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VÝCHODISKA: Kvalita života je bezesporu moderním

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

a èasto skloòovaným tématem. Pøesto je tomuto fenomé-

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

nu vìnována v Èeské republice v oblasti adiktologie zatím

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

spíše jen velmi okrajová pozornost, pøièemž zde má zcela

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

urèitì bližší prùzkum týkající se kvality života své místo.

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

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

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

jekèního užívání nelegálních návykových látek. Svoji váhu

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

pøi hodnocení efektivity, pøípadnì návrhu nových schémat

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

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

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

mapování kvality života v léèbì hepatitidy C u uživatelù

pinì na zaèátku léèby. ZÁVÌRY: Oproti dostupným èes-

drog podstatné. METODY: V první polovinì roku 2008

kým normám je kvalita života snížena pouze ve skupinì po

byla pro úèely této práce utøídìna data získaná pomocí do-

léèbì VHC, oproti normám anglickým a americkým je kva-

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

lita života snížena v obou skupinách.

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 procedur ve dvou skupinách – na zaèátku léèby VHC, po léèbì
VHC. SOUBOR: Je tvoøen klienty zaøízení REMEDIS, kteøí
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