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Souhrn 

Autorka popisuje výcvikové programy v zahraničí . Poté popisuje výcvikové schéma Skálova 
institutu a zabývá se některými specifickými problémy této oblasti. 

Kr ú č o v é s l o v á : léčba závislostí - skuPinová psychoterapie - výcvik 

M. Frouzová: TRAINING PROCESS OF THE EMPLOYEES IN THE 
ATAREA 

Summary 

Author describes present training curriculum for addictologists abroad. Than she describes 
the schema of training in group psychotherapy in Skálův Addiction Training Institute. She ex
plaines two phases of the training 5- years course. She points out the main features and proh
lems during the training. 

K e y w o r d s : Treatment of dependencies - group therapy - training - Addiction training 
institute 

S výrazným růstem problematiky abúzu a závislostí, zvláště na nealkoholových 
drogách (Nešpor, 1996), přichází do této oblasti mnoho nových pracovníků . Ti mají 
často vzdělání v různych oborech a na různých úrovních. Navíc vznikají nestátní 
nezdravotnická pracoviště, která mají rozdílnou úroveň i nejasnou indikaci pa
cientů a vágně formulované cíle své péče . Nebýva proto zcela lehké sa v této nové 
oblasti vyznat . Jednou z možností, jak přispět k lepší orientaci, ale i k růstu odbor
nosti, je hledání a zpracování informací týkajících se požadavků profese a výcvi
kových možností těchto pracovníků. 

V rámci projektu Intemational Europe Drug Abuse Treatment Training 
(lEDATTP) určeného pracovníkům ze šesti států Evropy (Bulharsko, ČR, Polsko, 

Předneseno na celostát lli AT konferenci dne 22. - 24. 5. 1996 v Českém Krumlové 
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Maďarsko, Slovinsko, SR), který vede metodicky prof. D. Deitch z Kalifornské uni
verzity, jsme se mohli seznámit s programem, který byl pro tento výcvik vypra
cován (Deitsch, 1995). Po úvodu do problematiky je rozdělen do deviti oblastí : 

- Historie a etiologie závislosti na drogách; 
- deleIÚ drog, psychofarmakologie a účinky; 
- "mapováIÚ" problematiky, párováIÚ potřeb klienka s vhodnou intervencí, diag-

nostika; 
- léčeIÚ a resocializace, prevence relapsu; 
- terapeutické modality; 
- specifické cílové populace; 
- právIÚ a etické aspekty; 
- prevence; 
- dokumentace, doporučeIÚ do jiných center, spolupráce. 
Toto rozděleIÚ v sobě kromě pokusu pokrýt základIÚ problematiku nese i infor

maci o novinkách v dané oblasti . 
V rámci tohoto výcviku jsme se mohli seznámit s částečným výsledkem komise 

amerických expertů, kteří se pokoušejí vypracovat obecněji použitelný přehled ná
roků profese. Ti formulovali základIÚ znalosti, dovednosti a postoje pracovníka v 
oblasti drog následovně : 

1. Rozumí modelům a teoriím závislosti ; 
2. bere v úvahu sociálIÚ, politické, ekonomické a kulturIÚ kontexty závislosti a 

abúzu; 
3 . zná filozofii, praxi, společenskopolitické pozadí a efektivitu; 
4. uznává důležitost rodinných a sociálIÚch systémů v ozdravném procesu; 
5. rozumí důležitosti výzkumu a jeho aplikace v kliIÚcké praxi; 
6. zná fyzický, behaviorálIÚ a psychosociálIÚ vliv drog na uživatele i jeho bližní; 
7. začleňuje metody snižováIÚ negativIÚch vlivů drogové závislosti; 
B. zvládá dovednosti v navazováIÚ pomáhajícího vztahu; 
9. volí strategie odpovidající klientově stadiu závislosti, změny a uzdravení; 

10. vi o důležitosti příměřeného vědomí sebe; 
11. rozumí a používá role poradce v terapeutickém vztahu; 
12. rozumí důležitosti supervize. 
Skupina se problematikou dále zabývá a podrobněji konkretizovala nároky v ná-

sledujících oblastech: 
- ProfesionálIÚ odpovědnost; 
- screening; 
- příjem klienta; 
- orientace v základIÚ struktuře nabízených služeb a práv klienta či pacienta v 

nich; 
- poradenstvi; 
- vyšetřeIÚ ; 

- léčebný plán; 
- krizová intervence; 
- edukace; 
- konzultace s jinými odborIÚky, konzilia; 
- vedeIÚ případu; 

- náplň práce poradce; 
- vedeIÚ dokumentace; 
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- způsob doporučeIÚ klienta do jiného léčebného či resocializačIÚho programu. 
Tato pracoVIÚ skupina v současné době svou práci uzavírá a jejím výsledkem by 

měl být podklad pro získáIÚ licence poradce v oblasti abúzu a závislosti na alkoholu 
a jiných drogách. 

Jiná americká pracovIÚ skupina, konzorcium národIÚ certifikace v SeverIÚ Ka· 
rolíně, vypracovala v r . 1990 a 1991 studii základIÚch úkolů, které by měl poradce v 
oblasti zneužíváIÚ alkoholu a jiných drog zvládat. (Role Delineatation Study ... , 
1991). 

Obsahuje pět oblastí: 
1.VyšetřeIÚ ; 

2. poradenství; 
3 . vedeIÚ případu; 

4. vzděláváIÚ; 
5. profesionálIÚ odpovědnost . 

Každá oblast je podrobně zmapována do jednotlivých bodů, které jsou dál roz
pracovány do jednotlivých úkolů, které by měl poradce pří případných zkouškách 
pro příjetí do této oblasti zvládat. Toto rozpracováIÚ je zkráceno opět do podoby 
souhrnných úkolů. V oblasti profesionálIÚ odpovědnosti by např. poradce měl znát 
teorie a modely týkající se léčby závislosti na alkoholu a jiných drogách a měl by 
znát společenské, politické, ekonomické a kulturálIÚ kontexty spolu s rodinnými a 
jinými sociálIÚmi systémy. Měl by umět vytvořít a udržet pomáhající vztah a také 
adekvátně fungovat ve své terapeutické roli. Měl by znát vliv jednotlivých drog a 
umět pracovat ve směru sIÚžováIÚ negatiVIÚch následků. Měl by se zabývat výsled· 
ky výzkumu a jeho aplikace v této oblasti a pro svůj průběžný růst používat super· 
vizi . 

V České republice byl podán MezirezortIÚ komisí v r . 1995 návrh "ZákladIÚ kri
téria pro odbornou práci v oblasti prevence a léčeIÚ drogových závíslostí" určený 
MiIÚsterstvu zdravotIÚctví ČR (ÚStIÚ sděleIÚ MUDr. P . Béma). Pří vypracováIÚ bylo 
částečně použito podkladových materiálů NIDA, WHO a CSAT/ AT California. Dělí 
sa do dvou základIÚch oblastí. V prvIÚ jsou formulovány základIÚ, ve druhé části 
pak speciálIÚ vědomosti, schopnosti a techniky. SpeciálIÚ část je opět rozdělená do 
dvou základIÚch oblastí: 

1. PrimárIÚ prevence; 
2. sekundárIÚ a terciálIÚ prevence. 

a) ÚvodIÚ zhodnoceIÚ a "zpárováIÚ" potřeb klienta s vhodným typem inter
vence či léčebného programu; 

b) krizová intervence a terapie; 
c) různé formy individuálIÚ, rodinné a skupinové terapie . 

Český Skálův institut (dále SI) se ve svém integratiVIÚm modelu psychotera
peutického výcviku v závislostech zabýva psychoterapeutickými nároky na pra
cOVIÚka v této oblasti a dělí je do základIÚch šesti oblastí (Frouzová, 1996): 

a) Znalosti a dovednosti týkající se znalosti klienta: 
- umět získávat a orientovat se v informacích týkajících se individuálIÚho a so

ciálIÚho zázemí; 
- umět se orientovat v základIÚch diagnostických kritériích týkajících se této 

oblasti; 
- umět formulovat úroveň a kvalitu motivace klienta ke změně . 

b) Znalosti, postoje a dovednosti týkající se profese: 
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- znát síť služeb v komUIŮtě, udržovat s nimi adekvátni kontakty a spolupraco· 
vat s nimi; 

- vědomí profesionální identity a etiky a s ní spojené schopnosti týmové práce; 
- schopnost angažovanosti v profesi . 
c) Teoretické znalosti z následujícich oblastí: 
- abúzu a závislosti; 
- psychoterapie; 
- jiných problémových oblastí a duševních poruch souvisejících s problémem 

abúzu a závislosti . 
d) Praktické dovednosti : 
- znalost a způsob provádění psychoterapeutických technik; 
- jejich adekvátní použití; 
- schopnost být otevřený supervizi a efektivně ji používat. 
e) Zkušenosti z 

- terapeutického procesu 
- terapeutického vztahu 
- role klienta . 
f) Kvalita osobnosti pracovníka, která je při psychoterapii hlavním nástrojem 

práce: 
- Umět tento nástroj vědomě používat na základe lepší znalosti sebe; 
- schopný vyvolávat, zvládat a efektivně využívat psychoterapeutický vztah; 
- osobnost disponujíci dostatečnou úrovní v následujících faktorech; 
- emocionální zralost; 
- potřebnou šíři a hloubku osobní zkušenosti ; 
- schopnost zvládat zátěže v rámci psychoterapeutické role; 
- komUIŮkační schopnosti; 
- otevřenost růstu, schopnost učení. 
Výcvik ve Skálově institutu nabízí ve svých programech základní výcvikové me· 

tody: 
- seznámení s teorií a základními technikami psychoterapie závislostí v podobě 

přednášek a workshopů; 
- zmapování a propracování problémových oblastí a uvědomění si své osob

nostní struktury; 
- sebezkušenost v roli klienta; 
- sebezkušenost v roli terapeuta pod plnou supervizi a s feedbackem od svých 

kolegů ve stejné pozici; 
- supervizi v podobě Bálintovských a kazuistických seminářů. 
SI přijímá do svého výcviku pracovníky s různým vzdělanostním pozadím i 

úrovní tak jak to vyžaduje praxe. Přijímá i ty pracovníky, kteří prošli vlastní závis
lostí a delší dobu abstinují. 

Tzv. laičtí terapeuti, kteří nemají vlastní odbornost kromě úspěšně zvládnuté 
závislosti abstinencí a vystupují v léčebném programu jako autentické osoby, jsou 
do výcviku přijímíní ojediněle (v každé výcvikové skupině o 10 - 12 účastnících je
den až dva laičtí terapeuti) . Mají zde nezastupitelnou funkci, neboť pomáhají ostat
ním překonat psychosociální bariéry vůči závislým a díky svým často nezvyklým 
pohledům nabízejí ši rší i hlubší prostor, ve kterém se lépe daří kreativníÍnu přístu
pu. Na druhé straně jejich osobnostní struktura někdy zdržuje celý analytický pro
ces skupiny, a je proto značně výhodné vybrat takové jedince, kteří svou úrovní zra-
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losti i intelektu někdy i převyšují průměr skupiny a dovolují tak druhým lépe si 
uvědomit ohraničení i svéráznost podstaty závislosti . V neposlední řadě pak lze 
očekávat, že právě tito jedinci by v budoucnu mohli organizovat speciální přípravu 
laických terapeutů v této oblasti. Nevybereme-li vhodně takového laického tera· 
peuta, stáva se pro skupinu zátěží a postupem času svým odchodem (nejčastěji pro
to, že zátěž výcviku neunese) příspívá k negativním faktorům, které výcvik provází . 

Při výběru se potvrzuje, že je nevýhodné přijímat ty, kteří vstupují do výcviku 
jen proto, aby vyhověli požadavkům svého pracoviště a navic vykazují charakte
ristiky tzv. "normálních" osob, které analýza chování a prožívání v zásadě nezajímá 
či dokonce je až takovým ohrožením jejich "chronicky depersonalizovaného stavu", 
že brzy odcházejí nebo věnují většinu energie na stvrzení svého dosavadního smě
řování. 

SI vychází ve své školitelské práci z obecně ambivalentního přístupu k učení . 

Školenci vedle chuti se něco naučit bojují se svou potřebou bránit své dosavadní po
stoje i dovednosti a vedle touhy rozšířit své horizonty poznání hledají především 
potvrzení svých myšlenek a postupů. Metoda výcviku na základě vlastní zkušenosti 
proto vychází z důkladného poznávání osobnosti školence. Zasazuje adekvátní tech
niky do struktury probíhajíciho terapeutického procesu. V takové emocionální at
mosféře se pravděpodobnost změny zvyšuje . 

V teoretické části by přednášky měly dle naší dosavadní zkušenosti probíhat na 
dvou úrovních. V první by měli být probírány teoretické základy a modely této nově 
vznikající specializace z pohledu, který by učil chápat tyto formulace v historickém 
kontextu s důrazem na jejich adekvátní používání v současnosti. 

Na druhé úrovni by se školenci měli setkávat s novými poznatky a postoji tak, 
jak je přínáší současná praxe, která poskytuje bohatou inspiraci a aplikaci do 
vlastní práce. 

První úroveň by měla převažovat v začátcích výcviku a postupně ustupovat 
druhé úrovni, jejíž součástí by již měly být diskusní semináře a workshopy. Na nich 
by ve stále větší miře sami školenci určovali způsob rozpracování teoretických poz
natků. 

V příštím roce při otevření čtvrté výcvikové komunity SI zatím připravujeme 
následujíci přednáškové curriculum základů v psychoterapii závislostí : 

1. Vývoj psychoterapeutických škol a systémů v psychoterapii závislostí; 
2 . psychoterapeutický přístup u různých typů drog; 
3. základní psychoterapeutické techniky v oblasti závislostí; 
4. současná struktura poradenských a psychoterapeutických přístupů v oblasti 

drog; 
5. psychoterapie jako součást protidrogové léčby; 

6. základní psychoterapeutické přístupy ke specifickým populacím v oblasti a
búzu a závislosti na drogách; 

7. výcvik v oblasti psychoterapie závislostí. Část I. 
8. rozdíly v psychoterapeutické činnosti z hlediska své původní profese a posta

vení v terapeutickém týmu. 

Profesní identita a etika 

V rámci aplikace dovednosti plánujeme nácvik roli v často se vyskytujících si
tuacích. Skupinovou supervizi poskytujeme v rámci dvou dvoudenních vikendových 
seminářů (kazuistický a Bálintovský). 
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Teoretické programy i supervize jsou nabízeny v průběhu celého výcviku. Jsou 
otevřené nejen absolventům SI (těm poskytujeme výrazné finanční zvýhodnění), ale 
i jiným zájemcům z oboru. 

Samotný výcvik probíhá ve dvou stadiích: 
1. Fáze v roli klienta; 
2 . fáze v roli skupinového terapeuta ostatních profesionálů, k eří jsou v roli 

klientů. 

V první fázi se zaměřujeme na ošetření některých traumatických zkušeností, 
případne na odbourání vlastních neurotických anebo jinak problémových charakte
rových rysů . Často jsme nucení ošetřit i symptomy profesionálního burn-out. Věnu
jeme se zprůhledňování psychologických motivací a dosud neuvědomovaných struk· 
tur chování . Vytváříme podmínky, aby si školenci uvědomíli svou motivaci k výcvi· 
ku i k této profesi. V případě, že se jedná o nežádoucí motivy, snažíme se je ošetřit . 
Za nežádoucí motivaci považujeme uplatňování takových vlastností jako je touha po 
domínanci (panovačnost, důležitost, ctižádost, "napravování" horšího, soucit) nebo 
naopak parazitujíci řešení svých pocitů nedostatečnosti, osamělosti a frustrace 
(sex, finance apod.). V rámci probíhajíciho psychoterapeutického procesu ve sku
pině fungující v rámci komunítního společenství vytváříme modelové míllieu, v 
kterém se školenec učí metodologii používání vhodných přístupů a metod tak při
rozeně jako dítě nasává kulturu určitého společenství při výchově v rodině . Parale
la mezi skutečným dětstvím a "psychoterapeutickým dětstvím" této první fáze se 
jeví i v tom, jak se tento základní výcvik stává jakýmsi psychoterapeutickým im
printingem, ke kterému se profesionální terapeut během svého dalšího profe
sionálního vývoje ve zpětných - stále více chápajících - reflexích vrací. 

Ve druhé fázi výcviku se vzájemná znalost členů ve skupie proměňuje v cennou 
informační databázi, o níž se opíráme při prvních pokusech provádět psychoterapii. 
Členové skupiny pod plnou supervizí se střídají ve vedení jednotlivých sezení, která 
se pro lepší názornost monítorují běžně i kamerou. Součástí tohoto sezení je okam
žitá zpětná vazba jak protagonísty a členů skupiny, tak i skutečných vedoucích 
skupiny a komuníty. Taková otevřená zpětná vazba vyžaduje atmosféru potřebné 
intimíty a důvěry. V případě, že v první fázi nedošlo k ošetření některých osob
nostních vztahových struktur, které nyní ztěžují nebo až nedovolují s dotyčným je
dincem vytvořit uspokojivé pracovní společenství (Eis, 1995), je jasné, že nejenže 
takový jedinec zdržuje práci celé skupiny, ale je třeba i zvláštní péče, někdy i indi
viduálních sezení či supervize. Na druhé straně se členové skupiny učí zacházet s 
interpretacemi s kontextuální citlivostí tak, jak je ostatně týmová práce na terapeu
tických pracovištích v praxi vyžaduje. 

Supervize práce s pacienty či cvičného vedení různých technik ve výcvikové ko
munítě se snaží laserově zacílená na osobnost a schopnosti určitého školence i přes
to, že není možné se zpočátku vyhnout plošnému přímému učeni základních doved
ností . Druhou charakteristikou supervize, i přes upozornění na některé zásadní ne
gativní vzorce postojů či chování ke klientovi se snaŽÍme vcelku zaměřovat se spíše 
na uvědomování si silných stránek školence a poznání hranice vlastních psychote
rapeutických možností jakožto součásti své profesionální identity. Učíme rozpoznat 
okamžiky volby a rozkrýt její následky (Ekstein, 1996). Etika profese spolu s adek
vátní zodpovědností za klienta je takovému komunítnímu společenství celoživotně 
imanentní. Terapeut pokládá fakt, že musí předkládat práci na sobě v rámci práce 
s klientem, za samozřejmý. Samotné toto vědomí pomáhá psychterapeutovi zvládat 
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první záludné momenty vývoje v . psychoterapeutickém vztahu. Rozkrýváme někdy 
velmi bolestně praktické důvody pro meze našeho působení a prožitek nutného 
vzdání se uspokojování některých - v psychoterapii se · přímo nabízejících - potřeb . 
Na druhé straně se snažíme konkrétně ukázat, co psychoterapie nabízí jako profese 
i jako věda . 

Sebereflexe způsobu lásky k psychoterapii a jejího vývoje je pak tím nejtěžším 
předmětem ve výcviku, který se neobejde bez úvah o proporcionalitě (Jonesová, 
1996), totiž nakolik jsme zaujati procesem samotným, námi v něm, či pacientem. 
Protože sebezkušenostní výcvik nabízí všechny tří zložky, školenec sám může v pěti 
letech vývoj proporcionality poznávat a žádoucně sám upravovat. 
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