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PRíSPEVKY Z PRAXE 

Pokusím se zhodnotit 3 aktivity postupně nabízející možnost anonymnich kontaktů 
s naší protialkoholni ordinací v Praze 4. Propracovávali jsme se jimi k optimálnějšímu 
efektivnějšímu řešeni, stejně však pracovala a pravděpodobně daleko úspěšněji, i doba, 
v nÍŽ žijeme. 

První nabídku anonymních kontaktů jsme učinili dávno před listopadovou revolucí. 
10 000 letáčků bylo distribuováno k obvodnim a závodnim lékařům, do čekáren specialistů, 
k lidosprávě . Nabízeli jsme účast v našem doléčovacím klubu a informativní přednášky 
o problematice a možnostech léčby alkoholové závislosti. Zájem byl minimální, přednáška 
se nekonala ani jednou, zájemce o anonymni kontakt s námi bychom spočítali na prstech 
jedné ruky. 

Naše druhá nabídka byla již polistopadová: brzy po zrodu Annoncí začali členové 
naší doléčovací skupiny bezplatně inzerovat možnost anonymnich porad, a to buď s členy 
klubu nebo s odborníky. Tuto aktivitu udržujeme doposud. Jen výstup jsme již modifikovali 
- původně jsme přes rok pro zájemce měli vyhrazeno středečni odpoledne; totiž skupinu 
nebo individuálni pohovory s členy klubu až na výjimky nepožadovali. Nyní anonymni 
zájemce normálně zařazujeme do našeho ambulantního provozu, myslím, že tak i snadněji 
vcházejí do léčby. Samostatně jsem hovořil se 70 zájemci o anonymni poradu. Vyhrazená 
odpoledne pro tuto péči se nejevila jako přiliš efektivni, často totiž z 4 objednaných 2 i 3 
bez omluvy nepřišli. 

Další aktivitou byl "týden otevřených dveří" svépomocných skupin, anonymních 
. alkoholiků a profesionálnich léčebných a doléčovacích ambulantnich skupin. Chtěli jsme 

vzbudit zájem o svépomocné skupiny, zejména AA, které pokládáme za své cenné partnery, 
i upozornit veřejnost na moderni formy léčby, vzbudit její zájem o psychoterapeutické 
aktivity, které umocňují léčbu. Přirozeně jsme chtěli signalizovat, že tyto skupiny máme, 
i nezištně pomoci ostatnÍrri ordinacím, které v Praze těmito skupinami také disponují. Akce 
probíhala od 6. do 10. dubna 1992 pod patronací Dobrého jitra rozhlasové stanice Praha 
a Večerníku Praha. V tomto týdnu jsme denně do 21.00 hodin, díky pochopeni mých 
spolupracovnic z ordinace, zodpovídali anonymní telefonní dotazy. Minimální počet taza-
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telů chtěl informace o skupinách, ostatně tyto otiskoval s denním předstihem Večerník 
Praha. Mezi v průměru 20 dotazy denně převládaly anonymní telefonáty žen. Asi z polo
viny hledaly pomoc pro členy své rodiny. Nápadně hodně dospělých dcer chtělo pomoci 
svým matkám. Zhruba polovina žen v podstatě konzultovala svůj případ. V jeho řešení jim 
často bránily obavy, že kdyby se příhlásili k léčbě, poškodily by pověst své rodiny, zvláště 
na menších městech, když by nebyla dodržena zdravotniská mlčenlivost. Dotazy mužů 
směřovaly spíše k ověření, že ještě netrpí alkoholismem. Zeny o své závislosti nepochy
bovaly. 

S vážným obsahem jednotlivých rozhovorů kontrastoval aprílový ráz řady telefonátů . 
Ani ty však asi nebyly zbytečné. Vždyť úkolovat někoho, aby ve vlastním zájmu urgentně 
volal číslo protialkoholní ordinaci, by postrádalo vtip, kdyby k tomu dotyčný nezavdal 
svým vztahem k alkoholu alespoň nějaký důvod. 

Akce upoutala pozornost sdělovacích prostředků, denního tisku, státních a soukromých 
rozhlasových stanic. Po "osobním jarním úklidu" připravujeme proto již nyní velkorysejší 
"vánoční dárkovou akci". Vždyť která rodina, trpící tímto problémem, by takovýto dárek 
neuvítala. Pořady v Dobrém jitru chceme obohatit prostřednictvím krajových vysílání 
o vstupy terapeutů z protialkoholních pracovišť a doléčovacích klubů z dalších měst naší 
republiky. 

Jednotlivé postřehy 

a) Neinformovanost veřejnosti 

Zkratka OAT, pod níž figurujeme v telefonních seznamech, je spíš dezinformující než 
vysvětlující. "Byli jste pro nás jak dobře utajené housle". Pacienti a příbuzní se svěřují, 
jak se k nám často složitě propracovávají - i kdyžjistě platí, že dobré zboží se chválí samo, 
nemčli bychom zůstávat panenkami v koutě, ale měli bychom, třeba po vzoru některých 
rakouských klubů, co nejvíce ve svém regionu o sobě dávat vědět. Každý článek v novinách 
i krátká zmínka v rozhlase, třeba o klubovém setkání v Beskydách či klubovém splavu 
Vltavy, přináší krátkodobé zvýšení zájmu o naše služby. Zúročení těchto aktivit přichází 
často s latencí. Informace o nás jsou jak semínka, která vzklíčí v přihodnou dobu akutní 
potřeby naší pomoci, jakoby musela být zalita slzami. Je ironií potvrzující potřebu naší 
prezentace na veřejnosti, že maximum meziměstských dotazů na možnost pomoci bylo 
z Ostravy, Brna, Plzně, tedy z míst, o nichž víme, že tam ambulantní léčba, Klubové 
doléčování i AA velmi dobře fungují. 

b) Požadavek anonymity 

Po prvním osobním kontaktu většinou mizí. Anonymní zůstávají ti, kteří se jen chtěli 
informovat, kteří nejsou zralí k léčbě. Ti, kteří pomoc již potřebují, od anonymity ustupují, 
jsou-Ii věrohodně ubezpečeni, že jejich jména v žádném případe nepředáme obvodním 
nebo závodním lékařům, zaměstnavatelům, prostě níkomu. Přejí-Ii si to, nevoláme ani 
jejich životní partnery, i když právě o jejich spoluúčast v léčbě usilujeme. 

c) Enormní stud 

Objevuje se specificky u žen, které tvoří kolem 2/3 těchto kontaktů. Mnohé z nich jsou 
lidsky i profesionálně velmi kvalitní, ale nesmírně se stydí za svůj problém, který někdy 
dokonce ještě uníká pozornosti rodiny, pokud je partner příliš vázán svou profesí nebo 
zahleděn do sebe anebo právě proto. Některá setkání byla vpravdě nádherná a silně 
gratifikující i pro terapeuta. Rezonovala na naše oslovení, byla vyladěna na stejné vlně. Je 
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nám líto, že v naší mentalitě nejsme schopni přátelských objetí na přivítanou, která by jim 
signalizovala, že si je neošklivíme. Později tato setkání prožívá terapeut jako výzvu 
k povinnosti přispět k tomu, aby se očistil pohled společnosti na lidi trpící závislostí, kteří 
jsou zatím pojímání jako z "černé kroniky". 

d) Uvědomování si rizika 

Zda těmto pacientům vyhovíme, zda je svým přístupem později nezklameme, zda 
vydržíme v nasazení a v tónině, ve které na naše oslovení zareagovali. V jejich nesporné 
jedinečnosti se skrývá i jejich náročnost. Někteří z nich mají i zážitky z minulých léčeb, 
vnímají je doposud jako ponižující, deptající jejich lidskou důstojnost. Rozhodně se 
vzpírají tomu, aby byli jen nějakými čárkami v bodovníku pojišťovny. I my se musíme 
vzpírat, abychom se v honbě za výkony nezahltili, aby naše přátelská oslovení nebyla 
později jen jakýmsi nesplněným volebním programem. 

e) Světla a stíny 

Nesporně jde o klientelu zvláštního ražení, s nezvykle vysokým prahem na potřebu 
zachování zdravotnické mlčenlivosti . Tyto ženy nepochybují o své závislosti, utajovaly by 
ji však zřejmě i nadále, nebýt příhodné konstelace, v níž se rozhodly se nám svěřit. Několik 
z nich nebylo schopno trvalého prostřízlivění a tedy i ambulantní léčby, většinou přijaly 
naše doporučení do ústavního léčení. Jejich obranu před ústavním léčením jsme prolamo
vali mj. i poukazem na možné komplikace, které je čekají, až jednou, třeba při interní 
hospitalizaci, budou muset abstinovat, a hlavně, že pak by se abstinentní syndrom odehrá
val v prostředí, které je na něj nezvyklé a pocitově nepřipravené . 

t) Otázky efektivity 

Někomu příliš účelově uvažujícímu (a takoví asi budou revizní lékaři pojišťoven) by se 
mohl jako neefektivní zdát fakt, že z více než stovky setkání jich jen asi 1/5 v kontaktech 
pokračuje, eventuálně se léčí. Rozhodně by tento druh informativní pomoci měl patřit 
k základnímu standardu ambulantní péče . Až později se přesvědčujeme, že naše informace 
padly na potřebnou půdu. S několika našimi anonymními kontakty jsme se potkali až 
v doléčování po ústavní léčbě, kterou pakjiž vyhledaly přímo , bez našeho zprostředkování . 

g) K stínu anonymních aktivit 

Patří k nim nejen v našem pocitovém prožívání bezradnost, jak řešit neřešitelné. 
Obracejí se na nás příbuzní, tyranizovaní osobnostnč nekvalitním pijákem, partnerky, 
partneři, sourozenci. Většinou chápou, že mimo opravdu indikované případy jim nepomů
.žeme výměrem, někteří nás však i osočují, pokud právě jejich kalich hořkosti přetéká . Jsou 
to setkání více než tristní, dokumentující, jak v rodící se demokracii je mezi námi, ordinací 
a trestajícím soudem "území nikoho". Chybí silný zákon o ochraně rodiny, chybí kvalitní 
vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, pohybující se přímo v terénu, chybí angažo
vaná nealibistická policie, chybí kvalifikovaně pracující péče o děti . Dozvídáme se 
o nepřímém týrání dětí, které se bojí usnout - "Neboj se maminko, já neusnu, aby tč tatínek 
nezabil". Dozvídáme se o rozhodnutí prarodičů "vzít spravedlnost do svých rukou" bez 
ohledu na trest vnuka za zabití dospělého pijícího, který by je v jejich věku již tolik 
nepoznamenal, aby ulevili nekonečnéOJu trápení své dcery. Slyšíme rodiče čekající na smrt 
jako na vysvobození od pijícího syna. Casto slyšíme i podezření, že údajné sebevraždy žen 
- alkoholiček nebo manželek alkoholiků skokem z oken výškových budov sídlištč byly 
v podstatě vraždami. Jestliže nás tyto příběhy, lidské osudy hodně literárního zpracování 
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v něčem mobilizují, pak v tom, abychom si nedali vzít poskytování osvěty jako prevence 
té někdy bezbřehé, většinou ženské nadějc, že časem se snad něco zlepší. 

h) Profesionální nezkušenost 

S tím vším se spojuje nejen naše bezradnost, ale prozatímní nezkušenost, jak pomáhat 
rodinám prorážet nekritičnost pijících členů rodiny, jak je aktivně vést ke konstruktivní 
změně postojů, které by nevedly k rozpadu rodiny, ale k vyléčení, k úzdravě . Zatím dobře 
instruujeme, jak využít debaklu, jak nepromarnít příležitost, v nížje alkoholik tvárný, kdy 
může vstoupit do léčby. Je to však příliš pasívní, jakési "čekání na Godota". Měli bychom 
umět sehrávat aktivnější roli, vždyť i v naší oblasti existuje nebezpečí z prodlení. Zde 
vyciťuji jednu z perspektiv oboru, ale těch nejzkušenějších a nejzodpovědnějších z nás. 

i) Potřeba profesionálních nástrojů-skupin 

Anonymní kontakty mi pomohly nejen pochopit, ale doslova prožít vleklá drama rodin 
vedoucích jakousi zákopovou válku, v níž se umí vyrovnat se vším, co přináší pití jednoho 
z nich, neschopných však vyjít si vstříc, umožnit tomu druhému, aby se zlepšil. Vyslechl 
jscm například dospělou dceru toužící po odchodu otce najít matku, které s otcem po léta 
a patřičným despektem mlčky vyhledávali a odnášeli ukryté láhve. Matka jí na oplátku 
pohaněla partnera, kterého jí přivedla představit, řekla, že je cucák a nebavila se s ním. 
V bytě sc ženy sobě vyhýbají, nezdraví se ani na dobrou noc. V svépomocné skupině dcera 
zrudla, zpotila se, když byla dotazována, zda matku nemohla třeba obejmout, neudělala to 
totiž od svých 12 let. Zmiňuji se o tom proto, že nebýt zážitků ze skupiny, které jí umožnily 
vcítit se do prožitků matky, asi by deera boj o matku vzdala, zvláště, když byl plný 
komplikací. I jindy jsem si uvědomil, že nemít skupiny, odevzdával bych vlastně nevědom
ky poloviční dílo. Léčebné svépomocné partnerské doléčovací skupiny patří k nástrojům, 
které patří do dobře vybavené terapeutické dílny. Jedině s nimi jsme schopní přijímat 
i poměrně komplikované zakázky. Svépomocné skupiny by měly ovládat i bálintovské 
prvky, aby si na úrovni poradily s tazateli z rodin, i když nemohu říci, že i na neškolené 
úrovni by tato setkání dvou antagonistických světů a jejich konfrontace nebyla obapolně 
užitečná . 

j) Závčrem 

Prožíváme nesnadné období. Přežijí v něm zdatnější. Pokud by platily zákony přírod
ního výběru, byli by ti zdatnější i lepší. Prožíváme nesnadné období, ale období tvů,rčí -
alespoň u nás v OAT se ujímala jakákoliv dobrá myšlenka kohokoliv z týmu. Učast 
v aktivitách byla opravdu spontánní. Až nyni jsme začali plně využívat psychoterapeutic
kou erudici všech z nás, SZP se osvědčují jako koterapeuti. Bez týmové práce bychom 
ztratili svůj standard, jen bodovník pojišťovny nás však neuživí. Obávám se, že při práci 
a honorování jen jako rozpočtové organizace však poztrácíme motivaci, že se budeme 
spokojovat s šedí. Zatím se ještě nepodobáme usměvavým prodavačkám dobře rozběhlého 
voňavého soukromého pekařství. 

Do redakcie prišlo dňa: 29. 6. 1992 
Adresa autora: MUDr. 1. Profous, Jugoslávských partyzánů 29,16000 Praha 6 -Dejvice 
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