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Súhrn 

Autori sa v práci rozhodli prezentovať 15-ročnú spoluprácu Psychiatric
kého oddelenia v Bojniciach s pacientskymi organizáciami zabezpečujúcimi 
doliečovanie závislých pacientov v okrese Prievidza. 

Spočiatku táto spolupráca spočívala v dochádzaní vtedajších členov Spol
ku abstinentov na psychoterapeutické skupiny v nemocnici . V priebehu 
krátkeho času motivovaní pacienti z oddelenia navštevovali stretnutia Spol
ku abstinentov. V súčasnosti v regióne pracujú už 3 spoločenstvá , v ktorých 
okrem zakladateľov prevažnú časť tvoria pacienti odliečení na PO v Bojni
ciach. 

V práci budú uvedené jednotlivé terapeutické aktivity týchto spoločen
stiev, ich význam na pretváraní osobnosti samotných závislých a význam 
týchto aktivít na uzdravovanie rodín a spoločenskú odozvu v regióne. 
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Úvod 

Činnosť terapeutického klubu má v našom okrese dlhoročnú tradíciu 
a práve fakt, že tento rok Spolok abstinentov v Prievidzi oslávil 35. výročie 
svojej existencie nás inšpiroval na to, aby sme vyzdvihli prostredníctvom 
našej práce význam terapeutických klubov v procesé doliečovania . Hovorí
me o kluboch , pretože z pôvodného klubu abstinentov sa v priebehu rokov 
vytvorili tri - Spolok abstinentov v Prievidzi, Klub abstinujúcich priateľov 
Prievidze a Klub abstinentov v Handlovej. Okrem toho v našom regióne 
vzniklo z iniciatívy Spolku abstinentov resocializačné zariadenie Provital 
v Koši. 

Pôvodný Klub abstinentov prešiel od svojho vzniku dlhú cestu, stal sa 
významným priekopníkom činnosti svojpomocných skupín na Slovensku. 

História: 

- 8. 7. 1971 - V PAP v Bojniciach bol založený KLUS (Klub usilujúci sa 
o striezlivosť) pod vedením MUDr. Gažíkovej a sestry Kocmanovej sa pa
cienti stretávali l-krát mesačne, vždy na predvolanie. Z pôvodných 12 čle
nov boli 3 zvolení do samosprávy (dvaja po krátkom čase zrecidivovali -
dôvodom môže byť dlhý čas medzi stretnutiami?). 

- Pri 10. výročí založenia každý člen klubu dostal legitimáciu, zaviedlo 
sa členské (20 Sk mesačne) a členovia sa začali zúčastňovať celoslovenských 
zjazdov KA. 

- Máj 1989 - predsedom KA sa stala po dvanásťročnej abstinencii žena 
(prvé roky jediná žena v KA). 

- 1989 - dvaja členovia KA absolvovali výcvik laických terapeutov. 
- 14. 12. 1990 - bol na Ministerstve vnútra SR ako prvý na Slovensku 

zaregistrovaný samostatno - právny subjekt Spolok abstinentov v Prievidzi. 
- 12. - 14. 9. 1991 - na celoštátnom stretnutí socioterapeutických klubov 

v Prahe dostal ocenenie za prácu (z viac ako 100 KA) putovný pohár 
doc. Skálu (dostali ho 3-krát za sebou). 

- V roku 1991 - SA nadviazal spoluprácu s psychiatrickým oddelením 
v Bojniciach. 

- 15. - 17. 9 . 1994 - zorganizoval a zabezpečil VIII. republikový kongres 
socioterapeutických klubov abstinentov v Bojniciach. 

- 22. 11. 1994 - prvýkrát usporiadal Deň otvorených dverí. 
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- 6 . 4. 1995 - v MKS v Bojniciach sa konala výstava " . . . Len nikdy neber 
drogu". V máji potom pokračovala v Handlovej . 

- August 1997 - bolo otvorené resocializačné zariadenie "Dom života bez 
drog v Koši" - Provital. 

- Od 30. 8. 1999 - sa začali stretávať členovia SA, ktorí sa 13. 1. 2000 za
registrovali ako Klub abstinujúcich priateľov Prievidze. 

- Na jar tohto roku začal svoju činnosť Klub abstinentov v Handlovej. 

Súčasný stav 

- Počet členov: 

Spolok abstinentov v Prievidzi - 61 členov 
Klub abstinujúcich priateľov Prievidze - 51 členov 
Klub abstinentov v Handlovej - 6 členov 
Z celkového počtu 118 členov bolo až 75 odliečených na Psychiatrickom 

oddelení v Bojniciach. 

- Klubová činnost" - V porovnaní s minulosťou sa klubové stretnutia ko
najú každý týždeň. Prvá hodina stretnutia je venovaná rozoberaniu témy 
podľa plánu činnosti, druhá hodina voľnej téme . Deň pred konaním spolku 
abstinenti navštevujú naše oddelenie, kde sa zoznámia s pacientmi a zú
častnia sa ich psychoterapeutickej skupiny (III . skup.). Predkladajú pod ve
dením terapeuta svoj pohľad na abstinenciu a vlastné skúsenosti s odvy
kaním. Približujú tiež hospitalizovaným pacientom prácu terapeutických 
klubov. Naši pacienti sa už počas pobytu na oddelení zúčastňujú klubových 
stretnutí. Prvú návštevu prežívajú hospitalizovaní v očakávaní, prevažne 
vždy ako určitú komunikačnú bariéru. Niektori po prvýkrát v živote vidia 
abstinujúcich, predtým závislých pacientov. Bezprostredná reakcia po náv
števe býva, že sa tam necítili "cudzími" a po niekoľkých sedeniach sa identi
fikovali s členmi SA. Význam spolupráce klubov a oddelenia je obojstranný. 
Pacienti sa zoznámia s klubovou činnosťou a nadviažu spoluprácu s tera
peutickými klubmi už počas liečby a abstinenti kladne hodnotia návštevy 
v nemocnici, nazývajú ich "dobíjaním batérií". Už počas pobytu na oddelení 
môžu pacienti navštíviť resocializačné zariadenie Provital v Koši a zapojiť 
sa do celodenného programu. Po absolvovaní špecializovanej liečby niektorí 
z nich nájdu v Provitale na určitý čas svoj dočasný domov. 
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Tabuľka 1. 

Rok 

2000 

2003 

2004 

2005 

Spolupráca hospitalizovaných pacientov 
s terapeutickými klubmi 

Počet závislých III. skup. SA, KA 

197 105 44 

232 129 61 

258 135 73 

277 145 69 

- TUROSAP - členovia SA si založili Turistický občasný oddiel SA 
v Prievidzi, ktorý má na každý mesiac v roku naplánovanú turistickú akciu. 
Najaktívnejší člen Turosapu je v závere roka ocenený putovnou valaškou. 

Spolupráca s ďalšími terapeutickými klubmi 
a resocializačnými zariadeniami 

Abstinenti okrem toho, že spolupracujú s naším oddelením, navštevujú 
aj zariadenia, kde absolvovali špecializovanú liečbu a zúčastňujú sa vý
ročných klubov po celom Slovensku. Našim pacientom pracujúcim mImo 
okresu Prievidza poskytujú adresár klubov v iných okresoch. 

- Víkendová a rodinná terapia. Do klubovej činnosti sa aktívne zapájajú 
aj rodinní príslušníci. Nielen že sa v rámci možností zúčastňujú klubových 
stretnutí, ale dvakrát do roka sa zúčastňujú rodinnej terapie. Jedenkrát 
ročne je to víkendový a jedenkrát týždňový pobyt v rekreačnom zariadení vo 
forme dovolenky. Počas rodinnej terapie majú rodinní príslušníci možnosť 
získať viac informácií o závislosti , naučiť sa, ako pomáhať svojmu absti
nujúcemu členovi pri abstinovaní , pri riešení problémov, ktoré abstinencia 
môže priniesť , ako rozpoznať hroziacu recidívu a kde hľadať pomoc, ak sa 
recidíva vyskytne. Významnú úlohu má rodinná terapia aj vo výchove detí, 
v oboznamovaní ich s výhodami abstinentského životného štýlu. Pre deti 
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majú "spolkári" v priebehu roka naplánovaných viac akcií - MDD, uzamy
kanie prázdnin, súťaž šarkanov, predvianočné posedenie. 

- Výročný klub: Začiatkom roka majú "spolkári" naplánovaný slávnostný 
klub, na ktorom sa zúčastnia okrem členov našich klubov aj členovia 

z ostatných terapeutických klubov Slovenska, hostia z nemocnice a zástup
covia mesta. Po úvodných slovách a zhodnotení celoročnej činnosti sa odo
vzdávajú diplomy úspešným abstinentom, nasleduje kultúrny program a po
sedenie sa končí tombolou. 

- Osvetová činnosť: Členovia SA, KA, ale aj Provital, robia besedy s pro
tidrogovou tematikou na základných a stredných školách a Dni otvorených 
dverí pre verejnosť. Veľmi dôležitú úlohu v šírení osvety zohrávajú aktivity 
člena SA Ľ. Štorcela, ktorý skladá piesne a nakrútil film s protidrogovou te
matikou: "Oplatí sa žiť! " 

Záver 

Od svojho vzniku SA rozvíja efektívnu preventívnu aktivitu zameranú 
proti alkoholizmu, toxikománii a patol. hráčstvu. Od roku 1991, keď tera
peutické kluby začali spolupracovať s naším oddelením, zohrávajú dôležitú 
úlohu v procese doliečovania závis. pacientov, a to: 

1. Prostredníctvom edukačnej a rekreačnej činnosti pretvárajú osobnosti 
samotných závislých, s cieľom vychovávať ich k správnej životospráve, ab
stinencii, triezvosti, k športu, kultúre, naučiť ich aktívne využívať voľný čas . 

2. Po prepustení pomáhajú pacientom pri návrate do vlastného soc. pro
stredia, v členoch SA, KA získavajú pacienti nový okruh priateľov ochotných 
pomôcť im preklenúť najťažšie obdobie, kedy je možnosť zlyhania najvyššia. 
V prípade recidívy im pomáhajú pri vyhľadaní rýchlej pomoci. 

3. Celá činnosť terapeutických klubov napomáha aj pri ozdravovaní 
rodín závislých. 

To , že naše oddelenie úzko spolupracuje s terap. klubmi a aj naši tera
peuti sa v rámci možností zapájajú do ich aktivit (klubové stretnutia, ro
dinná a víkendová terapia, výročné kluby) nám poskytuje pomerne presné 
informácie o úspešnosti našej liečby, o tom, ako sa našim bývalým pacien
tom darí. 
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Tabuľka 2. Čas abstinovania po liečbe 

Čas abstinovania <l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 29 
v rokoch 

Počet abstinentov 35 30 6 20 

Do redakcie prišlo: 18. 11. 2006 
Prijaté na publikáciu: 30. 11. 2006 

3 8 3 1 4 1 4 1 1 1 1 

Adresa autora: Mgr. E. Štálniková, Psychiatrické oddelenie NsP Bojnice, 
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 
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