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Přestože problematika toxikománie a její léčby se ve své závažnosti v posledních 
letech akcentuje , vedle všeobecné skepse máme jen málo konkrétních informací o vý
voji pacientů s drogovou problematikou po hospitalizaci . V rámci plnění subetapy 
státního výzkumného úkolu Organizace protitoxikomanické léčby jednotliví řešitelé 
v r. 1988 zjišťovali katamnestické údaje o všech toxikomanech hospitalizovaných na 
AT odděleních čtyř krajských léčeben v roce 1986. Členy řeš itelského týmu byli: koor
dinátor subety prim . Straka a dr. Straková z PL Horní Beřkovice , prim. Fanfulová 
a dr. Nešpor z PL Bohnice , prim . Chvíla z PL Opava , prim. Šťastný z PL Černovice. 

Máme-li hodnotit ústavní l éčbu, uvědomujeme si komplexnost problematiky. Wil
son (1980) považuje jakýkoli pokus stanovit kauzální vztah mezi léčbou a jejími vý
sledky pro multidimenzionální podmíněnost za nemožný . Beschner a Friedman (1985) 
konstatují, že dosud málo víme o efektivitě léčebných programů pro adolescenty, že , 
je třeba více učinit pro rozvoj, testování a hodnocení l éčebných přístupů. O významu 
subjektivního faktoru fajtoru hovoří Frykholm a Cunne ( 1980), kteří uvádějí odliš
ná procenta abstinujících podle cílů, které si kladli sami pacienti . U těch , jejichž cílem 
byla abstinence , uvádějí po roce třetinu abstinujících, počet se udržel i po třech letech. 
Pacienti s jinými cíli abstinovali po roce v 7 %, po třech letech se počet zvýšil na 19 %. 
Rovněž Wilson (1980) považuje za důležité brát v úvahu subjektivní kritéria závislého , 
jaké změny on sám očekává. Klade otázku, zda můžeme např. za indikátor úspěchu 
považovat snahu vyhnout se vězení. Zdůrazňuje problémy stanovení terapeutických 
cílů , kdy kritériem může být abstinence, pokud abúzus hodnotíme jako zásadně škod
livý. Je-li však problém hodnocen jako primárně sociální, kritériem by měl být stu
peň sociální adaptace. Je-li určen jako primárně psychologický, výsledek , který nás za
jímá, je individuální vývoj a osobnostní zrání. Přitom sledované proměnné se nutně 
nemusí příznivě potencovat . Dosažení abstinence může jít na úkor psychického vývo
je, kdy namísto závislosti se rozvine obsedantní abstinenční neuróza s fobickou reakcí 
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na drogu apod. Rovněž Hoffman , Sonis a H alikas (1987) upozorňují , že je t řeba speci
fikovat mj . i výsledné proměnné, n eboť "ačkoli je abstinence chvályhodný teoretický 
cíl l éčby, rea litě nějak tento cíl nestač í" . Poukazují na nutnost registrovat kromě absti
nence i stupeň sociální reintegrace v různých parametrech sociálního chování . Subjekti
vitu hodnocení výsledků konstatují Aiken (1986), Blum (1987). Záleží samozřejmě 
i na návaznosti a kvalitě ambulantní péče , která může relapsu předej ít nebo jej de
tekovat (McDonald , 1985) . Uvědomujeme si tedy, že následující údaje nej ou expli
kativní , nepředs tavuj í kauzáln í vazby mezi hospitalizací a jejím efe ktem, jsou však 
deskripcí vývoje pac ie ntů po ústavní l éčbě, která přesahuj e eventuální subjektivitu či 
náhodnost výs ledků léčebného zařízení t ím , že shrnuj e nezávisle získané údaje ze čtyř 

léčeben . 
Výsledky katamnéz uvádíme v procentuáln ím pře hl edu jednak pro ce lé soubory 

hospitalizovaných , jednak pro známé případy , kde se nebrali v úvahu pacien ti , o nichž 
ordinace neměly ani pozitivní ani negativní info rmaci. Rozliši li jsme pět stupňů chová
ní k drogám po l éčbě: l. úplná abstinence ; 2. občasné vzácné porušení abstinence; 
3. pravidelný abúzus snížený v množství č i frekvenci oproti stavu před léčbou ; 4. ne
změněn ; 5. zhoršen. Kategorie 1 a 2 jsme spojili po zj iš těn í , že v praxi je velmi obtížné 
je diferencovat. Při hodnocení ce lých souborů v tabulce 1 vidíme, že po více než roč
ním odstupu od dimise abstinence či její výjimečné porušení se týká nejméně pět i ny 
mužských pacie ntů , u žen je efekti vita nadpo lov ičn í. P ř i tom až o třetině pacie ntů ordi
nace neposkytly žádnou informaci, což automaticky neimpl ikuj e negativní vývoj -
údaje o manifestním zdravotním či ociáln ím selhání byly v katamnézách zastoupeny. 
Pacient ordinaci neznámý může stej ně tak sociá ln č obratně pokračovat v abúzu , jako 
neudržovat kontakt pro úpravu zd ravotního stavu . Specializace A T má převážně nega-

Tabulka 1. Katamnéza t oxikomanů hospita lizovaných 1986 v roce 1988- ce lé soubo ry v % 

Efektivi ta I. + l l. II I. IV. v . ' ) 

Léčebna 

Bohnice 9 11 = 33 61 6 9 6 18 
Bohnice ó 11 =54 22 7 22 13 

I 
35 

Černovi ce ó 11 = 43 45 5 12 ,5 27 .5 10 
H . Beřkovice ó 11 = 93 27 12 10 I 17 1 34 
H. Holčovice o 11 = 33 21 30 30~~--~-J 

Tabulka 2. Katam ézy toxikomanů hospitalizovaných 1986 v roce 1988 - známé případy v % 

Léčebna 
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tivní zpětnou vazbu , tj. více informací o neúspěšných než o úspěšných pacientech. Po
kud bychom brali v úvah u pouze známé případy (tabulka 2) u mužů představují v prů
měru 37 % převážně abstinujících více než rok po dimisi, údaje se pohybují od 21 do 
50%. U žen se přcvažujíd abstinence týkala tří čtvrtin pacientek. 
Může vzniknout pochybnost , pokud jde o stabilitu efektu v delším časovém úseku . 

Vzhledem k tomu , že v Bdkovicích provádíme i více leté katamnézy , můžeme předlo
žit vývoj v roce 1987 a 1988 u pac i e ntů hospitalizovaných v roce 1984 a 1985 (graf 1) . 
S odstupem od léčby na růst á křivka neznámých pacientů , klesá procento s občasn ým 
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abúzem a rovněž s problémovým abúzem (kategorie IV). Tytéž údaje ve sloupcovém 
diagramu ukazuje graf 2. Je vidět, že procento plně abstinujících neklesá , spíše může
me pozorovat mírný vzrůst. V roce 1988 30 % pacientů hospitalizovaných v roce 1984 
převážně abstinovalo . 

Srovnání katamnestických nálezů ukazuje , že sledované toxikomanky s apriorně od
lišnou terapeutickou problematikou (způsob abúzu , věk , stupeň sociální integrace) po 
společné ústavní léčbě s alkoholičkami abstinovaly téměř ve třech čtvrtinách případů . 
U mužů katamnestické údaje nejsou tak příznivé jako u žen , třetinový podíl na převa
žující abstinenci je však mnohem vyšší , než by odpovídalo názorům rozšířeným v laic
ké i odborné veřejnosti . 

Ze zatím získaných údajů za nejpodstatnější považujeme kvantifikaci problému ab
solvování ústavní léčby a katamnestické údaje efektivity , jež mohou modifikovat stu
peň terapeutické skepse. Z hospitalizovaných absolvuje kompletní léčbu pětina až po
lovina a u čtvrtiny přijatých je z diagnostických důvodů indikována pouze detoxikace 
- u části toxikomanů nejde tedy dosud o potíže medicínského charakteru . Procento 
útěků se v jednotlivých zařízeních líši ; minimálně 10 % , dosahuje však i poloviny hos
pitalizovaných. Nejde pouze o naši zkušenost. Horna spol. (1987) uvádějí předčasné 
ukončení hospitalizace u 36 % toxikomanů , Senior a Kibbee (1986) konstatují , že 
předčasně ukončují pobyt v nemocnici nejčastěji mladí toxikomané, kteří jsou nejmé
ně populárním typem pacientů a předpokládají facilitující interpersonální manévry ze 
strany personálu . Ani tyto efekty nemůžeme vyloučit v našich podmínkách, kdy na AT 
odděleních je pozice alkoholiků a toxikomanů v percepci personálu rovněž odlišná . 
Nepříznivě mohou na terapeuta působit i informace o letálním konci mladých pacien
tů, jehož pravděpodobnost u toxikomanů není zanedbatelná. Tunving (1988) shrnuje 
nálezy řady autorů a konstatuje v katamnestickém sledování obecnou zkušenost až 
2 % exitů ročně u závislých na opiátech v prvních šesti letech po léčbě. 

Toto vše může vést k černé anticipaci vývoje toxikomanické závislosti. Náš terapeut , 
snad v důsledku hypertrofované zodpovědnosti anebo omnipotentního odborného po
stoje zřejmě předpokládá, že selhání terapeutických snah automaticky vede k progresi 
pacientových potíží. Tento předpoklad se naštěstí plně nepotvrzuje , jak ukazují ka
tamnestické nálezy. Občas virovaný údaj 10 % vyléčení (Haló sobota 26. ll. 1988, str . 
3; Slovo na sobotu ll. 3. 1989, str. 1) je mnohem nižší než údaj z kterékoli léčebny. 
Abstinence nemusí být výsledkem vlastního terapeutického působení. U části toxiko
manů se zřejmě s rozvojem závislosti prosazují i sebezáchovné abstinenční postoje. 
Grenier (1985) uvádí abstinenci u 65 % léčených , ale i u kontrolní skupiny pouhých 
čekatelů na léčbu byla ve 14 %. Vaglum a Fossheim (1980) po čtyřletém katamnestic
kém sledování uváděli u pacientů zařazených do terapeutické komunity ab tinenci od 
34 do 63 %, u kontrolní skupiny uchazečů , kteří nebyli přijati do jejich zařízení, v me
zidobí však hospitalizováni jinde , abstinenci v 38 %. Craig (1981) při kombinované 
léčbě alkoholiků a toxikomanů uváděl 22 % zlepšených toxikomanů po ročním odstu
pu. Novotná a kol. (1989) uvádějí 52 % převážně abstinujících ve více než rok trvající 
ambulantní léčbě . 

Naše současné terapeutické možnosti jsou spíše uniformní , limitované materiálními 
i personálními nedostatky. Reed (1980) uvádí , že poté , když se abúzus drog stal poli
ticky používanou hodnotou , se v USA v šedesátých letech rozvinula síť léčebných pro
gramů, které jsou nesrovnatelnou filosofií , metodologií a terminologií vytvořily feno
mén babylónské věže . Takové problémy u nás zatím rozhodně nemáme. 

Pokud jde o model protitoxikomanické ústavní léčby , o názorech odborníků atolo-
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gů jsme referovali r. 1988 na celo tátní konferenci. Přes velkou variabilitu názorů zá
kladní kritéria jsou shodná se závčry řešitelského týmu. Nejrealizovatelnější je poža
davek asi dvaceti lůžkového režimového oddělení pro toxikomany v rámci krajského 
protialkoholního primariátu. Struktura primariátu by měla umožnit diferenciaci a pře
suny , jak jsou znázorněny na diagrame. Detoxikace a diagnostika mohou probíhat při 
vnitřní diferenciaci na spo lečném přijímacím oddě lení , podobně individualizovaný 
přístup s menšími terapeutickými nároky u nespolupracujících na spo lečné detenční 
tanici . Motivovaní by byli rovnou předkládáni na režimové oddě lení se specifickýn1 

terapeutickým režimem . Při se lhávání a výkyvech je možný přesun na oddělení deten
ční , odkud opět při dobré spolupráci je možný návrat na režim. Propuštění pacientů 
dle závažnosti diagnózy a indikovanosti pro léčbu je možno ze všech tří stanic. Za 
vhodnou délku režimové léčby považujeme 3 až 6 měsíců. 

Dl 

PŘIJÍMACÍ 
DETOXlKAČNÍ 

DETENČNÍ 

-----~--- 4------....-..t- --- ------

REŽIMOVÉ 
TOX 
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PAL 

DIMISE DIMISE 
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(POPŘ . KLUB. STACIONÁŘ APOD) 

MODEL ODDt:LE I PRO LÉČBU TOXIKOMA Ů 
SPÁDOVÁ OBLAST l KRAJ 

Friedman a Glickman (1986) mezi charakteristiky úspěšných programů řadí special i
zovanou zkušenost personálu a schopnost poskytovat různé sociáln í služby , která sou
visí i s velkým rozpočtem, který tyto programy mají. Vzhledem k tomu , že těžko by 
bylo v kompeteonci zdravotnictví zajišťovat profesionální a rodinné poradenství , do
plnění kvalifikace apod. Přikláníme se k Nivenovu stanovisku (1986), že léčba by měla 
adolescenta oprostit od aktuálních drogových následků , porozumě t poruše, stát se tě
l esně a emočně schopným abstinence. Ne vždy o to stojí sami pacienti , ale jistě by pro 
jejich terapeuty bylo důležité vědomí, že jsou schopni tyto cíle nab ídnout. Slovy Hu
bertyho (1987) jak adolescenti , tak jejich rodiče a lékaři by mě li být povzbuzováni 
v naději , že detekce toxikománie a její terapie může být pro dotyčné přínosem. 
Souča né údaje poskytují částečnou orientaci v oblasti ovládané terapeutickým pesi

mismem. Normativní působení konformních hodnot alkoholiků na společném odděle-
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ní nemusí být v regulaci sociálního chování zanedbatelné, třetina toxikomanů nemá 
po společné léčbě v dalších letech s drogami manifestní problémy . V posledních deseti 
letech jsme vyzkoušeli více modelů organizace ústavní protitoxikomanické l éčby. 
Průběh léčby na samostatné stanici byl příznivěj š í , vě t š í poléčebný efekt však nebyl 
zjištěn , v katamnézách nejsou signifikantní rozdíly . Terapeutické programy lze dife
rencovat podle teoretických koncepcí (Millman , 1988) anebo podle individuální prob
lematiky pacientů (Blum, 1987). Doporučujeme , aby tam, kde vzniknou příznivé ma
teriální a kádrové podmínky , byla zřizována samostatná oddělení pro toxikomany. Na 
druhé straně však považuj eme za ukvapené zavrhovat praxi při provádění protitoxiko
manické léčby na protialkoholním oddělení. Dife rencovaný, realistický a efektivní 
přístup neznamená ani uzavírat cestu terapeutickému experimentu, ani odmítat bez 
pečlivé verifikace existující formy terapie. 

Souhrn 

Sdělení shrnuje katamnestické výsledky z r. 1988 u všech toxikomanů hospitalizova
ných na AT odděleních čtyř krajských l éčeben v r. 1986. U žen se převažující absti
nence vyskytovala téměř u tří čtvrti n , u mužů v průměru u třetiny. Udaje jsou přízni 
vější , než by odpovídalo názorům rozšířeným mezi laiky i odborníky. Popisuje se 
struktura protialkoholního primariátu se samostatným režimovým oddělením pro toxi
komany , která by umožnila trojí diferenciaci pacientů podle fáze léčby a motivace. 
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