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AT primariát Psycruatrické léčebny Brno--Černovice je tvořen dvěma staIŮcemi, 
jednou pro pacienty dobrovolně vstupující a druhou pro pacienty nedobrovolné a te
dy většinou i nemotivované. StaIŮce pro dobrovolné pobyty je koedukována, má 45 
lůžek a pracuje na IŮ v současné době patnáctičlenný tým (nekteří členové týmu 
mají menší pracovIŮ úvazky). Podrobnou analýzou týmu se zaměřeIŮm na osob
nostní předpoklady pro práci v terapeutické komurutě jsme se zabývali již v roce 
1986. 

V současné době pracuje na oddělení stabilizovaný tým který práci v terapeu
tické komurutě dobře zvládá. Přesto ale máme pocit, že "něco je ve vzduchu", a že 
tým v mimopracovních souvislostech prožívá jakousi krizi . Určité osobní a zdravot
IŮ potíže se, zvlášť u žen středního věku, které tvoří větší polovinu týmu, samo
zřejmě dají předpokládat. Přesto situace, kdy za jeden rok postihlo tým 8 úmrtí nej
bližších členů rodin (vesměs rodičů), dále infarkt, operace žlučníku, nález na ma
mografu a diagnostikovaná deprese, je přinejmenším pozoruhodná . Tato situace 
může být pochopitelně náhodná, přesto jsme se ale pokusili o identifikaci podnětů, 
na které mohli tyto příhody eventuálně reagovat . 

V první řadě jsme si všímali faktorů, na kterých se svým způsobem podíli celá 
naše společnost, a se kterými se setkávají terapeuté i na některých jiných, zejména 
psycruatrických odděleních . Z tohoto pohledu je to zejména despekt a malé či žádné 
ocenění naší práce ze strany jak kolegů, tak laické veřejnosti . Výrazem tohoto pos
toje jsou reakce ostatních na sdělení, kde pracujeme - a vaše důvody pro vaši vIŮtř
IŮ odpověď na otázku, zda byste chtěli pracovat se závislými . Názory, že na pacien
ty závislé na alkoholu patří "malý dvůr a velký bič", že si s IŮmi moc "hrajeme" a že 
je to celé stejně k IŮčemu, slýcháváme velmi často . Pochopitelně v tom cítíme hod
nocení naší práce, která z tohoto pohledu nabývá charakteru jakési zvláštní a ne
užitečné libůstky . Ze strany laické veřejnosti se o image personálu na AT odděle
ních starají zase média. Dramatická díla - i ta nejlepší jako např. Ikarův pád 
- jsou psaná z pohledu nemocného a personál v IŮch, i v nejlepším případě, nepůso
bí příliš sympaticky. Obáváme se, že aIŮ detektiv Martin Tomsa, který na oddělení 
AT odkryje láskyplné vztahy mezi sestřičkou-zlodějkou a pacientkou, naši pozici 
v očích veřejnosti příliš neposílil. Kolega psycholog, který doufej mě, že v žertu, hle-
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dá projev masochistických tendencí pacienta v jeho opakovaných dobrovolných pro
tialkoholních léčbách, může vzbudit apriori doplňkovou představu sadistického per
sonálu - a to se obecnému pojetí dosti bliží. V protikladu k výše uvedenému jsou te
rapeuté drogově závislých v médiích obvykle zobrazováni jako vstřícní průvodci 
svých klientů a na rozdíl od nás je nikdo nepodezírá z abstinenčního fanatismu 
a sektářstvi, pokud drogy sami neberou. Můžeme shrnout, že personál lůžkových 
AT odděleni bývá prostě veřejností a to jak laickou, tak nezřídka i odbornou vru
mán bez ohledu na svou profesi někde mezi dozorci a vychovateli . Představě tera
peuta-průvodce, je ovšem dosti vzdálen. 

Další faktory zátěže vyplývají ze specifického vztahu pacientů a terapeutů 
v systému terapeutické komunity, což je jistě blízké pracovníkům v terapeutických 
komunitách pro léčbu např. neuróz. V komunitách pro léčbu závislých jsou na jedné 
straně pacienti, cítící se po odeznení abstinenčních příznaků a krátkem oddechu od 
alkoholu zcela zdravi a na druhé straně jsou terapeuté, kteří přinášejí nežádoucí 
informaci o nevyléčitelné chorobě a představu že pacient, kterému momentálně 
zdánlivě nic nechybí, bude vlastní aktivitou tomuto ortelu čelit . Navic je zde nutno 
počítat s vědomou i nevědomou nechutí většiny závislých pacientů cokoliv zásad
ního ve svém životě změnit, takže terapeuté jsou nuceni se potýkat i s nevědomými 
obranami pacientů, které se v intenzivním tříměsíčním soužití manifestují nejrůz

nějšími způsoby . Tato skutečnost vyžaduje zapojení osobnosti terapeuta do profe
sionálního výkonu v daleko větší míře, než v jiných oborech, kde někdy lze tyto 
oblasti oddělit . Např. člověk v soukromí řekněme podivinský, může být přesto 
dobrý a vyhledávaný chirurg. Není překvapením, že v situacích, kdy terapeuté pra
cují s takovým potřebným osobním nasazením, případy neúspěchu mají na ně zvý
šený dopad. Neúspěchem v léčbě závislých myslíme stav, kdy pacient odchází z léč
by s nadějí na dobrý další život - vztahy v rodině se upravily, zaměstnání neztratil, 
jeho zdravotní stav se zlepšil - a my z katamnestických sledování vime, že do jed
noho roku od přepuštění si 45 % závislých na alkoholu tuto perspektivu zcela zničí 
anebo alespoň vážně ohrozí. Obzvlášť zatěžující je skutečnost, že v těchto případech 
nelze přesvědčivě stanovit - "kdo za to může" - zda náhoda nebo chyba terapeuta 
nebo pacient sám. Samozřejmě se vždy ptáme, zda se pro pacienta nemohlo udělat 
vice nebo jinak a tyto otázky jsou zvlášť tíživé právě tam, kde se pracovalo s plným 
nasazením. U některého terapeuta mohou takové konfrontace vyvolat pochybnosti 
o sobě samém, o svých schopnostech, o své ceně . Jsou to ovšem otázky, kterým ne
lze uniknout, neboť doprovázejí neúspěšné pacienty, kteří se dříve nebo později na 
oddělení zase vracejí . 

Do našeho výčtu bychom rádi zahrnuli jeden drobný, ale významný detail. Naši 
pacienti většinou necítí při odchodu potřebu ocenit práci personálu nějakou pozor
ností. Rozumíme tomu tak, že během pobytu stále zdůrazňujeme podíl vlastní akti
vity pacienta na zlepšení stavu (my pouze ukazujeme cestu, ale jít po ní musí každý 
sám), takže není mnoho důvodů k vyjadřování vděčnosti . Přitom tento parciálru 
úspěch , to znamená zdárné ukončení pobytu, je většinou jediná informace o po
zitívním výsledku práce, kterou personál má, protože úspěšní pacienti, kteří se 
opět zapojili do života, většinou kontakt s oddělením dlouhodoběji neudržují. Zku
šenost přitom mluvi o tom, že recidiva může nastat i po desítkách let a že tedy -
poněkud přehnaně - o dobrém výsledku léčení lze mluvit až v situaci, kdy pacient 
odchází ze života - aniž by ovšem porušil abstinenci. 
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Dalším momentem zátěže pro prncovniky AT je více či méně skrytá agrese pa
cientů a možná trochu překvapivě i jejich větší či menší "přilnavost". A zde se 
dostáváme již k třetímu okruhu faktorů, a to k výbavě, kterou si do situace pÍ'i.náší 
každý terapeut samostatně . Důvody a skryté příčiny pro obojí projevy v chování pa
cientů lze docela dobře pochopit, o to však nebývá lehčí s nimi pracovat, a to bez oh
ledu na vlastní aktuální pocity. Terapeuté se musí umět nejen vyrovnat s kritikou, 
osočováním a ranami pod pás (od zevnějšku po věk), ale musí být schopni položit si 
otázku do jaké miry se na vzbuzených postojích pacientů opravdu reálně podíleli . 
Stejný mechanismus platí ovšem i v případě opačném, kdy se stane někdo z per
sonálu "hvězdou" oddělení a je nahlížen jako nejhodnější a nejlepší terapeut. Vy
rovnávání se s oběma pozicemi - i "obětního beránka" i "hvězdy" - není snadné . 
Například i proto, že systém práce režimového oddělení vyžaduje i hodnocení (bo
dování) pacientských aktivit a to by mělo být objektivní, takže i nejhodnější člen 
týmu by měl být schopen objektivně ohodnotit pacienta, i když například ví, že tím 
pacientovi zmaří třeba výjezd za rodinou. 

Potřebná týmová souhra v těchto podminkách není jednoduchá. Hierarchická 
pyramida rolí, zažitá z jiných zdravotnických pracovišť, se zplošťuje, poradní hlas 
má každý člen týmu, bez ohledu na postavení, a přestože přednosta oddělení má sa
mozřejmě právo veta, i jemu se stává, že pokud tohoto práva nepoužije, může být 
přehlasován. Tato praktická škola demokracie s sebou paradoxně nese i jisté nevý
hody. Dobrý pocit některých členů týmu z řad SZP z toho, že mohou do věci mluvít, 
může být vyvážen tím, že se vyžaduje více samostatnosti a tím i více zodpovědnosti . 
Stručně řečeno - pouze jen dobře provést ordinace podle pokynů lékaře nestačí, což 
může být jeden z dalších důvodů, proč některé sestry volí raději přehledněj ší práci 
na jiných odděleních . Vzhedem k tomu, že od přehlasovaných členů týmu se oče
kává, že dokážou pacientům předložit přijaté, často nepopulární opatření, aniž by 
přitom projevili svůj vnitřní nesouhlas, jde o demokracii někdy vskutku náročnou . 

Dlouhodobá praxe na AT oddělení má také dopad na soukromí členů týmu. Ro
diny mají nezřídka pocit, že přenášíme domů profesionální manýry - např. bodo
vání rajónů. Známí mají pocit, že by si před námi měli při společenských setkáních 
dávat pozor. Při průchodu městem nás zdraví - a hlavně obchází a občas i napadá -
poněkud výlučná skupina lidí . Navštěvy restaurací s sebou vždy nesou možnost 
oboustranně nežádoucího setkání, i když před našimi pacienty netajíme, že až na 
přimáře , nikdo z týmu není abstinent. Za totality byl náš systém pro vedení léčebny 
příliš demokratický, za demokracie jsme pro naše pacienty příliš totalitní . 

A tak bychom mohli pokračovat v tomto výčtu dál. Nebylo ovšem cílem tohoto 
sdělení pouze si veřejně poplakat, jak to máme těžké . Intuitivně i záměrně se v na
ší práci snažíme tyto nevýhody nějak vyvažovat. Aby se náš systém hermeticky ne
uzavřel udržujeme kontakty s jinými pracovíšti, uskutečňujeme stáže, semináře, 
odborná školeni . Angažujeme se ve veřejně prospěšné činnosti, rozvíjíme preven
tivni programy. V mnohých aktivitách spolupracujeme s abstinujícími , a to je pro 
nás stále nejpozitivněji prožívaný moment. 

Naše úvaha by mohla být pro někoho jen subjektivním výčtem různých stesků, 
my se ale přesto domníváme, že může mít i obecnější platnost. Možná je něco na 
teoriích o pozitivní a negativni psychické energii, možná existují i lidské psychopa
togenni zóny, možná může na tělo působit ovzduší nabité negativními emocemi 
a možná se toto působení může přenášet i dál. I v těchto případech ovšem můžeme, 
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dle vlastru zkušenosti autorky, ve vyspělejších zemích najít řešeru. Když jednu 
z větších ambulancí pro práci s drogově závislými ve městě Boulder (Colorado 
v USA) začaly pronásledovat úrazy a těžké choroby personálu, přeruši li činnost, 

budovu vymalovali a pozvali odborruci na psychopatogenJÚ zóny. Tato jim nově roz
místila pracovny podle množství negativru psyclůcké energie v ruch zachycené, po
užila vonné byliny, personál obdržel amulety a práce se rozjela nanovo. Negativru 
jevy se zatím (rok po očistě) neobjevily. Možná je v tom pro nás poučeru , přestože je 
nám podobný způsob uvažováru poněkud vzdálen. Nevíme, zda to neru i proto, že 
uvedená odborruce byla šamankou indiánskeho kmene Hopi. 

Souhrn 

Autoří ve svém sděleru popisují příčiny, které mohou pří dlouhodobém působeru 
působit st.resově, zvláště u těch pracovruků AT odd., kteří tuto práci vykonávají řa
du let . 
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