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Didaktoterapie je nedílnou součástí režimové ústavní protialkoholní léčby. 
Podání relevantních informací samo o sobě sice většinou nevede ke změně po

stojů a chování, v systému ostatních léčených aktivit (psychoterapie v nejširším slo
va smyslu včetně práce v terapeu tické komunítě, pracovní terapie, medikamentozní 
léčba) však má didaktoterapie své nezastupitelné místo. Řečeno poněkud nadne
seně-pokud chceme ve válce porazit nepřítele, musíme jej nejdříve co nejlépe poznat. 

Režimová protialkoholní léčba na protialkoholním odd. 19 trvá 13 týdnů, a také 
přednášky na téma závislost na alkoholu jsou rozděleny do 13 kapitol. Přednášky, 
které jsou pacienty i personálem ne zcela přesně nazývány "přednáškami z osvěty", 
se konají jednou týdně (ve středu) a účast na nich je pro všechny pacienty povinná. 

Při sestavování těchto přednášek jsme vycházeli ze známé Skálovy kníhy " ... Až 
na dno!?". Každý pacient pří přijetí na oddělení dostane jeden výtisk knihy zapůjčit. 

Nastudování této publikace s následnou ústni či písemnou zkouškou je jednou 
z hlavních podmínek přeřazeni pacienta na otevřené odděleni, a později spolu se 
znalostí dal ších podrobností z přednášek je podmínkou povolení víkendového výjez
du či vycházky. Za účelem ověřeni znalosti témat probíraných na přednáškách se 
vždy jednou týdně (v pátek dopoledne ) konají písemné testy, kdy pacient musí 
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správně zodpovědět 2 ze 3 položených otázek. V případě opakovaného selhání v pí
semných testech zvažujeme rozvázání terapeutické smlouvy uzavřené s pacientem 
pří přeřazení na otevřené oddělení, jehož důsledkem je předčasné ukončení l éčby, 

případně překlad na uzavřené protialkoholní odděleni s méně náročným režimem, 
kde má pobyt charakter spíše prodloužené detoxifikace spojené se stabilizací psy
chického a somatického stavu. 

Stejná pravidla platí i pro patologické hazardní hráče, pokud se léčí na našem 
odděleni, neboť předpokládáme, že obě závislosti mají hodně společných charakteris
tik. 

Gambleři ale musí kromě toho ke zkouškám nastudovat ještě knihu prim. Neš-
pora Jak poznat a překonat problémy s hazardní hrou . 

A nyni alespoň stručně k tématům jednotlivých přednášek : 

1) Co je to alkohol, co je to alkoholický ná poj , jak se alkohol vyrábí. 
Osud alkoholu v lidském těle (vstřebávání, metabolismus atd .). 
2) Stupně opilosti. Metody stanovení hladiny alkoholu v těle (Detalcol, Altest, 

Widmarck, plynová chromatografie apod.). 
3) Vývojová stadia závislosti na alkoholu dle J ellinka (I.-IV.), typy alkoholismu 

(gama-delta). I když se již toto děle ní oficiálně nepoužívá a v 10. revizi Mezinárodní 
klasifikace nemocí ani v DSM-IV uvedeno neni , považujeme je za informativni a pro 
pacienty velmi přínosné s výhodou mnohostranné aplikace v terapeutickém procesu. 

4) Vliv alkoholu na tělesné zdraví (poškozeni jater , slinivky, kardiovaskulárniho 
systému). 

5) Alkohol a poruchy duševniho zdraví (alkoholové psychózy, demence, epilep
sie). 

6) Léče ni alkoholismu (jak metody (biologické, psychologické), tak právni úpravy 
(léčby dobrovolné, nedobrovolné, ochranné». 

7) Alkohol a řidič (jak alkohol ovlivňuj e způsobilost k řízení motorového vozidla, 
právni důsledky). 

8) Zákon 37/89 Sb. o ochraně společnosti před alkoholismem a toxikomaniemi 
(jen vybrané kapitoly). 

9) Doléčování závislosti na alkoholu. Deset zásad abstinence (viz publikace 
Doc. Skály). 

10) Alkoholismus žen a mladistvých. 
Alkohol v těhotenství (fetálni alkoholový syndrom). 
11) Kouřeni a zdraví (škodlivé látky obsažené v cigaretovém dýmu, jejich vliv na 

jednotlivé tělesné orgány). 
12) Závislost na nealkoholových návykových látkách - obecná část (co je to toxi

komanie, tolerance, psychická a somatická závislost, primárni a sekundárni toxiko
manie dle Rubeše apod.). 

13) Závislost na nealkoholových návykových látkách - speciálni část (stručná 
charakteristika závislostí na jednotlivých skupinách návykových látek dle 10. revize 
MKN). 

Po absolvování tohoto přednáškového cyklu by měl náš pacient vědět o alkoholu 
a závislosti na něm vše, co k budoucí abstinenci potřebuje, a to jak po stránce medi-
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cinské (biologické, psychologické i sociál ní ), tak i právnické a v obecné rovině i o ce
l ospolečenském dopadu zneužívání návykových látek. 

Potom je již na každém jednotlivém pacientovi, zda a jakým způsobem využije 
těchto znalostí v praxi . 

Tím bychom si dovolili náš článek uzavřít a také se tak trochu omluvit, že při
cházíme s takovým na první pohled všedním, samozřejmým až banálním tématem 
a ne se zprávou o novém zázračném léku , který vyléčí každou závislost na alkoholu 
během několika málo týdnů nebo o revolučním a stroprocentně spolehlivém terapeu
tickém systému. Jsme však toho názoru, že i takové na první pohled samozřejmé 
součásti léčby závislostí na návykových látkách je vhodné čas od času připomenout, 
oprášit a zamyslet se nad ními . 

Literatura 

Skála, J .: ... Až na dno!? Avicenum, Praha 1977,147 s. 
Nešpor, K.: Jak poznat a překonat problémy s hazardní hrou, Sportpropag Praha 1999, Před

neseno na VlIl. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci a 41. AT konferenci 
Hradec Králové 30. 5.-1. 6. 2002 

Do redakcie prišlo dňa: 3. 6. 2003 
Adresa autora: MUDr. J. Pokora, Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích, Húskova 2, 

618 00 Brno, ČR 
e-mail pokora@plbrno.cz 

85 


