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The aim of this overview study is to highlight the issue of homelessness in connection
with selected health and social aspects. We deal with psychological and physical
health, homelessness and substance abuse (alcohol, drugs). Existing studies point to
the fact that, among the homeless, there is a higher psychiatric morbidity than among
the general population. The situation is identical regarding physical health. Substance
abuse is also more common among the homeless than among the general population.
In this study, we used the current academic articles listed in Scopus and PubMed to
start with. We searched for them entering the keywords “homeless” and “health”.
In 2015, Scopus published 6670 articles on this topic. In PubMed, we found 1780
scientific articles, regarding the keywords, published in the last 5 years. In connection
with this topic, we also drew from the current academic bibliography available on the
Czech market and from the website of the Ministry of Labour and Social Affairs of
the Czech Republic.
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Cílem této přehledové studie je poukázat na problematiku bezdomovectví v souvislosti s vybranými zdravotně sociálními aspekty. Zabýváme se psychickým a fyzickým
zdravím bezdomovců a užíváním návykových látek (alkohol, drogy) u této cílové skupiny. Existující studie poukazují na skutečnost, že u bezdomovců je vyšší psychiatrická nemocnost než u běžné populace. Stejná situace je u fyzického zdraví. Také zneužívání návykových látek je mnohem častější u bezdomovců než u běžné populace.
V této studii jsme vycházeli z aktuálních odborných článků uvedených v databázi
SCOPUS a PubMed, a to po zadání klíčových slov „bezdomovec“ a „zdraví“. V databázi
SCOPUS v roce 2015 bylo uveřejněno 6 670 odborných článků na toto téma. V databázi PubMed nalezneme v souvislosti s uvedenými klíčovými slovy za posledních
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5 let 1 780 vědeckých článků. V souvislosti s touto tematikou jsme čerpali také z aktuální odborné literatury dostupné na českém trhu a z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
© 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.
Published by Elsevier Sp. z o. o. All rights reserved.

Úvod
Tato přehledová studie byla vypracována na základě analýzy dat, která jsme získali z odborných článků uveřejněných v databázích, z literatury dostupné na českém trhu
a z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky. Kritéria výběru byla dána klíčovými slovy. Byly použity databáze SCOPUS a PubMed, a to po zadání klíčových slov „bezdomovec“ a „zdraví“. V databázi
SCOPUS v roce 2015 bylo uveřejněno 6 670 odborných
článků na toto téma. V databázi PubMed, v souvislosti
s uvedenými klíčovými slovy, nalezneme za posledních
5 let 1 780 vědeckých článků.

Bezdomovectví
Bezdomovectví lze chápat jako sociální propad na okraj
společnosti. Nejde o náhlou změnu vyvolanou jedinou událostí, ale o důsledek dlouhodobé kumulace různých negativních faktorů [1]. Všeobecně v mezinárodním měřítku
uznávanou definici bezdomovectví uvádí FEANTSA [2]:
„Bezdomovectví je absence vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí. Bezdomovci jsou ti lidé, kteří nejsou schopni získat vlastní, trvalé a přiměřené obydlí nebo si nejsou
schopni takové obydlí udržet kvůli nedostatku finančních
prostředků nebo jiným sociálním bariérám.“ Definice zahrnuje jak zjevné, tak skryté a potencionální bezdomovectví.
FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci, Fédération Européenne Associations
Nationales Travaillant avec les Sans Abri) je nejznámější
a nejvýznamnější instituce, která pracuje v oblasti bezdomovectví na evropské úrovni. Sídlí v Bruselu. Její činnost je
podporována Evropskou komisí. Byla založena v roce 1989.
Je zaměřena na prevenci a odstraňování bezdomovectví,
produkuje teoretická studia o příčinách bezdomovectví
a jeho dopadech na společnost.
Současné poznatky upozorňují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu a důvody pro
vznik bezdomovectví jsou velmi individuální, v čase proměnlivé a na začátku leckdy jen obtížně identifikovatelné.

Fyzické zdraví bezdomovců
Pfeil a Howe [3], Rew et al. [4], Rotheram-Borus et al. [5]
a Yoder et al. [6] se ve svých studiích zaměřili na negativní
dopad bezdomovectví, na zdraví lidí bez přístřeší. Daly [7]
vidí příčinu zdravotních problémů, týkajících se zejména
chronických onemocnění u bezdomovců, v chudobě, v jejich existenci bez trvalého a bezpečného bydliště. Vedle
toho Basser [8] spatřuje důvody vzniku chronických onemocnění u bezdomovců v jejich nezdravém životním stylu.

Tento fakt potvrzují i Moczygemba et al. [9], kteří uskutečnili kvalitativní výzkum u bezdomovců, v němž se zabývali
výskytem hypertenze u lidí bez domova v souvislosti s nezdravým životním stylem. Terapeutické změny životního
stylu jsou u bezdomovců poměrně náročné, naopak studie
prokázala, že u pacientů bez domova je zřejmý větší počet
ovlivnitelných rizikových faktorů hypertenze, jako jsou zejména špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a nadměrné užívání alkoholu a nikotinismus. Stejně tak Gambattese et al. [10] a Riley et al. [11] spatřovali v problematice mortality u lidí bez domova negativní dopad účinků alkoholu, tabáku i drog na míru úmrtnosti. Neboť tyto škodlivé
látky mohou dle jejich studií u lidí bez přístřeší přispívat
k nejčastějším příčinám úmrtí, jako jsou rakovina, kardiovaskulární onemocnění, cirhóza jater a infekce HIV.
V letech 2003 až 2008 uskutečnili Baggett et al. [12]
výzkum, který se zabýval vlivem tabáku, alkoholu a návykových látek na nemocnost a na mortalitu u dospělých
osob bez přístřeší. Jejich kohortová studie zjišťovala příčiny úmrtí u 28 033 lidí žijících v Bostonu. Závěry studie
neprokázaly jednoznačný vliv „bezdomovectví“ na míru
úmrtnosti vůči ostatní populaci, ale více než polovinu příčin úmrtí představovalo požívání zdraví škodlivých látek.
Výzkumem Woodhall-Melnikové et al. [13] bylo zjištěno,
že lidé bez přístřeší v souvislosti s nezdravým životním
stylem jsou také ohroženi nadváhou a obezitou, s nimiž je
spojeno i vyšší riziko špatného zdravotního stavu a riziko
početnější mortality u osob bez přístřeší. Toto potvrzují výsledky studie prováděné v Torontu. Kromě toho bylo
prokázáno, že jídlo, které je poskytováno lidem bez přístřeší dobročinnými organizacemi, je nutričně nevyvážené,
s nedostatkem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Podle
Tse a Tarasuka [14] a Ledouxe et al. [15] se tato skutečnost
u lidí bez přístřeší podílí na nadváze a obezitě.
Větší výskyt zdravotních překážek, zdravotních postižení, vyšší mortality i morbidity je u bezdomovců (než
u běžné populace) dán také zejména horším přístupem lidí
bez přístřeší ke zdravotnickým službám [16].
V Melbourne v Austrálii Kermode et al. [17] v letech
1995–1996 jejich studií informovali o zdraví zkoumaného
souboru bezdomovců. Z výsledků výzkumu vyplynula skutečnost, že vedle 44 % jedinců s duševním onemocněním
a 28 % osob závislých na drogách bylo 72 % bezdomovců,
u kterých byly prokázány zdravotní problémy ve smyslu
bronchitidy, astma bronchiale a gastroenteritidy. Naproti
tomu se v průběhu 10 let v další australské kohortové studii Babidge et al. [18] zabývali úmrtností u 708 lidí žijících
bez přístřeší v centru Sydney. Z výzkumu bylo patrné, že
k úmrtí 83 těchto mužů a žen (tzn. 12 %) docházelo čtyřikrát častěji než u osob z běžné populace. Příčiny úmrtí
u bezdomovců souvisely nejen se špatnou stravou, s nadměrným požíváním alkoholu, se sebevraždami, ale i s výskytem kardiovaskulárního onemocnění.
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Poměrně velkým problémem v problematice bezdomovectví je i výrazná pozitivita viru hepatitidy C. Ve snaze
omezit rostoucí morbiditu a mortalitu u vysoce rizikových osob z bezdomovecké populace posuzovali Norton et
al. [19] ve Spojených státech amerických postoje ohledně
screeningu na nediagnostikovaný virus hepatitidy C (HCV)
a úroveň znalostí bezdomovců o HCV. Výsledky výzkumu
poukázaly na skutečnost, že 90 % zkoumaných osob chtělo
být nadále testováno na HCV. Znalosti o HCV nebyly zpočátku příliš příznivé, přesto vzdělávací intervence zaměřená na informovanost bezdomovců se v této problematice
výrazně zlepšila.
Kromě výše uvedených zdravotních problémů u bezdomovců nelze opomenout i zvyšující se počet lidí HIV pozitivních. V této souvislosti Figueroa et al. [20] poukazují na
výzkum zaměřený na prevalenci HIV u mužů homosexuálů
žijících bez přístřeší na Jamajce. U zkoumaného souboru
bezdomovců byla zjištěna prevalence HIV ve 20 %. Studie
podtrhuje význam sociální zranitelnosti ve výskytu epidemie HIV. Existující programy na podporu mladých lidí bez
přístřeší jsou důležité jednak z důvodu omezení sociální
zranitelnosti a také z důvodu zaměření se na snížení přenosu HIV. Kelly et al. [21] zmiňují svou průřezovou analýzu sociodemografických, strukturálních a behaviorálních
faktorů spojených s pozitivitou herpes simplex virus –
2 (HSV 2) infekcí, kterou prováděli v roce 2010 v průběhu
7 měsíců u promiskuitních žen, jež byly bez přístřeší. Jejich
věk byl v průměru 49 let a v 88 % byla u těchto žen detekována infekce HSV 2 a pouze 17 % jich bylo o své infekci
informováno. Z celkem 213 žen bylo 114 HIV pozitivních
a u 99 žen byla prokázána HIV negativita.
Hulínský et al. [22] uvádějí, že v České republice bylo
k 30. 6. 2014 evidováno celkem 2 637 HIV pozitivních
osob, z toho 452 ve stadiu rozvinutého AIDS. Za nejohroženější skupiny obyvatel lze považovat osoby s rizikovým
sexuálním chováním a mládež.
V české společnosti zdůrazňuje Pekárková [23] v souvislosti se zvyšováním počtu sociálně vyloučených skupin
(bezdomovců) a z důvodu nárůstu výskytu zdravotních
problémů v této komunitě nutnost poskytování specifické zdravotní péče. U těchto pacientů je požadována komplexní zdravotně sociální péče ve větší míře než u pacientů
z ostatních vrstev. V USA a v Evropské unii byl v souvislosti
se zdravotně sociální péčí o sociálně vyloučené osoby vytvořen obor pouliční medicína (street medicine). Součástí
specifické problematiky pouliční medicíny je zdravotně sociální péče o ženy. V České republice však u žen vzhledem
k dlouhodobé neperspektivní životní situaci schází motivace ke spoluúčasti na prevenci.

ními a sociálními službami poskytovanými těmto osobám
[25].
Typický je výskyt duálních diagnóz, psychiatrické diagnózy v kombinaci s látkovou závislostí [26], který je u 10–
20 % bezdomovecké populace [27]. Drogová či alkoholová
závislost je bezesporu faktorem, který výskyt a průběh
duševních onemocnění ovlivňuje [28]. Kamieniecki [29]
uvádí, že mladí bezdomovci vykazují ve srovnání s kontrolní skupinou dvakrát vyšší výskyt stresu a psychiatrických
onemocnění. Statisticky významně vyšší je u nich také riziko sebevražd. Psychické problémy bezdomovců souvisejí
jednak bezprostředně s životem na ulici, ale obvykle se setkáváme s diagnózou již před ztrátou bydlení a může tak
představovat jeden z rizikových faktorů bezdomovectví
[30].
Osoby bez přístřeší anamnesticky dále vykazují často
přítomnost citové deprivace v dětství a dospívání a zkušenost s fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, kdy tyto
faktory zvyšují šanci na výskyt psychiatrického onemocnění. Špatné fungování primární rodiny může být důvodem,
proč mladý člověk rodinu předčasně opouští, což zvyšuje
šanci stát se osobou bez přístřeší [31].
Ve srovnání s běžnou populací je u osob bez přístřeší
nejvíce zastoupena schizofrenie, a to v různých studiích
v rozmezí 2–45 %. Příčinou může být deinstitucionalizace, zánik komunitní psychiatrické péče či socioekonomická situace osob s duševní chorobou. Absence odpovídající
zdravotní péče u těchto osob vede k tomu, že je u nich asi
dvojnásobné riziko úmrtí než u osob se stejnou diagnózou
mimo bezdomoveckou populaci [32]. Dalšími „typickými“
psychiatrickými onemocněními jsou depresivní porucha,
která se vyskytuje u 12–42 % bezdomovců, a různé typy
poruch osobnosti, především pak disociální a hraniční. Metodologickou otázkou různých šetření v této oblasti ale je,
do jaké míry se jedná o skutečné poruchy osobnosti a do
jaké míry jsou to projevy chování v souvislosti s maladaptací vzniklou životem na ulici a traumatickými anamnézami.
Podobná situace pak existuje s afektivními poruchami [33].
Výskyt psychiatrických diagnóz je ve srovnání s muži bezdomovci [34] vyšší u žen bezdomovkyň a dále roste s věkem.
North et al. [35] analyzovali výskyt psychiatrických
onemocnění v konkrétní bezdomovecké populaci od roku
1980 vždy po deseti letech a zjistili, že se prevalence významně liší dle preventivních opatření, proto je rozhodně
třeba se vedle socioekonomické podpory touto oblastí intervenčně zabývat. Psychický stav může být příčinou i důsledkem života na ulici a může se významně spolupodílet
na omezené možnosti vrátit se do běžného života [36].

Psychické zdraví u bezdomovců

Bezdomovci a návykové látky

Existující studie z vyspělých zemí poukazují na to, že psychiatrická nemocnost v populaci bezdomovců je výrazně
vyšší než u běžné populace [24]. Jednotlivé výzkumy zabývající se prevalencí v této oblasti se poměrně výrazně liší
stát od státu, kde nejvyšší je uváděna ve Spojených státech
amerických, Austrálii a Kanadě, a to 80–95 %, a naopak
nejnižší v Irsku a ve Španělsku 25–33 %. Rozdíly mohou
být způsobeny odlišnými metodikami, stejně jako strukturou bezdomovecké populace a v neposlední řadě zdravot-

Zneužívání návykových látek je mnohem častější u bezdomovců než u běžné populace [37]. Whittaker et al. [38] poukazují na to, že bezdomovectví silně koreluje s vyšší mírou
užívání návykových látek. Vztah mezi bezdomovectvím
a užíváním drog je oboustranný, avšak závislost na drogách
či alkoholu je zřejmě nejzávažnější překážkou návratu bezdomovců do společnosti [39].
Vágnerová et al. [40] uvádějí, že zejména u mladých
bezdomovců je užívání návykových látek velmi časté. Po-
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ukazují na 29 studií provedených v západních zemích, kde
závislost na alkoholu a drogách zařazují k nejčastěji vyskytujícím se duševním poruchám mezi bezdomovci. Výskyt
těchto poruch je udáván v poměrně širokém pásmu, a to
v případě alkoholu od 8,1 do 59 %, v případě drog od 4,5 do
54 %.
Shelton et al. [31] dospěli k závěru, že bezdomovecký
styl života posiluje tendenci užívat drogy či pít alkohol.
Podle jejich zjištění je bezdomovectví v USA více spojené
s užíváním drog než alkoholu. V jejich výzkumech bylo zjištěno, že užívání drog úzce souvisí s užíváním alkoholu již
po první epizodě bezdomovectví, což naznačuje, že užívání drog se může stát významným rizikovým faktorem pro
bezdomovectví.
V České republice tento předpoklad lze uvést jen u určité věkové kategorie. Mladší bezdomovci také užívají více
drogy než alkohol. Značná část pak konzumuje obojí [40].
Vágnerová et al. [40] prováděli výzkum u 90 pražských
bezdomovců ve věku 19–26 let (60 mužů, 30 žen); 17 %
uvedlo, že alkohol nekonzumují, 59 % konzumuje alkohol
bez větších problémů a 24 % uvedlo, že konzumují alkohol
v nadměrných dávkách. Pokud jde o užívání drog, tak 61 %
dotázaných uvedlo, že užilo nelegální drogu (nejčastěji pervitin 39 %, konopné látky 21 %, heroin 2 %, kokain 1 %).
Jakmile se člověk stane bezdomovcem, kontakt s ostatními lidmi bez domova může zvýšit příležitosti k získání
drogy a užívání drog může sloužit jako prostředek, jak se
vypořádat s velmi náročným životním stylem [31].
Johnson a Chamberlain [41] poukazují na výzkum, který proběhl u bezdomovecké populace v Austrálii (n = 4291)
a byl zaměřen na to, zda užívání návykových látek předchází, nebo následuje bezdomovectví. V tomto výzkumu bylo
potvrzeno, že 43 % respondentů mělo problémy s užíváním návykových látek. Z nich jedna třetina měla problémy
s užíváním návykových látek před tím, než se stali bezdomovci, a u dvou třetin se rozvinuly problémy s užíváním až
poté, co se stali bezdomovci.
Ve Velké Británii proběhl výzkum u bezdomovců starších 25 let (n = 160), kde tito respondenti uvedli, že mají
problémy s alkoholem pouze v 6 %, ale problémy s užíváním drog uvedlo 23 % respondentů [42].
Neale a Stevenson [43] uvádějí, že bezdomovci, kteří
užívají drogy a alkohol, jsou považováni za jednu z nejvíce
marginalizovaných skupin ve společnosti.
Závislost na návykových látkách, která je mnohdy důsledkem bezdomovectví, je také příčinou řady chorobných
stavů (jaterní cirhóza, hepatitidy, kožní abscesy, malnutrice atd.) [44].

Závěr
Cílem této přehledové studie je poukázat na bezdomovectví
v souvislosti s psychickým a fyzickým zdravím bezdomovců
a užíváním návykových látek (alkohol, drogy) u této cílové
skupiny. Příčinou většiny zdravotních problémů u bezdomovců je zanedbání lékařské péče, a to jak ze strany bezdomovců, tak ze strany poskytovatelů této péče. Bezdomovci
jsou v důsledku svého způsobu života ohroženi různými
zdravotními obtížemi. Jedná se zejména o choroby infekč-
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ní, kožní, civilizační a duševní. Také zneužívání návykových látek je mnohem častější u bezdomovců než u běžné
populace. Tato problematika je vnímána jako celosvětový
problém, i když v konkrétních zemích má svá specifika.
Také řešení a preventivní opatření musí být přizpůsobena
společenským, politickým, ekonomickým, geografickým,
náboženským a dalším faktorům, které tento sociální fenomén provázejí.
Dosavadní zkušenost již mnohokrát potvrdila, že pro
zdraví lidí je nesmírně důležitý zájem o zdraví a odpovědnost za zdraví lidí. V této souvislosti mluvíme o pojmu
„zdravotní gramotnost“. Světová zdravotnická organizace
definuje zdravotní gramotnost jako kognitivní a sociální
dovednost, která determinuje motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět
jim a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví [45].
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