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Ve specializaci atologie řadu let narůstaly problémy , které, pokud nebudou řešeny, 
povedou k jejímu rozpadu. Byly podmíněny rozšiřováním diagnózy závislosti při 
úzkém tradičním pojetí terapie. Skálovský model léčby závislosti s akcentací výchov
ných prvků byl úspěšný u určité kategorie osob. Rozšiřování diagnózy o aspekty právně 
kriminální na jedné strané a o somatiCKe na straně druhé vede k nemožnosti aplikovat 
na široké spektrum osob uniformní model terapie. Alternativní řešení detenčních od
dělení se segregací osob společensky nepohodlných, tj. konfliktních či insuficientních, 
znamená ztrátu medicínské funkce atologie. 

Náš model protialkoholní a protitoxikomanické léčby akcentuje pojetí medicínské. 
Nevycházíme z chápání léčby jako převýchovy. Medicínský přístup je zdůrazňován ve 
vnějších formách, jako jsou vizity u lůžka a individuální přístup k pacientovi, kdy terapie 
vychází ze zvláštností každého jednotlivce. Na přijímacím oddělení je těžiště v soma
ticko-psychiatrické diagnostice a terapii, na režimovém je dominanta v medicínské re
habilitaci a klinické psychologii. V rehabilitaci je preferována pracovní terapie před 
sportovní, neboť smysluplná fyzická práce umožňuje pacientovi ověřit si schopnost 
svého pracovního zapojení. Pracovní terapie představuje čtyřhodinovou denní náplň , 

sportovní terapie nejméně hodinovou- záleží na individuálním fyzickém stavu pacien
tů . Delší doba je dobrovolnou iniciativou, kterou organizuje spoluspráva, v níž je 
zastoupena téměř čtvrtina pacientů. Podobně organizuje též kulturní aktivity. Spo
luspráva se jednou týdně schází s terapeuty i k hodnocení týdne a nových pacientů . 
Jednou týdně probíhá velká komunita . Při hodnocení se záměrně ze strany terapeutů 
akcentují úspěchy oddělení. Bezprostřední problémy se řeší okamžitě na ranních ko
munitách . Skupinová psychoterapie probíhá dvakrát týdně pro každou z pěti skupin. 
Klade se důraz na kontakt s rodinou, který je podmínkou první propustky. Průběh 
propustek pacient zaznamenává do deníku, jehož základní náplň tvoří témata didak
toterapie a individuální úkoly. I na režimovém oddělení však zůstává těžiště v medi
cínském, nikoli výchovném působení. Nepoužívá se bodovací systém ani kolektivní 
zodpovědnost pacientů, přednost má individuální přístup racionálně behaviorální. Na
místo bodovacího systému byla zavedena forma konkrétních zápisů sester o chování 
pacienta do dekursu. O přestupcích i pochvalách je pacient informován a terapeut je 
s ním probírá nejdříve individuálně. V těchto rozhovorech se řeší i změny psychického 
stavu a rodinné i pracovní problémy. Změny somatické řeší ošetřující lékař zvlášť. 
V psychoterapii se řídíme koncepcí závislostí chápané jako sekundární , substituční ře
šení biopsychosociálních problémů. Proto například didaktoterapie, probíhající jed-
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nou týdně , má širší záběr, není zaměřena jen na závislostní problémy a na regulaci po
stojů k droze, ale i na obecně psychologickou a sociálně psychologickou problematiku 
s psychodiagnostickými a psychohygienickými záměry. Neklademe si za cíl zásadní 
přestavbu psychiky. Představu absolutního vyléčení nepovažujeme za medicínsky 
reálnou . Naším cílem je medicínská rehabilitace , to znamená, aby pacient po třech 
měsících odcházel ve zlepšeném somatickém stavu, kdy tělesná úprava vede i k psy
chické úlevě , se změnou sebepojetí a s ujasněnou sociální perspektivou v oblasti mezi
lidských vztahů i zaměstnání. U ochranných léčeb při zdůrazňování individuálního 
přístupu jsme se nesetkali s kolektivní opozičností. I za okolností , kdy nebyl pacient 
ochoten přijmout náš cíl trvalé abstinence, byl ochoten jako cíl přijmout medicínskou 
rehabilitaci. 

Při sledování efektivity protialkoholní léčby před zavedením naší koncepce v roce 
1979 podíl pacientů v první a druhé kategorii efektivity s ročním odstupem od léčby či
nil 16 %, v roce 1982 představoval 35% , poslední údaj za rok 1988 je 46 %. V souladu 
s naší koncepcí preferujeme především přijímání pacientů , kteří jsou ve špatném psy
chickém či somatickém stavu a bráníme se přijímání pacientů s dominantou v potížích 
sociálních. 

Medicínské charakteristiky našich pacientů ilustrujeme analýzou 408 propouštěcích 
zpráv z roku 1989. U 56 % pacientů šlo o první pobyt. Na lékařské doporučení nastou
pilo 43 %, nucených léčeb bylo 25 %, dobrovolných 32 %. 16 % pacientů mělo proble
matiku výhradně nealkoholové toxikománie. Při přijetí bylo 15 % pacientů psychotic
kých , u dalších 55 % byl jako nápadný příznak konstatován tremor. Bez příznaků bylo 
15 %. Při zjišťování výskytu klasických pacientů schopných tradiční terapie , přicháze
jících na léčení poprvé , se vstupní motivací , pouze s diagnózou závislosti a eventuálně 
psychopatie , ale bez diagnózy psychotického stavu a bez somatického onemocnění 
vyžadujícího specifickou péči , jsme takových pacientů nalezli pouze 8% . 24% dobro
volných léčeb byli pacienti s opakovanou léčbou , suicidálním rizikem , predelirantním 
stavem, nejčastěji s déle trvajícím interním , neurologickým, chirurgickým a dalším 
onemocněním. 37 % všech pacientů bylo během pobytu interně vyšetřeno a léčeno . 
50 % bylo propuštěno navíc s nepsychiatrickou diagnózou . Často se vyskytovalo one
mocnění jater , 21% souboru, z dalších diagnóz například hypertenze s nutností medi
kace během celého pobytu 5 %, 5% insuficience žil dolních končetin , 6 % chronická 
bronchitis , 5 % epilepsie, 3% jiné neurologické komplikace . Jen u 3 % psychotických 
pacientů výrazně dominovala všeobecně psychiatrická léčba , u většiny psychóz byla 
stejně závažná či aktuálně závažnější problematika somatického selhávání, a tedy tě
žiště v léčbě nepsychiatrické. U nucených léčeb byl individuální přístup s vytvářením 
motivace k léčbě vesměs nezbytný . . 

Ze 408 pacientů bylo na přijímacím oddělení připraveno k režimové léčbě z hlediska 
objektivního stavu i subjektivních faktorů 226 pacientů. 36 si vynutilo z přijímacího 
oddělení propuštění proti radě lékaře. 19 ukončilo pobyt útěkem , 1 byl propuštěn dis
ciplinárně. 98, tj. 24 % souboru, bylo z přijímacího oddělení propuštěno po diagnos
tickém či detoxikačním pobytu . U 6 % souboru probíhala detence, z toho 4 % byly 
ochranné léčby , kombinace anomální osobnosti s intelektovým defektem nebo těžká 
psychopatie . 

Na režimové oddělení bylo tedy přeloženo 226 pacientů . Z nich 42, tj . 19 %, selha
lo : 13 trvalo na předčasném propuštění, 3 utekli , 9 se nevrátilo z propustky , 8 bylo pro
puštěno z kázeňských důvodů. Ctyři se museli vrátit na uzavřené oddělení ze zdravot
ních důvodů. Během vesměs krátkého pobytu na přijímacím oddělení se tedy vytřídí 
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největší část nemotivovaných a k selhání na režimovém oddělení již nedochází tak čas
to . Kompletní odvykací léčbu zdárně absolvovala třetina pacientů přijatých v alko
holové psychóze a 68 % dobrovolníků , kteří nastoupili na první léčbu s chronickými 
somatickými potížemi. Dobrovolníci s první léčbou a v dobrém zdravotním stavu ab
solvovali řádnou léčbu v 71 %. Pacienti s ochrannou protialkoholní léčbou v 74 %, 
s ochrannou protitoxikomanickou léčbou v 64 %, nejméně úspěšní na režimovém od
dělení byli pacienti s kombinovanou ochrannou protialkoholní i protitoxikomanickou 
léčbou, kteří ji zdárně zvládli jen v 50 %. Z celého zkoumaného souboru tedy 43 % 
absolvovalo kompletní odvykací léčbu na režimovém oddělení. U 24 % bylo terapeu
tickým cílem vyřešení akutní problematiky a nikoli odvykací léčba , byli propuštěni 
z přijímacího oddělení. Pacienti, kteří si vynutili propuštění, činili 12 %, disciplinárně 
propuštění 2 % a útěky 5 % celého souboru. 

Nepokládáme za odůvodněné vidět v abúzu alkoholu paušální příčinu všech soma
tických , psychických a sociálních potíží. Leckdy jde o koincidenci problémů , z nichž 
abúzus nemusí být bazální a ani nemusí být hlavní příčinou nástupu na léčbu. To se 
nám potvrdzuje i tím , že žádný pacient s protialkoholní léčbou neporušil abstinenci na 
oddělení, a že z pacientů , kteří si vynutili předčasnou dimisi , jen u jednoho šlo o ná
vrat z propustky v podnapilém stavu a rovněž jeden pacient byl disciplinárně propuš
těn po porušení abstinence na propustce . U ostatních šlo o kázeňské problémy nebo 
o předčasné ukončení hospitalizace v návaznosti na faktory bezprostředně s alkoholem 
nesouvisející , jako například změna postoje manželky k léčbě . 

Úzké pojetí terapie pouze ve směru biologickém či naopak pedagogickém paradox
ně vede k rozšiřování diagnózy buď směrem sociálním (pro léčbu je indikován i abu
zér, má-li společenské problémy) nebo biologickým (pro léčbu je indikován abuzér se 
somatickými potížemi) , a dodatečně se konstruují kauzální vazby. Pokud shrneme 
naši medicínskou koncepci léčby závislostí, nezapadá ani do modelu všeobecně. psy- . 
chiatrické péče, ani do modelu ryze výchovného. Nejde o klasicky psychiatrickou 
disciplínu, neboť psychiatrická péče je jen jednou z dílčích složek. Druhou tvoří soma
tická, hlavně interní medicína , ale i neurologická, případně chirurgická a další. Třetí 
složkou je klinicko-psychologický přístup vycházející z individuální testové diagnosti
ky . 

V rámci převratných společenských změn se zamýšlíme nad perspektivami našeho 
oboru. Předpokládáme , že buď se nám , všem atologům, během několika let podaří 
specifikovat, co je medicínská atologie, a ta získá právo na samostatnou existenci ne
závisle na psychiatrii , anebo tato specializace přestane existovat. Část pacientů se bude 
léčit pouze u internisty nebo neurologa , pacienti s psychózou se ztratí na všeobecné 
psychiatrii , jedinci s adaptačními a sociálními problémy se budou obracet na církevní, 
dobročinné, svépomocné a jíné instituce . Chápeme existenci atologie pedagogické , 
převýchovné, morální , a nepředpokládáme , že by se v budoucnu nerozvíjela, ale do
mníváme se, že její místo bude jinde než ve zdravotnictví. Měli bychom si ujasnit, 
zda, a jaké jsou specifické rysy terapie závislostí v medicínském slova smyslu, jaké 
služby a jakému typu lidí jsme schopni nabídnout. Jakým lidem , tedy nikoli v společ
nosti, která je nechce, neboť zdravotnictví ztratí svou sociálně kontrolní, či azylovou 
funkci, která již z ekonomického hlediska nebude únosná . Uvědomujeme si, že smě
šovat kriminální jedince s psychotickými, dementními, s jedinci somaticky poškozený
mi , je medicínsky nekvalifikované. To , že člověku hrozí v důsledku požívání alkoholu 
ztráta dobré pověsti, není důvodem pro to , aby se angažovala medicína. Při předpok
ládaných společenských změnách budou nutné změny v organizaci zdravotnictví, dél-
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ka pracovní neschopnosti či trvalé pobyty chronických pacientů se jistě budou řešit. Se 
změnou trestního zákonníku pravděpodobně odpadne řada trestných činů doprováze
ných abúzem alkoholu, jako je příživnictví , odpadne neodůvodněné spojování vulgár
ního či agresivního chování v ebrietě s nutností léčby. Medicínská atologie by ne měla 
svou náplň vázat na postoje společnosti k alkoholu, ale diferencovat své indikace po
dobně , jako sexuologie dok~že diferencovat mezi svou medicínskou kompetencí a po
stoji společnosti k sexu a morálce. Dosavadní ryze extenzívní vývoj v atologii je těžko 
myslitelný. Bude třeba ujasnit si odpovědi na otázky, co jsme schopni léčit , jakými 
prostředky a s jakým efektem , aniž bychom přitom zasahovali do oblastí nahraditel
ných jinými institucemi. Specializace atologie by se měla pokusit koncipovat svou me
dicínskou náplň, která není totožná s psychiatrickou, a pak je otázkou, zda tento obor 
má dále existovat jako dílčí specializace psychiatrie, kde nikdy nebyl brán jako rovno
cenný. 

Souhrn 

Sdělení popisuje charakteristiky 408 pacientů propuštěných z protialkoholního 
a protitoxikomanického primariátu v roce 1989. Přesto, že pacienti přicházeli ve špat
ném somatickém stavu, v psychóze či bez motivace při nucené formě léčby, 43 % 
bylo schopno absolvovat kompletní odvykací léčbu, předčasně bylo propuštěno 27 %. 
Specifitou režimového oddělení je důraz na medicínský přístup s individualizací a 
potlačováním převýchovných prvků (není zaveden bodovací systém či kolektivní zod
povědnost pacientů) . Poslední údaje svědčí o téměř polovičním podílu převážně absti
nujících rok po propuštění. Hodnocením terapeutických požadavků se zjišťuje, že 
komplexní léčba skutečně závislých osob přesahuje praxi všeobecně. psychiatrické léč
by do oblasti somatické medicíny na jedné straně a do oblasti rehabilitace (psychote
rapie a socioterapie) na straně druhé. Eventuální akcentace pouze biologického či 
psychiatrického , anebo tradičního morálně pedagogického modelu je simplifikací pro
blematiky a zpětně deformuje diagnostiku. Je třeba stanovit prostředky a cíle medicín
ské atologie , která by se potom měla stát samostatnou medicínskou disciplínou . 
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