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Súhrn 

Autor zdôrazňuje zásadu komplexnosti v riešení problematiky nadmerného pitia a závislostí 
od alkoholu a iných drog. Riešenie vidí v dvoch rovinách: 

l . Na celospoločenskej úrovni vychádza z tézy , že nadmerné pitie a závislosti sú predovšetkým 
spoločen ským problémom , a preto odporúča prijať komplexný celospoločenský ozdravný program, 
ktorého hlavné charakteristiky špecifikuje. 

2. Na úrovni zdravotníckej starostlivosti navrhuje dôsledné uplatňovanie zásad modelu dife
rencovanej liečebno-preventívnej starostlivosti , zmeny v systéme nedobrovornej a súdom nariade
nej liečby . rozš írenie a skvalitnenie ambulantnej starostlivosti, reprofilizáciu protialkoholických 
oddelení , ktoré existujú v rámci psychiatrických oddelení a nakoniec navrhuje a špecifikuje zria
denie špecializovaných ústavných zariadení na liečbu špecifických skupín osôb so syndrómom zá
vislosti . 

K rú č o v é s lov á: alkoholizmus a iné toxikománie - koncepcia liečebno-preventívnej starostli
vosti - diferencovaný model liečebnej starostlivosti . 

Kucek , P. : CONTRIBUTION TO TAKING SUITABLE STEPS IN PRE
VENTION AND TREATMENT OF ALCOHOLISM AND OTHER FORMS 
OF ADDICTION 

Summary 

The author emphasizes the principie of complexity in solving the problems of drunkenness and 
alcohol and other drugs addictions. The struggle must go on in two fields . 
I. In the social field he starts from the the s is that drunkenness and addictions are primarily social 

problems and this is why he recommends to accept a complex social curative program specified 
by the author. 

2. In the field of medical care he proposes perseverant application of the principles of differentia
ted curative and preventative care model, change in the system of involuntary court ordered 
treatment . extention and improvement of ambulant care , reprofiling antialcoholic departments 
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existing in psychiatrie departments and finally he proposes and specifies establishment of spe· 
cialized institutions for treatment of specific groups of persons with the addiction syndrome. 

Ke y wo rd s: alcoholism and other addictions - curative and preventative care concept - medical 
care differentiated model. 

P. Kucek : BEITRAG ZUM ENTWURF DER VORBEUGUNGSMASS· 
NAHMEN UND BEHANDLUNG DES ALKOHOLISMUS UND ANDE
RER TOXIKOMANIEN 

Zusammenfassung 

Der Autor hebt hervor das Prinzio der Komplexität in der Lôsung des Problemes des iibermäs· 
sigen Trinkens und der Alkoholabhängigkeit sowie anderer Toxikomanien . Die Lôsung sieht 
er in zwei Ebenen: 
1. Auf der gesammtgesellschaftlichen Ebene geht er aus der These hervor , dass iibermässiges 

Trinken und Akoholabhängigkeit vor allem ein gesellschaftliches Problem ist und beantragt 
ein komplexes gesellschaftliches Genesungsprogramm anzunehmen. Wichtigste Aspekte des 
Programmes sind spezifiziert. 

2. Auf der Ebene der Gesundheitsfiirsorge beantragt der Autor konsequente Befolgung des Prin
zipes des ModelIs der differenzierten therapeutischen - vorbeugenden Gesundheitsfiirsorge , 
Änderungen im System der unfreiwilliger und durch das Gericht verordneter Therapie , Erwei
terung und Verbesserung der ambulanten Fiirsorge , Reprofilisierung der antialkoholischer 
Abteilungc:n , welche sich im Ramen der s chiatrischen Abteilungen befinden , und , endIich , 
beantragt und spezifiert er die Err.icl1tung von s ezialisierten institutionelIen Einrichtungen fiir 
die Behandlung spezifischer Gruppen mit Abhängigkeitssyndrom. 

Sch I ii s s el w o rte: Alkoholismus und andere Toxikomanien - Konzept der therapeutischen und 
vorbeugenden Gesundheitsfiirsorge - differenziertes Modeli der therapeutischer Fiirsorge . 

II. KYl..\eK: K BOIIPOCY O IIPE,n:JIArAEMhIX MEPAX IIO IIPOcl>M
JIAKTMKE M JIE"tJEHMIO AJIKOrOJIM3MA M ,n:PYrMX cl>OPM 3ABM
CMMOCTE~ 

Pe310Me 

IIpH pewefDrn np06JIeMaTHKH HeyMepeHHoro nOTpe6JIeHHR: aJIKOrOJIR: H 3aBHCHMoCTeu 
OT aJIKOrOJIR: H ):IpyrIDC HapKoTHKoB aBTop nO):lqepKJffiaeT npHHl..\Hn KOMnJIeKCHoCTH. Pe we
HHe OH HaXO):\HT Ha ):IByX ypOBHR:X: 
1. Ha ypoBHe Bcero 06ll..\ecTBa, r):le aBTop HCXO):lHT 113 nOJIO:lKeHHR:, 'lTO HeyMepeHHoe nOTpe-

6JIeHl1e aJIKOrOJIR: 11 pa3HbIe 3aBHCHMOCTl1 npe):lCTaBJIR:lOT C060H npe:lK):\e Bcero 06ll..\eCT
BeHHYlO np06JIeMy H no:noMY OH peKoMeH):lyeT npHHR:Tb KOMnJIeKCHYlO 06ll..\eCTBeHHYlO 
03):10pOBl1TeJIbHYlO nporpaMMY, rJIaBHbIe xapaKTepl1CTI1KH KOTOpOU OH cnel..\H<pI1l..\l1PYeT. 

2. Ha ypoBHe Me):ll1l..\l1HCKOrO o6cJIY:lKHBaHHR:, r):le aBTop npe):\JIaraeT nOCJIe):lOBaTeJIbHOe 
npl1MeHeHHe npl1Hl..\HnOB MO):leJIH ):IH<p<pepe~poBaHHoro JIeqe6Ho-npo<pI1JIaKTl1'IeC
Koro o6cJIY:lKJ1BaHHR:, 113MeHeHHR: B CI1CTeMe npHHY):\HTeJIbHOrO, Ha3HaqeHHOrO pewe
HHeM cy):la JIeqeHHR:, Bbrpa60TKY HOBoro npo<pl1JIR: npOTl1BOaJIKOrOJIbHbrx OT):IeJIeHl1I1:, 
cYll..\eCTByIOll..\IDC B paMKax n<:IDCl1aTpl1qeCKIDC 60JIbHHl..\ 11, HaKOHel..\, OH npe):lJIaraeT 
11 cnel..\H<pl1l..\l1PyeT C03):1aHHe OCo6brx JIeqe6Hbrx yqpe:lK):\eHl1ft ):\JIR: JIeqeHHR: cnel..\I1<pI1-
qeCKIDC rpynn JIHl..\ C Cl1H):\pOMOM 3aBHCl1MOCTl1. 

KJI IO 'I e B bI e C JI o B a: aJIKOrOJIl13M 11 ):IpyrHe HapKOMaHHI1- KOHl..\enl..\l1R: JIeqe6HO-npO<p I1-
JIaKTl1'IeCKOrO 06CJIy:lKHBaHHR: - ):IH<p<pepeHl..\l1POBaHHaR: MO):leJIb JIeqeHHR:. 

244 



P. KUCEKI PRíSPEVOK K NÁ VRHU OPATRENí V PREVENCII A LIEČBE ALKOHOLIZMU 
A INÝCH FORIEM ZÁVISLOSTí 

Nové spoločensko-ekonomické podmienky u nás vyžadujú aj nové prístupy k rieše
niu sociálno-patologických javov. Doteraj šie snahy o riešenie nadmerného pitia , alko
holových a iných foriem závislostí boli málo úspešné najmä z týchto dôvodov: 

- existencia nedemokratického spoločenského systému s jemu vlastnými ideologic
ko-politickými deviáciami a nekompetentným systémom riadenia , dezorganizáciou 
spoločenského života s katastrofálnym dopadom na spoločenskú morálku a oblasť so
ciálnej spravodlivosti; 

- riešenie protialkoholickej a protitoxikomanickej problematiky bolo neadekvátne 
koncentrované na pôsobnosť rezortu zdravotníctva; 

- zastaranosť jestvujúceho liečebno-preventívneho systému v AT oblasti a skutoč
nosť , že ani jeho pôvodná koncepčná podoba sa v praxi dôsledne nerealizovala ; . 

- absencia komplexného celospoločenského ozdravného programu; 
- neujasnenosť a roztrieštenosť v názoroch na koncepciu AT starostlivosti a nekom-

petentné inovačné legislatívne opatrenia; 
- chronické problémy s personálnym zabezpečením AT starostlivosti; 
- relatívne nízka efektívnosť AT liečby a s tým súvisiaca jej ekonomická nákladnosť . 
Kritický stav vyžaduje neodkladné opatrenia, pri súčasnom rešpektovaní požiadavky 

umiernenosti finančných nárokov. Riešenie je v dvoch rovinách: 1. na úrovni celospo
ločenskej a 2. na úrovni rezortu zdravotníctva. 

1. Komplexný celospoločenský ozdravný program 

Nadmerné pitie, alkoholizmus a iné toxikománie sú predovšetkým spoločenským 
problémom a izolovaná snaha o ich riešenie zo strany zdravotníctva je vopred odsúdená 
na neúspech . Jedine ozdravením spoločenského prostredia, povýšením striedmeho 
a triezveho spôsobu života na uznávanú spoločenskú hodnotu a programovým a syste
matickým úsilím o znižovanie dopytu obyvateľstva po alkohole , je možné účinne potlá
čať nadmerné pitie a závislosti . Akceptovanie cieľa znížiť dopyt ľudí po alkohole 
sa nemôže vyčerpávať prijatím administratívnych opatrení, ale len principiálnou poli
tikou vytvárania podmienok na uspokojovanie oprávnených potrieb občanov vo všet
kých sférach života, podmienok pre zdravý a plnohodnotný spôsob života vrátane hod
notných foriem trávenia voľného času, príťažlivých aj perspektívnych možností profe
sionálneho a spoločenského uplatnenia sa. 

Preto je zásadnou úlohou vytýčiť a realizovať komplexný celospoločenský ozdravný 
program , v ktorom by boli zaangažované všetky kompetentné zložky spoločnosti poč
núc rodinou , školou, pracoviskom, až po vrcholné rezortné inštitúcie a vládu . Súčasťou 
tohto programu je aj široké hnutie občianskych iniciatív , ktoré by akceptovali ciele 
striedmosti a zdravého životného štýlu a vytvorenie čo najširšieho priestoru pre chari
tatívnu činnosť a rôzne formy svojpomoci. Program celospoločenskej úzdravy stavia 
jednak na aktívnej role každého občana, ktorý sa mení z doposiaľ pasívneho konzu
menta zdravotníckeho, sociálneho a právneho zabezpečenia, na aktívneho spolutvorcu 
vlastného zdravia a osobnej prosperity , aj zdravia a prosperity celej spoločnosti, a jed
nak tento program predpokladá cieľavedomú kompetentnú politiku ústredných orgá
nov spoločnosti aj nižších úrovní štátnej správy a miestnej samosprávy. 

Realizácia takéhoto programu si vyžiada ustanovenie strechového expertného orgá
nu , ktorý by združoval odborníkov príslušného rámca, lekárov, psychológov, prognos
tikov, sociológov, právnikov , pedagógov, ekonómov. Rada (výbor) takéhoto združe
nia by mala podliehať priamo predsedovi vlády a byť jeho inštitucionalizovaným porad-
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ným orgánom, aby sa zabezpečila koordinovaná, systematická a perspektívna pôsob
nosť na príslušné ministerstvá a preklenuli sa izolované rezortné záujmy. Eventuálna 
podriadenosť ministerstvu zdravotníctva nedáva záruky naplnenia principiálnej požia
davky komplexnosti ozdravných opatrení a bola by po doterajších skúsenostiach 
anachronizmom. 

Komplexný celospoločenský ozdravný program je súborom výchovných, osveto
vých , spoločenských , kultúrnych , ekonomických , legislatívnych a zdravotníckych opa
trení, ktorá saturuje ideologicko-politickú platformu v zmysle záujmu štátu o zdravie 
občanov , zdravý a hodnotný vývin mladej generácie , celospoločenskú akceptáciu hi sto
ricky overených a všeľudských hodnôt a celkové duchovné povznesenie obyvaterstva . 

Orientačne sa v uvedených sférach fungovania spoločnosti javia niektoré priority 
tohto programu. Vo výchove na úrovni rodiny sú to najmä opatrenia smerujúce k tomu, 
aby dieťa dostávalo už od útleho detstva pozitívne identifikačné vzory striedmosti 
a posilňoval sa jeho prirodzený odpor k alkoholu a alkoholom alterovanému správaniu 
sa rudí. V školskej výchove to je predovšetkým systematické sprostredkúvanie vedo
mostí o alkoholizme a toxikomániách a dôsledné zakomponovanie výchovy k striedmos
ti , hodnotnému a zdravému spôsobu života . Vo výchovno-osvetovej činnosti a spolo
čensko-kultúrnej sfére realizácia príťažlivej a presvedčivej, racionálne a emocionálne 
fundovanej pôsobnosti na najširšie vrstvy obyvateľstva, s maximálnym zapojením mas
médií a spo ločensko-kultúrnych ustanovizní, s cieľom formovania osobnej zodpoved
nosti za nežiadúce formy správania sa , deštrukciu nežiadúcich spoločenských pijan
ských tradícií a podporenie tých vhodnejších (napríklad miernej a kultivovanej konzu
mácie nízko koncentrovaných alkoholických nápojov ako súčasti obradu stolovania). 

V ekonomickej sfére to je stratégia znižovania zaangažovanosti na výrobe a predaji 
alkoholu, jeho vylúčenie zo sortimentu tovaru v predajniach potravín a zriaďovanie 
špecializovaných predajní tohto artiklu , zmeny v sortimente vyrábaných alkoholických 
nápojov v prospech nízko koncentrovaných druhov . Cenové regulácie sledujúce zámer 
zníženia dostupnosti alkoholu by sa mali uplatňovať len v kontexte s ostatnými účinný
mi opatreniami , ktoré povedú k zníženiu dopytu po ňom. 

Uplatnenie diferencovaného modelu liečebnej AT starostlivosti dáva predpoklady 
na to, aby sa finančné prostriedky na liečbu vynakladali účelnejšie . Ziada sa vyriešiť 
otázku, v ktorých prípadoch bude nemocenská poisťovňa hradiť náklady za AT liečbu. 
Prvoliečby motivovaných pacientov sú zrejme bez otáznikov. Iná je situácia v prípade 
opakovaných recidív. Tu možno ·uvažovať o možnosti kompetentného komisionálneho 
dobrozdania na priznanie nemocenských dávok v indikovaných prípadoch po prvej re
cidíve . Specifická je aj otázka nemocenského krytia nákladov za li ečbu v tzv . kom ún-
nom systéme. • 

Ekonomickou otázkou zásadného významu je financovanie fondu na boj proti alko
holizmu , ktorý by mal predstavovať aspoň 3 % zo zisku z predaja alkoholických nápo
jov. 

Najmä v úvodných fázach ozdravného programu bude mať ústredné postavenie legi
slatíva. Ustanovenie právnych noriem musí rešpektovať proces priebehu ozdravného 
programu. Počiatočný zákaz excesívneho pitia na verejnosti by mal logicky predchá
dzať neskoršiemu komplexu predpisov upravujúcich konzumáciu alkoholu do cieľovo 
optimálneho rámca (zákaz predaja alkoholu mimo vyhradených zariadení , zákaz kon
zumácie alkoholu na verejnosti a pod.) . Legislatívne sa musí vymedziť aj zodpovednosť 
rodičov na zdravý vývin detí v relácii k pitiu , analogicky so zákonom o ohrozovaní 
mravnej výchovy. Vymedzenie sankcií za porušovanie noriem konzumácie alkoholu 

246 



P. KUCEKI PRÍSPEVOK K NÁ VRHU OPATRENÍ V PREVENCII A LIEČBE ALKOHOLIZMU 
A INÝCH FORIEM ZÁVISLOSTÍ 

má spojitosť s ekonomickou sférou . Je žiadúce zvýšiť kompetencie miestnych zastupi
teľstiev štátnej moci , ktoré by si mali samy regulovať dostupnosť alkoholu v lokálnych 
podmienkach a finančné príjmy zo sankcií by mali ísť do ich pokladne. 

Cieľavedomé ovplyvňovanie spoločenského vedomia v prospech triezvosti, ako ťažis
ko filozofie ozdravného programu, môže narážať na dilemu slobodnej voľby občana. 
Schodnou cestou sa javí akceptovanie tézy, že limity individuálnej slobody sú tam, kde 
jedinec svojím konaním obmedzuje slobodu iných. Pijanstvo jedinca, s jeho dôsledka
mi pre okolie, dáva spoločnosti právo i povinnosť uplatňovať aj reštriktívne opatrenia. 
Ich charakter však musí rešpektovať humánne princípy účinnej pomoci a zásady kom
petentnosti . Donucovacie opatrenia neprislúchajú zdravotníctvu , čo by sa malo prak
ticky premietnuť v zrušení doterajších foriem nútenej liečby a protialkoholických zá
chytných staníc a ich presunom do kompetencie orgánov štátnej správy a orgánov čin
ných v trestnom konaní tak , že zdravotníctvu by bola ponechaná konzultatívna pôsob
nosť a výkon indikovaných úkonov v príslušných zdravotníckych zariadeniach. Zdra
votníctvo v žiadnom prípade nemá suplovať políciu, napríklad pri zvládaní intoxikova
ných výtržníkov, ale ani niesť riziko za život zachytených osôb, keď im nie je možné 
poskytnúť kvalifikovanú medicín ku starostlivosť pre pomýlenú, doposiaT uplatňovanú 
koncepciu PAZS u nás. 

2. Systém zdravotníckej AT starostlivosti 

Situácia, v ktorej sa nachádza náš štát, neumožní v najbližších rokoch kalkulovať 
s výdatnejšou finančnou podporou v reformnom úsilí AT starostlivosti. Východisko vi
díme v účelných zmenách tohto systému, vo zvýšení úrovne riadenia, v efektívnej kon
centrácii súčasných materiálnych a najmä personálnych kapacít a v dotvorení chýbajú
cich štruktúr a zariadení. Mnohé bude závisieť od globálnejších zmien v systéme zdra
votníckej starostlivosti, napr. vyriešenia privátnych zdravotníckych a poradenských 
služieb, nemocenského poistenia a pod . 

Na úrovni amb u I a n tne j s tar o s t I i vos t i sa javia naj naliehavejšie tieto opatre
nia: 

a) podstatné rozšírenie kvalifikovaných ambulantných služieb ; 
b) zavedenie komplexného viacúrovňového systému ambulantnej starostlivosti, 

v ktorom v súčasnosti absolútne chýba jeho predstupeň , poradenský servis. Jeho posla
ním je poskytnúť verejnosti možnosti informovať sa o odbornej pomoci a získať kom
petentné odborné rady. Pritom by návšteva takejto poradne nemala diskriminovať je
dinca v očiach verejnosti . Požiadavka anonymity je úplne opodstatnená najmä u klien
tov , ktorí nebudú vyžadovať špecializovanejšiu liečebnú starostlivosť (problémoví pij a
ni , akútne krízové stavy sprevádzané zvýšenou afinitou ku konzumu psychotropných 
látok a pod .). 

Ďalšie prvky diferencovaného systému ambulantnej starostlivosti sa týkajú širšieho 
zastúpenia stacionárnych foriem liečby, participácie na podnikových a zamestnanec
kých AT programoch a zabezpečenia dlhodobého doliečovania; 

c) sformovanie ambulantných AT zariadení aj ako metodických centier v ich spádo
vej oblasti , ktoré budú poskytovať odborne metodickú pomoc svojpomocným a chari
tatívnym organizáciám a rôznym inštitúciám (školám, podnikom, záujmovým a kultúr
nym združeniam a pod .) . 

Na úrovni ú s t a v nej I i e č b y sa koncepčné zmeny týkajú najmä akceptovania dife-
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rencovaného systému liečebnej starostlivosti , v zmysle uplatňovania univerzálnej zása
dy .,vhodní ľudia na vhodné miesto". 

a) V prvom rade to je prehodnotenie doterajšieho systému tzv . nútenej liečby 
na základe výmeru odboru zdravotníctva ONV, ako aj ochrannej liečby na základe roz
hodnutia súdu . Demokratická spoločnosť musí rešpektovať slobodu občana , čo pred
pokladá taxatívne vymedzenie možností uplatnenia donucovacích opatrení. V rovine 
tohto problému je na jednej strane krajnosť, ktorú reprezentuje otázka , či má štát prá
vo protialkoholicky alcbo protitoxikomanicky liečiť občana proti jeho vôli. Na druhom 
póle je stanovisko , že štát je povinný bojovať proti sociálno-patologickým javom, chrá
niť ostatných občanov pred takýmto správaním jedincov alebo skupín, ako aj to, že 
u závislého jedinca je vážne narušená kompetentnosť jeho rozhodovania sa. 

V oblasti súdnych výmerov je situácia iná . V prvom rade je tu naliehavá požiadavka 
zabezpečiť kompetentné stanovovanie ochrannej liečby, tedy len v prípadoch kvalifiko
vaného preukázania syndrómu závislosti. Avšak aj v takýchto prípadoch sa vynára 
otázka liečiteľnosti dotyčnej osoby. Praktické skúsenosti potvrdzujú, že pri ochrannej 
liečbe vo väčšine prípadov ide o osoby s rozsiahlou kriminálnou anamnézou, osobnosti 
primárne sociopatické s psychopatologickou nadstavbou závislosti od psychotropných 
látok. Bolo by naivné domnievať sa , že niekoľkomesačnou liečbou sa u nich dosiahne 
resocializácia. Sociopat sa nepodrobí abstinentnému programu z presvedčenia, ale 
z pozície uznania sily a nevyhnutnosti, a preto nevystačíme s výchovnými a liečebnými 
postupmi , ale je potrebné uplatniť aj represiu . Tá je však cudzia takej principiálne hu
mánnei inštitúcii ako je liečebné zariadenie . Liečebňa nie je vhodným zariadením pre 
socio pat ov aj z toho dôvodu , že takíto jedinci neprijímajú demokratický liečebný sys
tém , narúšajú a často doslova deštruujú liečebný proces motivovaných pacientov. Pri
tom za svoje asociálne správanie sú účinnejšie nepostihnuteľní. 

Špecifickým problémom je aj uskutočňovanie protialkoholickej a protitoxikomanic
kej liečby počas výkonu trestu . Doposiaľ to bol markantne neefektívny systém najmä 
preto , že ciele a obsah liečby zásadne protirečili ideológii väzenského prostredia . Zís
kanie a uchovanie si pozitívneho sociopreferenčného statusu diktuje väzňovi správať 
sa kongruentne s ideológiou asociálnej väzenskej subkultúry. Aktívna participácia 
na liečebnom programe vyžaduje protikladnú formu správania v zmysle akceptácie po
zitívneho životného štýlu . V jedných a tých istých podmienkach sú tieto dve alternatívy 
nezlučiteľné . Priaznivejší trend síce môžeme očakávať v spojitosti s demokratizáciou 
a humanizáciou nápravno-výchovného systému, ale optimalizácia formy a obsahu 
AT liečby realizovanej v týchto podmienkach bude vyžadovať špeciálnu pozornosť . Od
porúčali by sme aj tu uplatniť diferencovaný model , konkrétne špecializovaného NVÚ 
pre alkoholikov a toxikomanov . 

Pre kategóriu neprispôsobivých a asociálnych jedincov, ako aj pre opakovane ne
úspešné liečené prípady AT závislostí sa javí ako najvhodnejší variant riešenia zriadiť 
špecializované liečebno-výchovné zariadenie polodetenčného typu . Finančné krytie 
nákladov za relatívne dlhodobejšie pobyty (jeden až dvojročné), ako aj prevádzkové 
náklady by sa tu mali v maximálnej miere kompenzovať produktívnou pracovnou čin
nosťou chovancov. Prípadná námietka , že určitá časť z nich by aj tu zrecidivovala 
a opakovane sa vracala do tohto zariadenia , nehovorí proti, ale za jeho zriadenie. 
V každej spoločnosti jestvuje časť populácie , ktorá sa nedokáže dlhodobejšie prispôso
bovať požiadavkám normálneho života v spoločnosti a je opodstatnené a humánne , aby 
boli k di spozícii práve zariadenia tohto typu . Ak chýbajú , situácia týchto jedincov sa 

248 



P. KUCEKf PRíSPEVOK K NÁ VRHU OPATRENÍ V PREVENCII A LIEČBE ALKOHOLIZMU 
A INÝCH FORIEM ZÁVISLOSTf 

tak či tak do určitého času vyhrotí do takej miery, že sa dostanú do konfliktu so záko
nom a skončia vo výkone trestu . 

b) Súčasná organizačná a funkčná podoba AT liečebných zariadení má viacero evi
dentných nedostatkov . Extrémom je, že časť AT pacientov sa "lieči" umiestnením na 
psychiatrických oddeleniach, ktoré postrádajú špecializovaný AT režim . Dá sa síce po
chopiť, že nejeden alkoholik tu zdatne spÍňa sanitárnu funkciu v starostlivosti o psycho
tických či dementných spolupacientov a vypÍňa tak aspoň čiastočne hlboké medzery 
v personálnom obsadení týchto oddelení, ale nemôže byť pochopiteľné , že aj takýto 
pobyt sa považuje za protialkoholickú liečbu . 

Priaznivá nie je ani situácia vo väčšine prótiálkoholických oddelení NsP , ktoré nemô
žu , a ani by tb pre také malé oddelenia neboloreritabilné, zabezpečiť a uplatňovať ko
munitný systém liečby . Na jednej strane dlhé roky pociťujeme chronický nedostatok 
odborných pracovníkov a na druhej strane máme málo produktívne roztrúsené perso
nálne kapacity. Preto navrhujeme reprofilizáciu týchto oddelení na diagnosticko-deto
xikačné a doliečovacie (ODD) strediská. Ich p.oslaním by bolo určiť komplexnú 
diagnózu a následné umiestnenie pacienta vo vhodnom špecializovanom zariadení. Pa
cienti nevhodní pre komunitný systém liečby (mentálne subnormní, psychicky alte ro
vaní , somaticky dekompenzovaní a pod.) by boli ponechávaní na týchto oddeleniach, 
s dôrazom v liečbe na farmakoterapiu, bazálnu behaviorálnu modifikáciu (úprava živo
tosprávy, utlmenie pijanských stereotypov správania) a bazálnu psychoterapiu. ODD 
strediská by realizovali aj krátkodobé preliečovacie pobyty v prípadoch krátkodobých 
recidív a mali by zohrať kľúčovú úlohu v ambulantnej a doliečovacej starostlivosti. 

Druhým stupňom diferencovaného systému ústavnej starostlivosti sú špecializované 
liečebné ústavy a zariadenia. Možno oprávnene predpokladať , že aplikáciou doteraz 
uvedených opatrení by sa v rámci Slovenskej republiky priebežne selektoval taký počet 
pacientov indikovaných pre komunitný systém liečby , ktorý by bol zvládnuteľný kapa
citou jedného špecializovaného ústavu pre liečbu alkoholizmu . Vzhľadom na špecific
kosť nealkoholových foriem závislostí je žiadúce ich odlúčenie od protialkoholickej 
liečby . 

Princíp diferencovanej liečebnej starostlivosti má svoje špecifické uplatnenie 
aj na úrovni špecializovanej protialkoholickej liečebne . Súčasný liečebný systém kladie 
dôraz na uniformné ponímanie a tým aj na takýto liečebný prístup k alkoholizmu. Vtes
náva pacienta do jednotnej výkladovej schémy jeho problémov a predostiera mu neal
ternatívne možnosti riešenia. Málo sa rešpektuje jeho individualita (neraz aj ľudská 

. dôstojnosť) , neakceptuje sa stratégia ponuky a výberu individuálne optimálnych va-
riantov životného štýlu, ktoré by saturovali zmysel života a identitu osobnosti . 
Veľmi citeľná je absencia liečebne pre mladistvých alkoholikov a toxikomanov . Títo 

si vyžadujú špecializované zariadenie, kde by boli zabezpečené podmienky dlhodobého 
výchovného a resocializačného pôsobenia, a to spôsobom pre našu doterajšiu medicín
sku prax netradičným. Pozitívne zahraničné skúsenosti (napr. v Poľsku systém tzv. Mo
narov) hovoria pre variant komún. Skupina žije v komúne väčšinou pod vedením laic
kého terapeuta a zabezpečuje si obživu a ostatné životné potreby vlastnou , spoločnou 
prácou na zverenom majetku. Platia tu veľmi prísne pravidlá života a pobyt je viacroč
ný . 

c) Zmena spoločensko-ekonomických podmienok a očakávané vývojové trendy 
v našej spoločnosti nás postavia pred problémy a úlohy , na ktoré by sme sa mali vopred 
pripraviť . Preto by v systéme komplexných AT opatrení nemal chýbať model starostli
vosti o gerontoalkoholikov a gerontotoxikomanov. Nie je totiž vhodné ani ich umiest-
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nenie v bežných AT liečebných zariadeniach, ani v domovoch dôchodcov . Riešením 
by bolo zriadenie špeciálneho domova dôchodcov pre týchto pacientov. 

Mali by sme uvažovať aj o programe včasnej intervencie u osôb ohrozených vývinom 
syndrómu závislosti, teda u ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách 
a tento stav si pomáhajú riešiť užívaním psychotropných látok (napr. managering dise
ase) . Ťažiskovým je v týchto prípadoch rekondičné a psychoterapeutické pôsobenie 
v zariadeniach sanatórneho typu . 

V ambulantnej aj ústavnej AT starostlivosti môžeme očakávať , že tu významnú rolu 
zohrajú celkové zmeny v sociálno-ekonomickej klíme štátu . Trhový mechanizmus vy
volá zákonite tlak na zodpovednejší prístup občanov k udržaniu si zamestnania a sociál
neho statusu. To sa bezprostredne premietne vo zvýšení osobnej motivácie k vysporia
daniu sa s vlastnými problémovými formami správania sa . Podiel pacientova klientov 
motivovaných k AT liečbe , ktorí sa budú aktívne uchádzať o poradenstvá a odbornú 
pomoc tohto druhu , sa zvýši . Zmení sa aj ťažisko poskytovanej starostlivosti k zvýšené
mu záujmu o ambulantné služby . Tie však budú musieť spÍňať kritériá kompetentnosti , 
vysokej profesionálnej úrovne a diskrétnosti. Konkurencia privátneho poradenského 
a zdravotníckeho sektoru tomu nepochybne napomôže. 

Do redakcie prišlo dňa 3. 12. 1990 
Adresa autora: PhDr. P. Kucek, OLÚP, 049 02 Predná Hora pri Muráni 

250 


