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Systém léčby 

Pi'i tvorbe systému péče o drogove závislé v rámci malé léčebny jsme se potýkali 
svelkými potížemi ve snaze vyvážit počet toxikomanu na jednotlivých oddeleních 
PLo Kapacitu 35 toxikomanických lužek jsme nakonec rozdelili tak, že na oddeleni 
pi'ijímacím a na oddelení režimove pracovním je po 5 lužkách, na psychoterapeu
tickém oddelení 11 lužek a v TK 14 lužek. Problémy jsme meli také se složením te
rapeutických týmu, neboť existence témer absolutní prevahy zamestnancu ženského 
pohlaví je specifikem státního zdravotnického zanzení . Krome toho jsme meli nedo
statek zamestnancu, orientovaných na terapeutickou práci . Nakonec jsme pi'istoupi
li ke sloučení 3. týmu ze 3. oddelení do 2. týmu, které se rozdelily mezi psychotera
peutické oddelení a TK. 

Motiuace k léčbe 

Ročne prichází do naší léčebny zhruba 150 závislých na nealkoholových drogách. 
Pi'i úvodních pohovore ch menšina pi'iznává, že se aktuálne léčit nechce, že si jen 
potrebuje odpočinout od drogového stereotypu, zlepšit si zdravotní stavavzdálit se 
z dosahu drogové scény. Vetšina pacientu sdeluje, že se pi'išla vyléčit z drogové zá
vislosti . Brzy se ukazuje, že i z nich je vetší část ve skutečnosti na léčbe jen proto, 
aby vyhoveli prá ní rodiču nebo aby unikli rodičovskému ultimátu: léčba nebo odchod 
z domu. Tomu se nelze divit, když si uvedomíme, že rodiče se ve vetšine prípadu 
museli nedobrovolne rozloučit s částí domácího vybavení , prípadne s cennostmi 
a s penezi. A pro jejich deti je pres všechna negativa s tím spojená pobyt doma 
výhodný a pohodlný. Rády pi'istoupí na návrh léčby, protože rada z nich se v té dobe 
domnívá, že rodiče udelají první krok k rešení problému. 
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Sou ča sne si mladí toxikomané uvedomují , že nástup na léčbu je jen prechodným 
rešením jejich problému. Velmi často jsou totiž takto motivovaní pacienti brzy z léč
by vyloučeni pro neschopnost akceptov at režimová pravidla. Méne často odcházejí 
z l éčby z vlastního rozhodnutí. V obou pfípadech jde však asi o dve tretiny z celkove 
príjatých drogove závislých. Následují telefonáty nešťasných rodiču a otázky co mají 
del at. Doporučujeme stanovit pevné hraníce, které závislé díte ne srní prekračovat. 
Pokud se tak stane, mel o by být splneno rodičovské ultimátum. Pri naší práci si to
tiž denne uvedomujeme, že pacienti nejsou "neschopné chudinky", které se o sebe 
neumí postarat. Práve naopak, jsou to inteligentní lidé, kterí využívají všech mož
ností, které jsou jim dostupné. Zkoušejí, kam až mohou zajít, zjišťují, co všechno jim 
dovolíme. Proto doporučujeme i tak razantní rešení jako je odchod z domu na ulici. 
Závislý totiž ví, že když bude na ulici, mu že tam zemrít, ale mu že také vyhl ed at po
moc. Podle našich zkušeností je nejduležitéjší , aby závislý mladý človek musel sám 
rozhodnout, co skutečne chce. 

Pravidla léčby 

Do specifické podoby se vyvijela pravidla a režim. Zpočátku jsme tolerovali jedno 
porušení abstinence. Také pri prechodu z jedné etapy léčby do další, resp. z jednoho 
oddelení na druhé, se porušení abstinence "mazalo". Toto pravidlo se ukázalo jako 
krajne nevhodné, protože bylo toxikomany chápáno ve srny sl u "co je dovoleno, toho 
je treba vyuŽít". Proto jsme striktne zavedli pravidlo absolutní čistoty v léčbe, tzn . 
že verifikované porušení abstinence, včetne alkoholu, znamená okamžité vyloučení 
z l éčby. Znovu do léčby muže pacient pfíjít až s ročním odstupem na rozdíl od drí
vejšího pulročního odstupu. Zjistili jsme, že pul roku není dostatečne dlouhá doba 
k vytvorení nové motivace k léčbe . 

Partnerské, erotické či sexuální vztahy v léčbe jsou faktern, kterému se nedá 
zabránít. Vedomi si této skutečnosti, hledali jsme nejvhodnejší formu , jak se v této 
situaci zachovat. Pokoušeli jsme se vyhnout tajnostem a lžím, které provázejí 
jakýkoliv zákaz. Nechteli a ani nemohli jsme postupovat tak, jako v nestátních TK, 
kde v počátečních fázích léčby meli klienti partnerské vztahy zakázány a za jejich 
porušení byly vráceni do nižší fáze . Formulovali jsme pravidlo, že o vztahu je povin
ností mluvit na skupinách. Velmi brzy jsme však zjistili, že jsme vytvorili skvelé ali
bi pro párující se pacienty, které jim navic zaručovalo možnost ve vztahu pokračo
vat. Uvedomili jsme si, že pravidlo nebylo formulováno jednoznačne a navíc nebyly 
promyšleny dusledky jeho porušení. 

Zavedli jsme proto pravidlo "Léčba a partnerské vztahy jsou neslučitelné. Sex 
mezi spolupacienty je porušením pravideI, následuje vyloučení obou z léčby" . Exis
tenci vztahu jsme tím samozrejme neeliminovali, pravidlo je však závazné a jedno
značné . Vznikne-li partnerský vztah, jsou pacienti vystaveni rozhodnutí o volbe 
vztahu nebo léčby. Jeden z dvojice musí léčbu opustit. 

Vývoj TK a získáváni zkušeností nás často vedI ke zmenám v rádu, k nezbytným 
úpravám pravideI. Když jsme otevreli TK, meli jsme velké problémy se stanovením 
režimu dne. Zkoušeli jsme ruzné varianty režimu, které jsme často menili. V TK 
Nemčice jsme se poučili, že závažné zmeny musí probíhat v pevne stanovený čas. 
Zavedli jsme tedy Velkou komunitu, konající se pravidelne poslední pondelí v mesí
ci . Tento den je jedinou možností zmeny a nikdy se nestalo, že by ne která zmena vy-
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volala chaos nebo nejasnosti pri fungování systému TK tak, jak tomu bylo zpočátku . 

Čas Velké komunity ke zmene pravidei tedy dodržuje terapeutický tým stej ne jako 
pacienti, protože požadujeme-li dodržováni pravidei, pak toto dodržování musí fun
govat oboustranne. Pro zmeny v rádu stanovené týmem platí , že o pravidlech se ne
diskutuje , zmena pravidei je pouze vysvetlena. Návrhy na zmeny z rad pacientu 
jsou oznamovány predem a jsou vyvešeny na násrence. Tyto návrhy jsou prodisku
továny v týmu, jsou zváženy všechny okolnosti a duvody, jsou eliminovány pokusy 
prekračováni hranic ze strany pacientu. Teprve poté jsou návrhy buď prijaty nebo 
zamítnuty. Zjistili jsme, že pacientum nekdy nejde ani tak o zmenu jako spíše o po
trebu vyzkoušet si, co všechno jim dovolíme, obrazne rečeno, kam až mohou zajít. 
Nekdy, paradoxne, jim jde o zákaz, ne o povoleni jejich návrhu, prípadne je motivací 
návrhu neco úplne jiného než o co skutečne žádájL Tuto cennou zkušenost máme 
vždy na pameti . 

Délka léčby 

Délka léčby toxikomanu dosahovala zpočátku až 15 mesícU. Tato doba se nám 
jevila príliš dlouhá. Zkrátili jsme tedy všechny etapy l éčby na minimum, tzn. detoxi
fikace na maximum tfí týdnu, pobyt na psychoterapeutickém oddelení maximálne 
na 3 mesíce (pričemž v praxi je to spíše 6 - 8 týdnu) a pobyt v TK variuje od 7 do 9 
mesícU. Celkove pobyt toxikomanu v l éčbe činí približne 10 - 11 mesícU. 

Rituály a velké skupiny 

Rituály jsme zavedli po vzoru TK Nemčice, kde jsme se sami meli možnost 
zúčastnit odchodového rituálu . Vzpomínáme si, že tento rituál na nás velmi silne za
pusobil svojí výlučnou, až posvátnou atmosférou. Na vlastní kuži jsme zažili duleži
tost rituálu v léčbe toxikomami a podle našeho názoru by komunita bez rituálu byla 
jako komunita bez pravideI. 

Ritualizace dení v léčbe toxikomami se nám osvedčila beze zbytku. Každý rituál 
vnímají pacienti jako slavnostní príležitost, jako jistotu, která neustále existuje. 
Vedí, že jejich svíčky, symbolizující léčbu, budou stát na stojanu v komunitní 
místnosti kdykoliv, když se do TK vrátL 

Pacientum pricházejícím do TK rituál umožňuje zapojit se do nového spole
čenství . Zpočátku existují vu či príchozím od pacientu TK tri strategie. Pozorovali 
jsme jednak "strašení", jednak "ochraňování" a jednak neutráiní postoj, který pre
vládá. NeutráIní postoj znamená: dám ti najevo, že jsi začátečník, ale také ti pomo
hu a vysvetlím, co potrebuješ, podelím se s tebou o zkušenost. Zásluhou rituálu Pri
jetí jakoby se všechny rozdíly mezi starými a novými členy setrely. Také prechod 
z první fáze do druhé, kdy se mení malá svíčka za velkou, považují pacienti za du
ležitý mezník v léčbe, neboť v tuto chvíli jim výmena svíčky symbolizuje jej ich po
krok v léčbe a ukazuje všem ostatním, jak daleko už dotyčný postoupil. Pacienti jsou 
na to nesmírne hrdí. 

Velké skupiny považujeme také za jistou formu rituálu. Stej ne jako rituální vý
mena svíček, je Velká skupina chvílí, která predstavuje postup v léčbe . Ten, komu je 
Velká skupina venována bývá buď nervózní a nejistý nebo naopak klidný a vyrov
naný. Nekdy nám to pripadalo jako chvíle zkoušky, kdy se mají ukázat výsledky 
práce. Sami jsme se na Velké skupiny zpočátku peči ive pripravovali pročítáním 
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obsáhlé dokumentace, pozdeji jsme však zjistili, že kon fronta ce je lépe prenechat 
ostatním členúm komunity a zamefili jsme se pouze na reflektování dení . Tak moh
la Velká skupina zústat bilancováním pokrokú a nezdarú, resp. zhodnocením léčby , 

ale prestala púsobit jako zkouška. 

Psychoterapie a pracovní terapie 

Na začátku fungování našeho systému jsme kladli velký dúraz na psychoterapii 
a pracovní aktivity jsme meli tendenci odsouvat do pozadí. Málo jsme si všímali 
prístupu k pracovním povinnostem. Psychoterapie vyplňovala vetšinu času z režimu 
dne. Pacienti meli 3 psychoterapeutické skupiny týdne a na ranních a večerní ch se
zeních jsme se vetšinou zabývali pouze jednotlivcem, níkoliv skupinou. Zamerovali 
jsme se na zkoumání a hledání hlubokých a zasunutých motivú současného chování 
jednotlivcú. Aktuální interakce mezi pacienty jsme meli tendenci opomíjet. Prefero
vali jsme biograficky orientovaná sezení, zapojení psycho drama tu či neverbálních 
technik do skupiny chybelo. 

To nás dovedlo do slepé uličky , kdy si pacienti zvykli na užívání terapeutických 
obratú a umeli velmi dobre mluvit k druhým. Hrozilo, že se z nich stanou kotera
peuti či pseudoterapeuti, kterí jsou tu od toho, aby vyrešili problémy druhých , niko
liv proto, aby rešili problémy vlastní. Druhým extrémem se stal fakt, že se pacienti 
naučili témer denne svolávat si mimorádné skupiny, protože meli pocit, že nerozebe
rou-li svúj problém do nej menších detailú , neléčí se dobre. Zbytek skupiny spoko
jene odsedel čas a myslel na své veci, aniž by o nich mluvil, neboť je nic nenutilo 
k aktivite. Zpetné vazby jsme meli i od pacientú, ktefí dokončili l éčbu a pracovali ve 
skupine De. Ti nám nepfímo sdelovali, že jsme v porovnání s jinými klienty prete
rapeutizováni a že v kontaktu s neléčeným okolím se svými terapeutickými postoji 
narazili na nepochopení . 

Naštestí jsme si brzy uvedomili chyby, které jsme delali a začali jsme se po
stupne zamerovat na interakční styl vedení úupin, včetne zapojení terapeutických 
interakčních technik. Krome toho jsme zjistili, že pfístup k léčbe se nepozná podle 
výmluvnosti na skupinách, ale podle postoje k práci a ke každodennim pracovním 
povinnostem. V prúbehu jednoho roku jsme tedy postupne ubírali psychoterapie 
a pfidávali odpolední pracovní bloky, až jsme zaplnili tri odpoledne prací. Vyhnuli 
jsme se však opačnému extrému než na počátku tím, že program zústal variabilní 
a počítal dIe potreby se zarazením životopisné, Velké či mimorádné skupiny. Tuto 
zmenu pacienti prijali nejdfíve s nevolí , brzy však priznali, že se stalo to, čeho se 
obávali a o čem zároveň vedeli, že potrebují. Program se totiž v rámci možností co 
nejvíce priblížil činnostem, bežným v normálním živote. Krome toho fyzická práce 
venku, kde vetšina členú pracuje společne, nabízí množství podnetú k interakční 
práci ve skupine. Na povrch vyvstávají interpersonáIní napetí a konflikty a múžeme 
videt i eventuální nenápadné erotické pokusy o sblížení. Nemusíme pak napr. ve 
skupine prehrávat imaginární psychodrama, ale múžeme prímo sdelovat dojmy z to
ho, co jsme videli ve skutečnosti. 

Spolupráce s rodiči a blízkými osobami 

Práce s rodinou se zpočátku omezovala na nepravidelná vikendová setkání. Pa
cienti , ktefí chteli, nebo kterým jsme to doporučili, si pozvali rodiče na intenzivní so-
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botní sezení, jehož náplní byla pouze psychoterapie. Tento zpusob práce byl velmi 
náročný pro tým, ale i pro pacienty. Proto jsme se rozhodli pro jiný zpusob práce 
s rodiči, který se ukázal jako mnohem efektivnejší a pro všechny zúčastnené méne 
zátežový. 

V rádu jsme stanovili povinnost, aby si každý z pacientu pozval do TK svého ro
diče nebo osobu, která je pro nej duležitá. Po pfíjezdu se každý prizvaný zapojil do 
role pacienta, tzn. že vykonával všechny povinnosti, které pacienti bežne delají. Pre
stali jsme klást duraz na psychoterapii a ponechali jsme pri zvaným osobám svo bod
nou volbu v tom, jak dalece se do skupinového dení zapojí. V prubehu pobytu jsme 
pozorovali interakce mezi rodičem a dítetem a mezi dvojicí a celou komunitou a na
še postrehy jsme pred odjezdem návštevníka reflektovali spolu se členy komunity, 
jejichž postrehy byly výstižné. Po odjezdu návštevníka jsme pravidelne konstatovali 
výraznou zmenu v chování daného pacienta ve smyslu hlubokého náhledu na prob
lematiku soužití sprizvaným rodičem. Pusobilo to dojmem, že pacienti po odjezdu 
svého rodiče byli jako vymenení. S odstupem doby sami pacienti konstatovali, že po
byt rodiče pro ne byl jednim z nejduležitejších mezníku v léčbe . Neméne duležitou 
zkušeností byl pro nás pobyt sourozencu pacientu, který umožnil nahlédnout a po
chopit rodinné interakce ze souradné a zároveň relativne nezaujaté pozice bratra či 
sestry. Tato zkušenost je zatím ojedinelá, ale uvedomili jsme si , že pobyt sou roze nee 
mu že být nekdy mnohem pfínosnejší než pobyt rodiče, který jsme dosud preferovali . 

Spolupráce s domovem duchodcu 

Duležitost práce pro pacienty a nutnost získání zkušeností z fungování v bežném 
pracovním kolektivu jsme si uvedomovali již od počátku existence TK. Vedeli jsme 
také, že práce je základem léčby v nestátních TK. Nalezení vhodného zamestnání 
pro pacienty ve 3. fázi nám však činilo velké problémy. Jednak je oblast pohraničí , 

kde se naše TK nachází, obecne známa nedostakem pracovních príležitostí. Jednak 
jsme nemohli jako státní zdravotnické zarízení umožnit pacientum pracovní pomer 
tak, aby byli registrováni jako fyzická osoba, jak tomu bežne je v nestátních TK. 
Krome toho predstavovali naši pacienti pro zamestanavatele hrozbu, neboť to byli 
v jejich očích toxikomané, od kterých nelze nic dobrého očekávat. Potýkali jsme se 
s radou dalších administrativních problému, včetne problému se vzdáleností pri do
jíždení do práce. 

Nakonec se nám podarilo zajistit pro pacienty práci ošetrovatelu a pomocného 
personálu v 9 km vzdáleném Javorníku v Domove duchodeu. Jen díky reditelce Do
mova, která sama mela zkušenost s podobne fungujícími komunitami v Medžugorie, 
jsme získali pochopení pro naše potreby. Prestože členové komunity ve 3. fázi pra
cují za symbolickou odmenu, která z 90 % kryje náklady na dopravu a zbytek jde do 
společného fondu pacientu, práce v Domove duchodcu se osvedčila po všech 
stránkách. Pacienty vedeme k tomu, že nepracují pro výdelek, ale pro získání zkuše
ností. Tech mají skutečne bohate. Jednak je získávají v komunikaci s kolektivem 
zdravotní ch sester, jednak mají, jinde nedosažitelnou možnost videt apochopit stáfí, 
nemoci , bole st a zároveň vidí , že je možné radovat se z maličkostí tak, jak to delají 
mentálne retardovaní obyvatelé domova. Omezené možnosti naší TK, které jsme 
vnímali zpočátku jako negativum, se obrátily ve vysoce pozitivní zkušenost. Pacienti 
sami hodnotí práci v Domove jako zkušenost k nezaplacení, což je naprosto výstižné. 
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Opakovací pobyty a spolupráce s doléčovacími centry 

Dlouhým vývoj ern prošlo pravidlo o opakovacím pobytu. Domnívali jsme se, že 
léčí-li se pacient ze závislosti, mel by se po léčbe snažit o úplnou abstinenci a to po
kud možno doživotne. To jsme chteli podporit pravidlern, kdy na opakovací pobyt 
mohli prijíždet pouze pacienti, kten po léčbe neporušili abstinenci . Tedy nejenomže 
nesmeli zrelabovat nealkoholovou drogou, ale nesmeli se ani napít alkoholu. To se 
ovšem vetšine pacientu nepodarilo, a tak jich na opakovací pobyt prijíždelo pouze 
minimum. Uvedomili jsme si, že má-li opakovací pobyt sloužit bývalým pacientum 
ke kontaktu se zarízením, kde se léčili a k nemuž mají silný vztah, a léčícím se pa
cienturn k tomu, aby videli, jak je možno po léčbe zvládat každodenní život, je naše 
pravidlo nefunkční. Váhali jsme se zmenou pravideI, prestože jsme slyšeli od býva
lých pacientu, jak fungují venku a jak je mrzí, že nemohou prijet. Váhali jsme i poté, 
když jsme opakovane konzultovali tuto situaci s doléčovacími centry. V TK Sananim 
Nemčice byla praxe v této otázce jiná než naše . Tam se mohli na opakovací pobyt 
vracet i pacienti, kterí príležitostne užívali alkohol. Bývalí pacienti naší TK se tím 
cítili hendikepováni. Krome toho v poslední fázi doléčování v DC se alkohol sice ne
doporučoval, ale pokud klient začal alkohol príležitostne pít, nebylo to duvodem 
k vyloučení z doléčovacího programu. 

Reference z DC o našich bývalých pacientech byly vždy takové, že se dobre adap
tovali, že zvládají plnit každodenní povinnosti i za príležitostného požívání alkoho
lu. Slýchali jsme, že s nimi nejsou problémy v chráneném bydlení a nemají problémy 
se zafízením zamestnání. Byli charakterizováni jako velmi dobre vybavení pro nový 
život bez závislosti. Proto jsme se rozhodli pro zmenu pravideI a umožňujeme nyní 
opakovací pobyty i tem, ktefí prošli relapsem a užívají pnIežitostne alkohol. Když 
jsme uvažovali o tom, co nás puvodne vedlo k tak striktním pravidlum, uvedomili 
jsme si, že jsme naše bývalé pacienty z Prahy proste nemeli možnost po léčbe videt, 
na rozdíl od pracovníku Sananimu, kterí byli se svými klienty v kontaktu po celou 
dobu, od K-centra až do ukončení fáze doléčování . 

Terapeutická práce 

Behem intenzivní práce se závislými pacienty je treba, aby terapeutický tým 
dokázal udržet rovnováhu mezi tím, co je práce, a tím, co je osobní život. Každý člen 
týmu si musí bedlive hlídat vyváženou dávku odosobnení a neutrality na jedné 
strane a vyjádrení emocí, empatie a podpory na strane druhé. Současne je na tera
peuta kladena vysoká zodpovednost v otázce náhledu na vlastní osobnostní charak
teristiky. Terapeut je vzorem pro zvládání interpersonálních interakcí, je vzorem 
konstruktivní a efektivní komunikace, je pruvodcem na ceste rešení pacientových 
problému. Overili jsme si, že individuální zkušenost terapeutu ve vlastní výcvikové 
skupine je nepostradatelná. 

N aši pacienti jsou v prevážné vetšine mladí lidé, ktefí jsou emočne nezralí a so
ciálne závislí na rodičích. Jejich postoje a stereotypy chování ješte nejsou tak pevne 
fixovány a lze je menit. Jejich hodnotový systém ješte není dotvoren, jejich osobnost 
se stále vyvíjí. Naše práce muže prispet k náhle du na maladaptivní vzorce chování, 
ale také k restrukturalizaci osobnosti, ke zmene životního stylu pacientu. Základ 
zmeny je však pouze uvnitr každého z nich. 
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Terapeuticky i lidsky náročná práce, spočívající v intenZÍvním každodenním kon
taktu terapeut-pacient po témer 7 mesícú, paradoxne nebývá pacienty ocenena. Be
hem léčby pacienti stále slyší, že vše co delají, je jejich vlastní úsilí, jejich vlastní 
zodpovednost, jejich vlastní aktivita. My sami jim neustále vštepujeme, že je jen 
provázíme a ukazujeme jim cestu a že záleží jen na ních samotných, aby došli ke 
svému cíli . S okázalým vyjádrením vdečnosti či dokonce s materiálními dary jsme se 
nikdy nesetkali. Jen na konci léčby slyšíme ndekuji, že jste se mnou jednali jako 
s človekern". Dostáváme tak jednu z nejcennejších zpetných vazeb, která nám umož
ňuje i nadále videt smysl naší práce. 

Souhrn 

V našem článku jsme se pokusili zhodnotit zkušenosti s jednotlivými složkami 
systému léčby drogových závislostí v terapeutické komunite . 

Zjistili jsme, že pravidla, která jsou v terapeutické komunite stanovena, musí 
být formulována jednoznačne a jasne a je treba, aby byla dodržována oboustranne. 
V terapiii závislostí se nám osvedčil integrační prístup a interakční styl vedení sku
pin, aktivizující všechny členy skupiny. Za dúležité považujeme zapojení signifi
kantních osob do procesu léčby. Zjistili jsme, že režim dne je treba co nejvíce 
pnblížit režimu dne v podmínkách reálného života. Ukázalo se, že dení v komunite 
funguje optimálne na principu spolurozhodování a spolurízení, díky nemuž je každý 
pacient nucen spoléhat sám na sebe a nést zodpovednost za své jednání. Zjistili 
jsme, že ukazatelem postoje k léčbe je pŕístup k povinnostem a k práci. Došli jsme k 
záveru, že nelze vyžadovat plnou abstinenci po léčbe, lze ji pouze doporuč it. 
Neosvedčil se nám princip doživotní abstinence apolinárského typu, ale naopak svo
bodná volba a vlastní rozhodnutí v otázce užívání návykových látek po l éčbe. Ukáza
lo se, že léčba a doléčovací proces na sebe musí plynule navazovat. Overili jsme si, 
že terapeut musí akceptovat pacienta jako jedinečnou osobnost, ale nesmí za jeho 
chová ní prebírat zodpovednost. 

Do redakcie prišlo dňa : 14. 9. 1999 
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