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ZÁVISLOST JAKOŽTO PŘEŽ ITÍ , AL E Ž IVOT J E VÍCE NEŽ-LI PŘE
Ž ITÍ 

T ímto motte m můžeme cha rak te rizovat prvé 
Psychote rape utické sympozium , zaměřené na 
l éčbu závislosti , kte ré se ko nalo př i přílež i tosti 
deseti le tého trvání Po likliniky pro léčbu závis
lostí v G ro ningen (Nizozemsko). Poliklinika 
je so učástí nejstarší nizozemské kliniky pro A T 
l éčbum nesoucí jméno: ,.Nieuw Hoog H ullen", 
kte rá fun guje nepře tržit ě od ro ku 189 1. 

Po liklinika je i v Nizozemsku unikáte m. 
vzhledem k rozsahu a obsahu poskytova né psy
cho terapie. Dne I. ll . 199 1 ex istovala deset le t 
a př i té p ř íl ežit osti bylo 24. I . 199 1 u spo řádáno 
výše zmíněné sympozium , je hož program byl 
složen výhrad ně z příspěvků inte rních pracov
ník ů polikliniky (v počtu sedm i). Aktuá l n ě je 
poče t inte rn ích spolupracovn íků rozš ířen na 
osm. Poče t exte rních psychote rapeutů. pracu
j ících na j iných oddě leních téhož zař ízen í 
a částečné či nných na po liklinice , je sedmnáct. 
Poče t psychote rape utických konta k t ů v roce 
1992 čí t á 644() (do hoda s poj i šťovacími ústavy). 
Z to ho je 5000 .. psychote rapií" individ uálních. 

Namísto referování o jedno tlivých pří"spěv
cích (ja k bývá obvyklé), vo lím raději souhrnný 
pohled na odezně l ou proble matiku v pořadí : 
klienti , psychote rapic, psychoterape ut. 

Charakteristika klientů 
I. Jsou závislí (na alkoholu , drogách . hazar

du) . Nejčastěji jde o paly-závislost ; 
2. vyznačují se pregenitální (preoidipální) 

proble matiko u. Jinými slovy: jde o problé
my sepa račně-indiv i duá l n í , cí tí se opuště ni 
(a reagují úzkostí , vztekem , smutke m), trpí 
nemožnost í navázání stabiln ích vztahů k ob
je ktu , chybí j im pocit bazá ln í j isto ty a bez
peč í ; 

3. v a namn éze najdeme řadu traumat : psychic
ké a t ě lesné týrání , incest , rozpad rodiny, 
smrt blízk ých osob. Fantazie spojené s tra u
maty bývají klie nty snadno a často realizo
vány! ; 

4. nápadné agování (auto mutilace , agrese) , di
sociativní chování , infanticidn í úzkost ; 

5 . nedostatek ví ry v sebe sa ma , v jiné , v bu
doucnost ; 

6. nepřítomnost naděje : n epoc i ťují smyslu
plnost živo ta , nevě ří v možnost změny ; 

7. v dě ts tví se j im nedostalo láskyplné péče ; 

pro to také neuměj í poskytno ut lásku dru
hým; 

8. do psychoterapie přicházejí po absolvování 
klinické l éčby v trvání 12 - 18 měs íců. T a se 
odbývá ve stejném zaříze ní , jedná e o po
byt v hie rarchicky strukturované te rape ut ic
ké komunitě. Klie nti tak přicházejí do psy
choterapie zbaveni toxiko ma nické ho " ima
ge" a "false sclf", ale zce la zbaveni stylizace 
nejsou: během kli nické l éčby vyměnili de
struktivní imago za životaschopněj š í unifo r
mu te rapeutické ko muni ty. Tato uni forma 
nepředs tavuj e j eště jejich " true self", ne ní 
ušita úplně na míru . je sestavena z nezada
telných kom unitních pravide l a r i tu á l ů a za
ba rvena indi viduá ln í historií. V te rapeutic
ké komuni t ě zač íná hledá ní pravé ho "self" , 
k jehož naleze ní by mě lo dojít v individuáln í 
psycho terapii , pokud se psychote rapie "po
vede". 

Charakteristika procesu individuální psychote
rapie 
I . Vyznačuje se akt ivn ím příst upem . Pasívní 

postoj psycho te rapeuta vyvol ává u " naš in
ců" úzkost a málo ape luje na klientovu 
vlastní iniciativu ; 

2 . je struktu rující , ohrani čující. Klienti sami 
to uto vlastností nevládnou, jsou "bezbře
zí", bez hra nic , bez struktury, č i naopak 
kraj ně rigidn í. Navíc je třeba udržovat v ur
čitých hranicích úzkost , objevuj ící se v prů
běhu psycho terape utického procesu . Klie n
t ům samým schází schopnost vytvořit si do
sta t ečně bezpečné ,.holding"; 

3. psychote rapie se odehrává na psychoan aly
tické m základě čili "o n-analytic-lines"; 

4 . individuální psychote rapie sama o sobě v řa
dě případů nestačí , což se projeví stagnací 
terape utické ho procesu , stagnací v sociál
ních vztazích , popřípadě i návratem k de
struktivnímu chování (recidiva). V těchto 
př ípadech bývá individuáln í psychoterapie 
doplněna dalšími přístupy: 
a) systé movou (rodinno u) terapi í, neboť 

proces individuálního růstu bývá často 
blo kován nevyřešenými problémy 

317 



a konflikty uvnitř současného či dřívějš í

ho rodinného systému; 
b) "pesso-psychomotor-therapy". Jde o in

dividuáln í psychoterapii ve skupině, 

s důrazem na integraci psychických a tě
lesných pocit ů a prožitků ; 

c) socioterapie. Rozdíl mezi psychoterapií 
a socioterapií je explicitně vyj ádřen: so
cioterapeut se principiálně nezabývá 
psychickou realitou k l ientů, pouze reali
tou externí. Psychoterapeut právě na
opak. V zásadě existují vedle sebe para
lelně probíhající inte rvence psycho- a 
socioterapeutické, s jasně určenými pra
vidly hry . V tomto smyslu můžeme ho
vořit o ,.double-treatment '·. Sociotcra
peut se zabývá sociálními regulacemi 
v nejširším slova smyslu: škola, další 
vzdě lávání , zaměstnání, zájmy, kontak
ty s přá teli, známými . s institucemi. So
cioterapcut společně s klientem promýš
lí reálné kroky, aniž by přebíral in icia ti
vu . Rozhodnutí činí klient a také za nč 
nese zodpovědno~t ; 

5. v individuáln í psychoterapii jde o získání 
náhledu v analytickém slova smysl u. při so u
časném použití více č i méně aktivních, pod
půrně-strukturálních elementů. Předpokla
dem psychoterapie je ,.stoupnutí ·· rizikové
ho chová ní ( = závislosti) klient em . Závis
lost má u klient ů funkci .. přežití" a opušt ě n í 
této ,.strategie přežití " je podmínkou. bez 
které není možno s psychoterapií započít. 
Jin ými slovy: abstinence je podmínkou psy
choterapic ; 

6. proces psychoterapic můžeme nazírat ja
kožto proces .. převyprávění životního pří
běhu klienta", ve kte rém negativní hodnoty 
pozbydou své destruktivnosti a řada prvků 
získá (silně) pozitivní zabarvení. Jde o pro
ces zn ačně komplikovaný, o čemž svědčí 

malý přík l ad: Jak má toxikoman . po dvě de
cenia na drogové scéně fungující coby "dea
ler'· a "pusher", "převyprávět " těchto dva
cet let do pozitivního příběhu, kterým jeho 
život nabyde smyslu a naplnění? 

Esenciální vlastnosti psychoterapeuta, zabýva- . 
jícího se léčbou závisf.vch osob: 
I. Víra v klienty a v jejich schopnost se pozitiv
ně změnit ; 

2. schopnost neustálého probouzení naděje 
u k lientů a jej ich okolí; 

3. vhled do "láskyplných vztahů", schopnost 
,. lásku" prožívat a nechat pocítit druhým; 

4. akt ivní a vřelý zájem o klienty bez intruzív
ního zasahování. Jinak řečeno: klienty pod
pořit a dodat jim "výživu''; 

5. zachování určitého odstupu; ten je t řeba 
velmi opatrně dózovat. Při větším odstupu 
hrozí u klienta nebezpečí rozvoje .,úzkosti 
z 'J'UŠtční terapeutem". při příliš malém 
odstupu naopak nebezpečí rozvoje "úzkosti 
z pohlcení terapeutem". Je uměním vytvořit 
nesymbiot ické terapeutické prostředí , sak
centem na respek tování individuality klien
tů ; 

6. terapeu tu musí umě t fungovat jako pomoc
né (exte rní) ego a superego . Exte rní . ,svě

domí" nesmí být ani příliš "kruté ''. ani příli š 
,.slabé" . s tej ně jako pomocné ideá lní - já se 
nesmí pohybovat v oblasti omnipotence ; 

7. při rec i divě, klení je v našem oboru častá. 
nesmí vnu knout psychoterapeut klientovi 
myšlenku. že je vše ztraceno nebo že psy
chotcrapic .. je špa tná". Klient musí dos tat 
možnost si na .. vlastní kůži " prožít recidivu 
a přitom pokračovat v l éčbě u .. ~vého" te ra
peuta. ve ,.svém " zařízení. Časté recidivy 
při psychoterapii bývají výrazem agování 
a právé v těchto případech je kontinuita psy
choterapeutického procesu v)'znamná. 
Symposium zce la jednoznacnč podtrhlo vý-

znam analytické psychoterapie v léčbě závislos
tí , při zachování podmínky abstinence a při 

součastném použití aktivních , podp ťl rnč-st ru k
tu rálních elementů . Zároveň bylo poukázáno 
na možná rizika psychoterapic zakrývaj ící . kte
rá ponechává traumata nedotčena . stejně jako 
nutkání k opakování dřívějšího destruktivního 
chování. jenž není ni čím jiným než-li strategii 
urče nou k přežití. Závislost rovná se tedy pře
žití . A le život je více než-li přežit í. 

MUDr. ) . Nerad 

Workshop: REDUKCIA SPOTREBY DROG. STRATÉGIA A J EJ POUZI
TIE . UN ICRI , RÍM . 15.- 19. 6. 1992 

V dňoch 15 . - 19. júna 1992 usporiadal 
UN ICRI medzinárodný diskusný seminár pre 
odborníkov z európskych štátov o problemati
ke drogových závislost í. 

UNICRI (United Nat ions lnterregional Cri-
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me and Just ice Research Institute) je ústav, 
kto rý sa od svoj ho vzniku v roku 1968 podiefa 
na plnení odborných proj ektov OSN. Jedným 
z týchto programov je UNCDP (United Nati
ons Inte rn atio nal Drug Cont ro l Programme)-


