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Tri dni ma naháňali , 
ešte ma nedostali , 
tri dni ma ešte budú 
aj tak ma nedostanú. 

Ve srovnání s písní nyní "naháňame" lidi na léčbu výměrem třeba několik měsíců 
a dostaneme je tam. Našim klientům zůstává v souladu s písní jen ten vzdor vůči násilí. 
Co to musí být za mocnou sílu , když zůstává nedotčena myšlenkami sametové revoluce 
i duchem Deklarace lidských práv? Ta potřeba použít vůči člověku násilí místo pomoci , 
jakkoli má ono násilí úředně posvěcenou oprávněnost. K tomu , aby terapeut stále ještě 
uvažovalo povinné léčbě pro pacienta , potřebuje mít oporu v úředně dané moci a zno
vu terapeutickou úspěšnost zajišťovat vynucením pacientovy abstinence. 

Stoupenci práva člověka na svobodu rozhodování o svém léčení předpokládají, že 
č lověk je schopen rozpoznat , co je pro něj dobré , a že svou volbu dokáže uskutečnit 
s vědomím odpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí. Zastánci povinné léčby tvrdí , 
že existují lidé, kteří buď nejsou schopni rozpoznat , co je pro ně dobré , nebo mají 
trvalý rys neodpovědnosti za své jednání. 

Protialkoholní léčba, má-Ii být l éčbou a ne pouhou detencí , předpokládá schopnost 
pacienta vědomě se podílet na léčebném programu , tedy pacienta plně schopného 
o sobě rozhodovat. Vynalézavost nuceně léčených pacientů v sabotování léčby je mys
lím dostatečným důkazem pro tuto schopnost. Domnívám se proto, že uložení povin
nost i protialkoholně se l éčit odporuje přirozenému právu a potřebě člověka rozhodovat 
o sobě. 

Mnohokrát se odborníci z protialkoholních zařízení shodli na tom , že represe v na
šem oboru je morálně nepřípustná a ani se v protialkoholních léčbách neosvědčila. Jas
ně to vyjádři ly i závěry celostátní konference AT v Jánských Koupelích v minulém ro
ce. Přesto v úvahách o novém protialkoholním zákoně se objevují první a určitě ne 
poslední pokusy vrátit se zpět k represím . Připadám si jako v pohádce o Smolíčkovi 
a jeskyňkách: jen prstíček vstrčit do dveří zákona, čili jen 14 dní povinné léčby , ale 
hl avně ať je princip ovládání jednoho člověka druhým zachován. 

V pozadí nařizování je vždy strach . Strach plodí násilí. V daném případě je to strach 
ze zodpovědnosti terapeuta vůči rodinám , které se cítí bezmocné proti teroru pijícího 
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manžela. Pokud rodinu nezachrání zdravotnická ordinace A T požehnáním povinné 
l éčby opilce, bude mít na svědomí nemilosrdné zdecimování rodiny. Nezasáhnout se 
téměř rovná odmítnutí lékařské pomoci . Ochránci vdov. a sirotků byli od nepaměti 
v jakémkoli svém jednání zaštítěni morální hodnotou svého milosrdeného poslání. 

Je možná opovážlivé ptát se na bezmocnost alkoholikovy rodiny. Což není očividná? 
Manželky alkoholiků (stejně jako manželé alkoholiček) při své bezmocnosti projevují 
obdivuhodnou energii, rozhodnost a vytrvalost ve snaze přimět ordinaci A T, okresní 
úřad , orgán péče o dítě apod. k jednání. Dokonce i v bezmoci a pasivitě plačící ženy 
může být síla, která pohne jinak kamenným srdcem úředníka a změní jej ve zmíněného 
ochránce bezmocných . 

Z praxe dobře víme , že vynucené l éčby jsou ve většině přestávkou v pití , přestávkou 
v utrpení rodiny . Naděje , že pacient donucený abstinovat objeví ve střízlivosti smysl 
svého života, je velice malá. Víme to léta, a přesto se najdou lidé, kteří soudí, že lepší 
něco než nic a že ty vy jímky z pravidla vyváží pravidelné neúspěchy povinných l éčeb . 
Je na čase, abychom se této iluze zbavili . Uvažme , že těm neúspěšným jen dodáme 
spolehlivě pocit nedůvěry a nepřátelství ke zdravotnickému zařízení , nemluvě o nepřá
telství vůči státním institucím a státu jako takovému. Velmi přesvědčivě pak tito lidé . 
hovoří o totalitě a těžko jim to vyvracet. 

Jedním z cílů listopadové revoluce je vrátit lidem do jejich rukou pravomoc rozhod
nout si o tom, zda se chtějí léči t , nebo zda chtějí dále a se zesilující měrou nést důsledky 
svého jednání pod vlivem alkoholu. To jednání by už nemělo být vůči rodině neposti
žitelné, mělo by být pod tlakem ekonomickým stejně jako právním , včetně represivní
ho zásahu policie . 
Vraťme stej nou pravomoc i odpovědnost rodinám , aby je mohla chránit před jedná

ním opilce policie, okresní úřad i prokuratura, ovšem za předpokladu, že rodina přijme 
odpovědnost za přivolání policie či podání žaloby. Tím skončí ono známe utajované 
dožadování se povinné léčby pro manžela, následované stejně vehementním odvolává
ním žádosti o l éčbu. 

Ordinace AT tak přestane být všemocným a obávaným úřadem, který za bezmocné
ho občana všechno řeší. Pokud vám to připadá jako nereálně optimistická teorie, do
dám jen, že v ordinaci AT MUDr. Coufalové v Praze 4 se přestaly navrhovat povinné 
protialkoholní l éčby již před rokem 1989. 

Souhrn 

Vztah mezi pomocí pacientovi a nutným postihem jeho neodpovědného chování po
třebuje vyjasnění. Zdravotnictví , ve snaze pomoci lidem co nejlépe , přejímalo role, 
které mu nepříslušely . Je třeba , aby nás úvahy o novelizaci protialkoholn ího zákona 
nevracely k dřívějším koncepčním chybám. 
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