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Souhrn 

Autoři sledovali efektivitu u nemocných - závislých na alkoholu, kteří prodě la li kompletní pro
tialkoholní léčbu na protialkoholn ím oddě lení PL Brno a to s odstupem 7,5 a I ro ku po skončení 
ústavní léčby . Vzorek byl zkoumán z hlediska motivace pacientů k léčbě (dobrovolné, výměry 
a ochran né l éčby) a z hlediska pobytu pacientů na oddě lení pro léčbu motivovaných a nemotivo
vaných nemocných . Výsledky v podstatě potvrdily očekávané předpoklady , že s odstupem doby 
počet abst inujících stále klesá , s tejně jako klesá i návratnost dotazníků , zřejmě v souvislosti 
s vyřazením pacientů z evidence ordinací AT. Celkový poče t přijímaných pacientů s řádně ukon
čenou léčbou se ve všech kategoriích snižuje , zvyšuje se počet recidiv , pobytů na tzv. přerušení 
tahu a tzv. detenčních pobytů. Potvrdila sa hypotéza o horší prognóze opakujících se recidiv. Po
těšitelné bylo zj i štění , že ve srovnání s předcházejícími roky se z dlouhodobého pohledu prokazu
je neustále mírn)' vzestup v počtu velmi efektivních a efektivních léčeb . 

K I í č o v á s lov a : katamnestické sledování - efektivita léčby - dotazníky. 

V . Šťastný, T. Kost roňová , J . Pokora , P . Zahradník : TREATMENT RESULTS 
OF A GROUP OF MOTlVATED AND NON-MOTlVATED PATIENTS, 
TREATED IN THE ANTIALCOHOLlC AND ANTITOXICOMANIC DE
PARTMENT OF THE PSYCHIATRIC HOSPITAL IN BRNO-ČERNOVI 
CE , AFTER 7, 5 AND 1 YEARS . 

Summary 

The authors followed-up the therapy efficiency in patients, alcohol addicts, after completing an
tialcoholic treatment in the antialcoholic department of the psychiatrie hospital in Brno - Černo
vice after 7,5 and 1 years. The sample was analysed with regard to the patients ' motivation for tre
atment (voluntary , compulsory , protective treatment ordered by a court) and from the point of 
view of the patients' stay in the department for thé therapy of motivated and not motivated pa
tients . The results confirmed in the principle the expected anticipation that with the laps oť time the 
number of abstaining patients gradually decreases, as well as the returning rate of the questionna
ires , obviously as a result oť discharging oť patients from the antialcoholic out-patients-de
partments. The total number of admitted patients of all categories with properly completed treat-
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ment decreases, the number of re lapses , as well as the number of stays on so called drink-interrup
tions and so-called detention-stays increases. The hypothesis about the worse prognosis of repea
ted relapses was confirmed.,1t is gratifying, that in comparison with the previous years and from the 
long-run view a steady moderate increase of the very effective and effective treatments is obser
ved. 

Ke y wo r d s : catamnestic follow-up - therapy efficacy - questionnaires. 

V . Sťastný, T . Kostroňová, J. Pokora , P . Zahradník: THERAPIEERGEBNIS
SE EINER GRUPPE VON MOTIVIERTEN UND NICHT MOTIVIERTEN 
PATlENTEN , BEHANDELT IN DER ANTlALKOHOLlSCHEN UND AN
TITOXIKOMANISCHEN ABTEILUNG DER PSYCHIATRISCHEN HEI
LANSTALT IN BRNO-ČERNOVICE , NACH 7,5 UND 1 JAHREN 

Zusammenfassung 

Die Verfasser beobachteten nach 7 ,5 und 1 Jahren die Effektivitat der Heilmassnahmen bei 
alkoholabhangigen Patienten , die eine komplette institutionelle antialkoholische Kur in der a ntial
koholischen Abteilung der psychiatrischen Heilanstalt in Brno durchmachten. Die Gruppe wurde 
analysiert in Anbetracht der Motivation der Patienten zur Behandlung (freiwillig, Zwangseinwe
isungen , gerichtlich angeordnete Schutzbehandlung) und in Anbetracht des Aufenthaltes der Pa
tienten in der Abteilung fi.ir motivierte und nicht motivierte Patienten . Die Ergebnisse bewiesen 
im Prinzip die erwarteten Voraussetztungen , dass mit der Zeitsplanne die Anzahl der abstinieren
den Patienten sinkt, sowie auch die Anzahl der ri.ickerstatteten Fragebogen , offensichtlich im Zu
sammenhang mit der Ausscheidung der Patienten aus der Evidenz der antialkoholischen Ambu
latorien . Die Gesamtzahl der stationar liegender Patienten mit einer ordentlich beendeten Kur 
sinkt in allen Kategorien, die Anzahl der Rezidiven, der Aufenthalte auf den sogenannten Trin
kunterbrechungen und der sogenannten Detentionsaufenthalte steigt. Die Hypothese betreffend 
eine verschlechterte Prognose der wiederholenden Rezidiven wurde bewiesen . Es ist erfreulich , 
dass im Vergleich mit dem vorhergehenden Jahren und aus einer langfristigen Sicht , ein sti:itiger , 
milder Anstieg in der Anzahl sehr effektiver und effekt iver Heilungen beobachtet wurde. 

Se hl i.i s se I w 6 rte r: Katamnestische Verfolgung - Therapieeffektivitat - Fragebogen. 

B . IIITRCTHbI, T . KocTpoHeBa, M. IIoKopa, II . 3arpaAHYlK: PE3YJIbTATbI 
JIE"t.J:EHMH rpYIIIIbI MOTMBMPOBAHHbIX M HEMOTMBMPOBAH
HbIX IIAUMEHTOB, HAXOJJ:HIIIMXCH HA JIE"t.J:EHMM B IIPOTMBO
AJIKOrOJIbHO-HAPKOJIOrM"t.J:ECKOM OTJJ:EJIEHMM IICMXMATPM
"t.J:ECKOM EOJIbHMUbI r . EPHO - "t.J:EPHOBMUE B TE"t.J:EHME 7,5 
YI 1 rOJJ:A 

Pe3IOMe 

AsTOpbI Yl3y'laJIYI ~<p<peKTYlBHOCTb JIe'leHYlR 60JIbHbIX, 3aBYlCYlMbIX OT aJIKoroJIR, nOA
Beprll1Y1:XCR KOMnJIeKcHoMY npoTYlBOaJIKOrOJIbHoMy JIe'leHYlIO B npOTYlBOaJIKOrOJIbHOM OT
AeJIeHYIYI IIcYlxYlaTpyt'{ecKoň 60JIbHI1l.\bI r . BpHO no YlCTe'leHYIYI 7,5 YI 1 rOAa nOCJIe OKOH'la
HYlR cTa~oHapHoro JIe'leHYlR. rpynna 6bIJIa YlCCJIeAOBaHa C TO'lKYI 3peHYlR MOTHBal..\YIYI na
I..\YleHTOB K JI€'1eHYI:IO (A06pOBOJIbHOe, npYlHYAYlTeJIbHOe YI npeAoXpaHYlTeJIbHOe JIe'leHYle) 
YI C TO'lKYI 3peHYlR npe6bIBaHYlR 60JIbHbIX B OTAeJIeHYlRX, npeAHa3Ha'leHHbIX AJIR JIe'leHIUi 
MOTYlBYlpOBaHHbIX YI HeMOTYlBYlpOBaHHbfX na~eHToB. JJ:oCTYlrHyTble pe3yJIbTaTbI B npYlHl..\YI-

356 



V. št ASTNÝ, T. KOSTROŇOV Á, J. POKORA, P. ZAHRADNíK! VÝSLEDKY LÉČBY U SOU
BORU MOTIVOVANÝCH A NEMOTIVOVANÝCH PACIENTŮ LÉČENÝCH NA ODDĚLENí 
AT PL BRNO-čERNOVICE PO DOBU 7,5 A I ROKU 

rre rro.n;TBep.zV1J1H rrpe.n;noJloJKemm aBTopoB o TOM, 'ITO 'ÍHCJlO B03.n;epJKaBlllJ1XCR OT aJlKO

rOJlR C Te'IeID1eM BpeMeHH Bce nOID1JKaeTCR , B paBHOJ1 Mepe KaK rrOHHJKaeTCR H 'IHCJlO B03-

BpaTHBlllMXCR aHKeT, 'ITO, no BCeJ1 BepORTHOCTH, CBR3aHO CO CHRTHeM rraW1eHTOB C y'IeTa 

rrpOTHBOaJlKoroJlbHO-HapKOJlOrH'leCKJ1X OT.n;eJleHHJ1. 06ll.\ee 'IHCJlO rrpHID1MaeMbIX na~HeH
TOB C peryJlRpHO OKOH'IeHHbIM Jle'IeID1eM BO Bcex KaTeropHRX nOID1JKaeTCR, HO nOBblllla

eTCR 'IHCJlO pe~J1,ll;HBOB , npe6bIBaHJ1J1 Ha T . Ha3. rrpeKpall.\eHI1J1 xo.n;a H 'IHCJlO T. Ha3 . .n;eTeH

~110HHbIX rrpe6bIBaHI1J1. IIo.n;TBep.n;HJlacb rHrrOTe3a O xy.n;llleM rrporHo3e nOBTOpR!{)ll.\HXCR 

pe~J1,ll;HBoB. YTelllHTeJlbHblM 6blJl <paKT, '1TO rro cpaBHeHH!{) C rrpe.n;bIAYll.\HMH ro.n;aMH Ha-

6J1!{).n;aeTCR C .n;OJlrOJleTHeJ1 TO'lKH 3peHHR rrOCTORHHblJ1 He6oJlblll0J1 pOCT '1HCJla O'IeHb 

3<p<peKTHBHbIX H 3<p<peKTHBHbIX Jle'leHHJ1. 

KJI!{) 'I e B ble C JI O Ba: KaTaMHeCTH'IeCKOe 06CJle.n;OBaHHe - 3<p<peKTHBHOCTb Jle'leHHR - aH

KeTbl. 

Úvod: Katamnestické sledování pacientů AT oddělení PL Brno zaměřené na celko
vou efektivitu léčby provádíme od r. 1972. Katamnestické dotazníky sa rozesílají ob
vykle jeden rok po ukončení kompletní léčby. Výsledky těchto prací pravidelně uveřej
ňujeme (Kostroňová, Šťastný , 1984; Šťastný , Kostroil0vá , 1987) . 

Popis vzorku a metoda : Do zkoumaného vzorku jsme zařadili dotazníky nemocných 
léčených na AT oddělení PL Brno - Černovice v letech 1982, 1984 a 1987. Jedná se 
o katamnézy 7, 5 a 1 rok po léčbě u nemocných , kteří celou l éčbu řádně ukončili. vý
sledky jsme procentuálně propočítávali dle čtyř kritérií: 

1. Velmi efektivní léčba - trvalá a úplná abstinence; 
2. efektivní léčba - abstinence porušena jednorázovým požitím alkoholického nápo

je s následnou abstinencí (pro možnost srovnání s minulými výzkumy uvádíme i sou
borné výsledky spojených položek I a 2; 

3. částečně efektivní léčba - zlepšení ve zdravotní a sociální oblasti ; 
4. neefektivní léčba - nezlepšen. 
Všechna kritéria jsme propočítali jednak pro oddělení motivovaných pacientů (sta

nice 19) a jednak pro oddělení pacientů nemotivovaných (stanice 4). Dále pak jsme 
srovnali typy léčeb (dobrovolné, výměry a ochranné) na obou odděleních. 

Návratnost dotazníků 

Za rok 1982 (7 let od ukončení léčby) jsme rozeslali 141 dotazníků a vrátilo se jich 
103, tj. 73 %. Za r. 1984 (5 let od ukončení léčby) jsme rozeslali 200 dotazníků a vrátilo 
sa jich 187, tj . 93,5 %. Za rok 1987 jsme rozeslali 215 dotazníků a vráti lo se jich 209, 
tj. 97,2 %. 

Z došlých dotazníků jsme museli vyřadit pro nehodnotitelnost : z roku 1982 - 23 do
tazníků , t.j . 16 ,3 %, z roku 1984 - 31 dotazníků , tj . 15,5 % a z roku 1987 - 23 dotaz
níků, tj . 11,0 %. 

Do konečného statistického zpracování jsme tedy definitivně zařadili za r. 1982 - 80 
dotazníků , tj . 56,7 % za r. 1984-156dotazníků , tj . 78 ,0 % aza r.1987-186dotazníků, 
tj . 86,5 % z celkového počtu rozeslaných dotazníků . 

Z pac ie ntů léčených na stanici pro motivované nemocné jsme zahrnuli do výzkumu 
jako 100 % z r. 1982 - 64 dotazníků, z r. 1984 - 137 dotazníků a z r. 1987 - 142 dotaz
níků . 
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Z pacientů odléčených na stanici pro nemotivované pacienty jsme zahrnuli do výzku
mu z r. 1982 - 16 dotazníků, z r. 1984 - 19 dotazníků a z r. 1987 - 44 dotazníků . 

1. Celková efektivita v r. 1987 - 1 rok po léčbě 

Tabulka 1. Celková efektivita v L 1987 1 rok po l éčbě 

Velmi 
Efektivní Část . 

Počet efekt. Neefektivní 
případů 

efekt . 
% 

% % % 

186 36,5 9 ,6 27 ,5 26,4 
46 ,1 

Oddělení 19 142 40 ,2 11,3 26,8 21,7 
51 ,5 

Oddělení4 44 25 ,0 4 ,5 29 ,5 41,0 
29,5 

Dobrov. léčby 114 37 ,7 14,0 23 ,7 24 ,6 
na obou odd. 51 ,7 
U výměru 53 28 ,3 3,7 39,6 28,3 
na obou odd . 32 ,1 
OChL léčby 19 52,6 O 15 ,6 31 ,5 
na obou odd . 52,6 
Rozdíl mezi efekt. 
dobrov . prvoléčeb 92 40 ,2 14,2 25 ,0 20,7 
a dobrov. recidiv 54,4 
Recidivy 22 27 ,3 13 ,7 18,2 40,8 

41,0 

Interpretace výsledků 

1. Celková efektivita (graf 1) léčby za r. 1987 ve srovnání s předcházejícími roky 
z dlouhodobého pohledu prokazuje neustálý mírný vzestup procenta velmi efektivních 
a efektivních léčeb a mírný pokles léčeb zcela neefektivních . 

2. Celková efektivita u motivovaných pacientů (graf 2) vykazuje podobné tendence. 
U nemotivovaných nemocných (graf 2) se tyto trendy ještě více zvýrazňují. 

3. Celková efektivita dle typu léčby (graf 3): celkový počet přijímaných pacientů 
s řádně ukončenou léčbou se ve všech kategoriích léčeb snížil. Na odděleních se zvýšil 
počet dobrovolných recidiv, pobytů na tzv . přerušení tahu a rovněž detenčních pobytů, 
což se odrazilo v celkovém počtu pacientů zahrnutých do výzkumu. Vzhledem k efek
tivitě se jako nejzajímavější skutečnost jeví snížení počtu částečně efektivních léčeb 
a zvýšení neefektivních léčeb u dobrovolných pacientů, ve srovnání s r. 1984. U výměrů 
jsme zachytili vývoj zcela opačný - větší procento efektivních, větší procento částečně 
efektivních a výrazně nižší procento neefektivních (podobně jako u ochranných léčeb). 

4. Recidivy tvoří zhruba asi 1/4 z celkového počtu dobrovolných léčeb. Ve srovnání 
s dobrovolnými prvoléčbami je II recidiv menší procento efektivních, menší procento 
částečně efektivních a větší procento neefektivních . Pouze v rozdělené položce jedno
rázové napití a následná abstinence jsou výsledky u obou kategorií přibližně stejné. 
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Graf 1. Výsledky protialkoholn í léčby A T na oddělen í PLČ od roku 
1975 do roku 1987 

Legenda : 

______ a) l éčba velmi efektivní - trvale a úplně abs tinuje 
+ abstinence porušena 
jednorázovým požitím 
alkoholického nápoje 

_ __ __ _ _ __ _ b) l éčba částečně efektivní - zlepšení ve zdravotní 
a sociální oblasti 

_ . _ . _ • _ . _ . _ c) léčba neefektivní - nezlepšena 

•••••• • •••••••.•• d) není známo 

Diskuse 

Jak sme již uvedli , katamnestická sledování našich pacientů s odstupem 1 roku od 
ukončen í léčby provádíme od r. 1972 . Při hodnocení našich výs ledků vzhledem k do
stupným studi ím z jiných pracovi šť se nám opakovaně vynořují pochybnosti o smyslu 
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Graf 2. Výsledky protialkoholní léčby AT na oddělení PLČ v letech 
1982-1987 podle typů oddělení (motivovaní a nemotivovaní) 

Legenda: 

______ a) l éčba velmi efektivní - trvale a úplně abstinuj e 
+ abstinence porušena 
jednorázovým požitím 
alkoholického nápoje 

- -- _______ b) léčba částečně efektivní -zlepšení ve zdravotní 
a sociální oblasti 

_ . _ • _ • _ . _ . _ c) léčba neefektivní - nezlepšena 

••.••••• ••••••••• d) není známo 

a fa ktické validitě obdržených hodnot . Jsme si vědomi toho, že získané výsledky lze 
jen ve lmi obtížně zobecňova t , vzájemné srovnání různých prací je možné jen do určité 
míry a po vyj asně ní některých zásadn ích metodických přístupů k problému . Naše vý-
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Graf 3. Výsledky protialkoholní léčby AT na oddělení PLČ od roku 1979 do roku 1987 
dle t ypů léčby 

Legenda: 

______ a) l éčba velmi efektivní - trvale a úplně abstinuj e 
+ abstinence porušena 
jednorázovým požitím 
alkoholického nápoje 

__________ b) l éčba částečně efektivní - zlepšení ve zdravotní 
a sociální oblasti 

_ . _ . _ . _ . _ . _c) l éčba neefektivní - nezlepšena 

••.•.••••••.••.•• d) není známo 

zkum y se například opírají důsledně o zprávy z ambulancí, zatím co v jiných studiích 
jsou kombinovány tyto zprávy se zprávami z rodin , ze zaměstnání apod ., takže již při 
sběru dat může dojít k jejich určitému zkreslení. Na výsledky má vliv i určení základní 
sumy, tj . 100 %, zá kterou bývá někdy považován celkový počet léčených pacientů nebo 
celkový poče t pacientů , kteří ukončili léčbu v daném roce , dále pak počet rozeslaných 
dotazníků, počet vrácených dotazníků anebo konečně i počet hodnotitelných dotazní
ků . Nehledě na tyto pochybnosti naše zjištění opět uveřejňujeme , neboť sa domnívá-
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me , že i přes všechny metodologické chyby a zátěže lze při srovnávání alespoň prací 
týkajících se AT oddělení PL Brno dojít k zachycení určitých vývojových linií a změn 
v práci oddělení a jejich příčin , které jS0l:l námětem k další studii. Kromě těchto zásad
nějších závěrů můžeme při srovnávání také dojít například i k pouhému konstatov~ní , 
že v průběhu let se z nejrůzněj š ích důvodů úroveň práce ordinací AT dost mění (viz 
počty dotazníků 1 rok po skončení kompletní l éčby jsme zahrnuli do výzkumu 86,5 % 
dotazníků , protože u 13 ,5 % nebyly poradny schopny dodat údaje . Za r. 1984, tedy 
5 let po léčbě , to bylo 22 % a po 7 letech se jednalo o 43,3 %, u kterých poradny ne
mohly dodat údaje. 

Dále nás zaujímalo , k jak velkému zkreslení uvedených údajů dochází vzhledem 
k námi vybrané sumě (100 %). Pro r. 1987 udáváme procento velmi efektivních a efek
tivních z obou oddělení 46,1 %, přičemž za 100 % bereme počet hodnotitelných dotaz
níků . Po připočtení k celkovému počtu rozeslaných dotazníků klesá však toto procento 
na 40 %. 

Závěr 

Vzhledem ke skutečnosti, že systém terapie ani personální obsazení AT oddělení 
PL Brno se v minulých letech zásadně nezměnily, můžeme vyslovit domněnku , že na 
některých zdánlivě nejasných výsledcích se podílí změna profilu pacientů u všech typů 
léčeb. Dobrovolné léčby přicházejí na oddělení ve výrazně horším somatickém stavu, 
při přijetí jsou častěji diagnostikována vyšší stadia závislosti , sociální zázemí je u vět
šiny značně narušeno. Pacientů s léčbou na výměr, kteří zdárně ukončili léčbu, značně 
ubylo a byli většinou léčení na stanici pro motivované nemocné. Stanice pro nemotivo
vané pacienty se převážně zaplnila detenčními pobyty , čekately na důchod , opakova
nými dlouhodobými recidivami s výměrem anebo pacienty , kteří výrazně léčbu narušo
vali . Stejný obraz byl i u ochranných léčeb . Vzhledem ke srovnání úspěšnosti dobrovol
ných recidiva dobrovolných prvoléčeb lze uzavřít , že naše výsledky potvrdily hypotézu 
o horší další prognóze recidiv . 

II. Srovnání výsledků léčeb ukončených v r. 1984-1 rok po skončení léčby a 3 roky 
po skončení léčby 

III. Srovnání výsledků léčeb ukončených v r. 1982 - 1 rok po skončení léčby a 7 let 
po skončení léčby 

V části referátu pod II. a III. jsme se snažili zachytit efektivitu léčby po 3 a 7 letech 
od skončení ústavní léčby. Zobecnění výsledků se však ukázalo jako problematické 
a zkreslující vzhledem k poměrně malým počtům hodnotitelných dotazníků. Vcelku 
můžeme říci, že se potvrdil obecný trend ke snižování počtu zcela abstinuj ících a zvy
šování procenta částečně efektivní léčby , tj. sociálního zlepšení. Toto platí zejména 
pro dobrovolné vstupy, od kterých jsme také získali největší počet dotazníků. Dlouho
dobé výsledky u léčeb na výměr a ochranných léčeb uvádíme pouze pro zajímavost, 
protože se jedná o příliš malé soubory a nepodařilo se nám postihnout jejich opakované 

. pobyty, které byly v mnoha případech vedeny jako dobrovolné recidivy . Vzhledem ke 
koncepčním a metodologickým problémům katamnestického sledování léčených pa
cientů se domníváme , že studie tohoto typu mají pouze ilustrativní hodnotu . K získání 
validních výsledků, které by bylo možné zobecňovat a vzájemně sledovat, by bylo po
třeba vytvořit jednotnou metodu exaktního získávání informací. 
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Tabulka 2. Celková efektivita léčeb ukončených v r. 1984 

Počet 
Velmi efekt. Cásteč. 

Neefektivní + efektivní efekt. 
případů % u/o 

(}lo 

1 rok po léčbě 229 45.0 29.0 27 .0 
3 roky po léčbě 156 33,3 44.7 23.6 
Odd. 19 - motivovaní 
1 rok po léčbě 154 5l.0 29.0 20.0 
3 roky po léčbě 137 35 .7 43 .8 20.5 
Odd. 4 - nemotivovaní 
1 rok po léčbě 75 27.0 29.0 43.0 
3 roky po léčbě 19 15.8 42.1 42. 1 
Dle typu léčby - dobrovolné léčby 
1 rok po léčbě 138 50.0 30.0 20.0 
3 roky po léčbě 114 36.8 39.5 23.8 
Dle typu léčby - výměry 

1 rok po léčbě 71 28 .0 33.0 39.0 
3 roky po léčbě 35 22.8 42.9 34.3 
Dle typu léčby - ochranné léčby 
1 rok po léčbě 20 50.0 10.0 40.0 
3 roky po léčbě 7 28.6 57.2 14.2 

Tabulka 3. Celková efektivita léčeb ukončených v r. 1982 

Počet 
Velmi efekt. Cásteč. 

Neefektivní + efektivní efekt. 
případů % % 'Yo 

1 rok po léčbě 184 32.0 28,0 40.0 
71et po léčbě 90 26.4 27.4 46.2 
Odd . 19 - motivovan í 
1 rok po léčbě 116 34,0 29,0 37,0 
71et po léčbě 64 29.6 28 ,2 42.2 
Odd. 4 - nemotivovaní 
1 rok po léčbě 68 15.0 35.0 50.0 
71et po léčbě 16 12 ,5 25,0 62.5 
Dle typů léčby - dobrovolné l éčby 
1 rok po léčbě 88 42 ,0 27,0 31.0 
71etpoléčbě 62 35.8 20,7 43,5 
Dle typů léčby-výměry 
1 rok po léčbě 64 14,0 31.0 55,0 
71etpoléčbě 21 9,6 47,6 42,8 
Dle typů léčby - ochranné léčby 
1 rok po léčbě 32 22,0 28,0 50,0 
7 let po léčbě 6 O 16,7 83,3 
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Závěr 

Při zkoumání efektivity l éčby po 3 a 7 letech od skončení ústavní léčby se potvrdil 
obecný trend ke snižování počtu zcela abstinujících a zvyšování počtu sociá ln ě zlepše
ných . Toto se potvrdilo u dobrovolných vstupů, kde jsme získali největší počet dotaz
níků . Výsledky u nedobrovolných léčeb jsou problematické, protože se jedná o malý 
počet případů. 
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