 113.217 161.190 176.612 
nemocenská 21.913 31.198 34.183 

souhrnne 500.348 712.356 780.513 
Materiální výdaje 
Odpis hodnoty budov 28.000 37.000 46.000 
Jiné investice 6.000 7.500 9.000 
ľYájem 45.000 60.000 75.000 
Uklid 6.000 8.000 10.000 
Elektrina, topení 7.500 10.000 12.500 
Opravy 12.000 16.000 20.000 

Souhrnne 104.500 138.500 172.500 
Výdaje na léky 
Heroin 45.000 90.000 135.000 
Ostatní lékafské 20.000 40.000 60.000 
výdaje 

Souhrnne 65.000 130.000 195.000 
Celkove 669,848 980,856 1.148.013 
Celkove za jednoho 26,794 19,617 15,307 
klienta 

Tabulka 20. Finanční analýza poskytování heroinu 
na lékarský predpis (Dijkgraaf a spol., 2005) 

Výdaje a škody na jednoho klienta Skupina na heroinu Skupina na metadonu 
za rok (v euro) a metadonu 

PÍ'Ímé výdaje (léčebný program) 17,634 1,412 

Výdaje na policejní a justiční 8,756 12,885 
aparát v souvislosti s kriminalitou 

PfÍmé škody napáchané závislými 9,617 34,991 

Celkem 36,007 49,288 
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Výsledky finanční analýzy jsou patrny z tab. 20. 

Rozdíl činil 13.281 euro za klienta a rok ve prospech skupiny na heroinu 
v kombinaci s metadonern. Odečteme-li vyšší cestovní a pfídatné náklady ve 
skupine na heroinu (rozdíl 488 euro za rok), dostaneme konečný výsledek 
finanční analýzy: podávání heroinu v kombinaci s metadonem bylo finančne 
výhodnejší než-li podávání pouze metadonu. Rozdíl za klienta a rok činil 
12.793 euro. 

Záver 

Po více jak dvou letech prubehu experimentu konstatovala Centráiní ko
mise léčby heroinových závislých, že kontrolované podávání heroinu v kom
binaci s metadonem má u skupiny "chronických, terapeuticky rezistentních 
heroinistu" následující výhody oproti pouhému podávání metadonu a to 
v techto oblastech: 

1. Je efektivnejší, efekt je robustní a není závislý na míste podávání. 
2. Prináší klinické, relevantní, stabilizované zlepšení jak zdravotního 

stavu tak sociálního fungování, spojeného s esenciálním poklesem krimina
lity, rozšírením kontaktu mimo drogovou scénu apoklesem zneužívání ko
kainu. 

3. Pri déletrvajícím podávání (24 mesícu) jsou klinicky relevantní 
zlepšení markantnejší a týkají se více oblastí. Ilegální aktivity jsou stabilne 
nízké, kontakty mimo drogovou scénu nadále narustají, ilegální heroin není 
prakticky konzumován a zneužívání kokainu klesá na polovinu. Navíc na
prostá vetšina zlepšených po ročním užívání heroinu se po následném vysa
zení dramaticky zhoršila, na úroveň pred započetím experimentu, aby se pri 
následném znovunasazení heroinu dramaticky zlepšila. 

4. Podávání je prakticky dobre proveditelné, neve de ke zvýšení závaž
ných zdravotních komplikací a zpusobuje pouze malé množství nezávažných 
porušení verejného porádku. 

5. Nejlepších výsledku dosahují klienti v minulosti bezúspešne partici
pující na programu zamereném na abstinenci. 

6. Vyšší finanční náklady jsou více než kompenzovány snížením spole
čenských výdaju v dusledku zlepšení zdravotního stavu a velikým úbytkem 
kriminality. V konečném účtujde o úsporu 12.793 euro za klienta a rok. 
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