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MUDr. M. Králová 

ÚSPĚŠNOST INTERVENCÍ, MOŽNOSTI A MEZE 
TERAPIE U MLADISTVÝCH TOXIKOMANŮ* 

Na pravidelných konferencích AT jsme již hovořili o způsobu práce s mladistvými, kteří 
jsou ohroženi drogou, o klientech, kteří přicházejí, o tom, do jaké podoby se naše oddělení 
postupně profiluje. Dnes bychom vám rádi pověděli něco o starostech, problémech a obtí
žích, s nimiž se tým dospělých pracovníků oddělení více nebo méně úspěšně vyrovnává. 

Pokusíme se hovořit o tom, jak ve specifických situacích práce s mladými kluky 
a děvčaty, experimentujícími s drogou, hledáme meze své odbornosti a koneckonců i meze 
své osobnosti, abychom se pro svou práci stali skutečně použitelnými. Abychom působili 
psychoterapeuticky a nikoliv psychotraumaticky. 

Několika slovy se také dotkneme způsobu spolupráce našeho týmu. 

1. Vnitřní boj, který vedeme sami se sebou o způsob terapie 

Pokud jde o naši odbornost, musíme si denně znovu a znovu odpovídat na otázku: ,,Kdo 
vlastně jsem? Jsem víc terapeut nebo víc vychovatel? Kdy mám ještě právo čí spíše 
povinnost chovat se jako expert, který ví a zná, a vyžadovat za účelem dosažení cíle plnění 
určitých konkrétních úkolů a kdy musíme rozhodnutí přenechat na klientovi, i když je to 
,jen" čtrnáctiletý kluk". Jde vlastně o dva styly práce, za nimž se skrývá dvojí přístup 
k člověku a jeho životu. Potíž je v tom, že na oddělení, kde žije převážnou část dne i noci 
12 - 16 patnácti až dvacetiletých kluků a holek, by měly být oba tyto přístupy v souladu. 
Každý má své místo a svou důležitost. A jejich nositelem by měl být jediný člověk - tera
peut-vychovatel. 

Je třeba si přípomenout, že naši kluci a holky přicházejí sice na oddělení dobrovolně, 
ale od dospělých klientů, kteři více nebo méně dobrovolně přijímají i nároky kladené na 
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ně léčbou , se podstatně liší. Ve svém mládí totiž ještě nestihli projít dlouhým obdobím 
postupného vymaňování se z rodičovského vlivu a vývoje k samostatnosti. V této kritické 
etapě života se naučili od skutečnosti především nejrůznějšími způsoby utíkat. Jsou 
tvrdohlaví, trucovití, vzdorující, mají-li se podrobit některým psychoterapeutickým meto
dám, tak účinným u dospělých. Vyžadují zákazy a příkazy, aby je mohl neplnit, obcházet 
a překračovat (to přece už tak dobře umějí a zmáhá je obava z toho, že se postupně budou 
muset vzdát mnoha tak těžce získaných atributů, jimiž si vybojovali uznání u svých 
kamarádů a obětovat je jako vstupenku do nejasné budoucnosti. Proto ilustraci uvádíme 
citaci dopisu čtrnáctiletého klienta, který nám napsal těsně před útěkem z oddělení: ,;Za tu 
dobu co jsem zavřenej (to znamená 6 měsíců) jsem se změní I. K horšímu, ztratil jsem 
všechno, co jsem si dlouho vydobýval. Změknul jsem. Začínám poslouchat. Doktoři do 
mě rejou, zavrtávají se mi pod kůži, šťourají se ve mně ajájim v tom pomáhám, místo toho, 
abych se bráníl a poslal je k čertu. Zpochybňuj ou moje názory. Poslechnout je znamená 
zemřít. Už ne! Budu se bránit! Zkusím se vrátit zpátky, už se nenechám omezovat! Už 
dlouho ne! Dokážu to? Musím ... Potřebuj u svobodu. Svoji osobní anarchii. Víc než cokoliv 
jiného". A dalšího, po čtrnácti dnech pobytu v kanále plných "fetu a svobody" .. . "Pane 
doktore, Vy nejlíp víte, jak to se mnou je. Dejte mi třeba zkušební dobu znova,já to vydržím. 
Chci terapii, ale zároveňji potřebuji. Prosím Vás, zvažte ještě jednou možnost mého návratu 
na SM. Vím, že jsem udělal moc chyb, ale chci začít znova. Věřte mi ... " 

Nám pedagogům a psychologům je jasné, že těmto dětem nemůžeme být náhradními 
rodiči - i když jim pomáháme překonat vliv traumat způsobených rodiči, ani přáteli -
i když jim ještě pomáháme v dosavadní schopnosti přátelských vztahů, ani duchovními 
vůdci . Naším přáním je stát se kvalifíkovanými průvodci jejich světem, otevřenými všemu, 
co je ve hře. A tak někdy nezbývá než riskantní improvizace, které však chybí úlevná krása 
jednoznačných rozhodnutí. 

2. Spolupráce a střety uvnitř terapeutického týmu 

Do této chvíle jsme hovořili o tom, jaký zápas probíhá v každém z nás při hledání toho 
nejsprávnějšího přístupu k našim klientům. Každý z nás je však v tom kterém okamžiku 
jinak vyladěn, něco jiného se mu osvědčilo, něčemu trochu odlišnému dává přednost. Na 
loňské konferenci se hodně diskutovalo o tom, zda a jak se na našich odděleních pracuje 
týmově. Jak je to u nás? 

Nejdříve si řekněme, co vlastně dle literatury, charakterizuje pravý tým: 
- Spojují se tam znalosti a úsilí několíka lidí, směřujících ke společnému cíli; 
- členové týmu mají různé profese, funkce, eventuálně se liší svým úhlem pohledu na 

realitu (různé role, přístupy k práci, kognitivní styly .. . ); 
- členové týmu se vzájemně inspirují, ovlivňují, přetváří se a zesiluje jejich tvůrčí i další 

potenciál. . 
A jaké úkoly by měl řešit? Ukol, který tým řeší, by měl být komplexní, s určitou mírou 

nejistoty výsledku, rizíka, vyžadující spolupráci (nejen dělbu práce) různých oborů, útvarů, 
specializací. . 

Případ každého klienta je takovým komplexním úkolem pro všechny členy našeho 
kolektivu. Vyžaduje souhru a spolupráci všech. Každý klient má sice svého terapeuta, který 
se o něj především stará, resp. zastřešuje péči o něj , ale všichni členové týmu mají též své 
specifické úkoly. Všichni se musí silně osobně angažovat, naslouchat, vciťovat se (klienti 
jsou velmi citliví na všechno, co je jen ,jako"), ale jde o to dát jim nejen podporu citovou, 
ale spolupracovat i v péči o jejich zdravotní stav (s lékařem a sestrou), pomoci při jejich 
dalším zařazování do života (se sociálními pracovnicemi hledat práci, ubytování, atď.), 
pomoci j im dokončit kval ifikaci (s učitelkou udržovat kontakt se školami a učilišti) či zkusit 
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to s nějakou rekvalifikací. V neposlední řadě pak hodně času a energie všichni věnujeme 
spolupráci při diagnostice, individuální a skupinové psychoterapii a většinou při párové 
a rodinné terapii. Důležitá je též naše souhra při hledání náplně volného času klientů. 

Co se týče kvalit členů týmu, snažíme se, aby to byli velmi odlišní lidé, a to jak po 
profesní stránce (psychologové, pedagogové, lékaři, studenti-"nočnáci"), tak svým způso
bem života, zájmovou činností, osobní životní zkušenosti a životní cestou. Klienti tady mají 
možnost sledovat poměrně široké spektrum toho, jak se dospělí potýkají se životem 
a mohou to konfrontovat se svými představami i způsobem života vlastní rodiny. 

Má to však v sobě jednu obtížnost (která je společná s problémy demokratické společ
nosti). Jak se v této pestrosti přístupu a názorů na věc sjednotit v tom, co pak je pro 
všechny závazné, co musí všichni dodržovat, i když s tím sami za sebe nejsou zcela 
ztotožněni (např. alternativy přichodu na oddělení a zejména odchody z něho, rituály, 
přístupy k sebepoškozování, k režimu, základní organizační povinnosti ... ). Proto tak velmi 
záleží na atmosféře týmu. Při takové odlišnosti si všichni nemusíme padat do náruče. Tak 
si spolupráci přestavují jen naivní, romantičtí snílci. Existuje-li jedna pravda, musíme si 
dát šanci přiblížit se jí hledáním. Snažíme se tedy o to, vzájemně se respektovat, vytvořit 
takovou atmosféru, abychom neustrnuli na nějakém přístupu, aby se zkoušely další cesty. 
Nikdo by se neměl obávat říci svůj odlišný názor. 

Je samozřejmostí, že zájem o potřeby klienta jsou na prvním místě v našem uvažování 
a hledání. Lidé, kteří k nám přicházejí, jsou v dlouhodobé krizi, jsou na křižovatce, ale 
pozitivní je, že je to právě ten moment, kdy je můžeme ovlivnit, kdy jsou ochotni přijmout 
nabízenou pomoc ("musí být hůře, aby mohlo být lépe"). Jde o to tento moment nepromar
nit, rozpoznat, kdy přichází a soustředit potenciál klienta, jednotlivých terapeutů i týmu, 
abychom nešikovný přístup dítěte k realitě pomohli usměrnit. 

Ptáme se často v bouřlivých diskusích sami sebe, zda životní cestu, kterou si náš klient 
zvolí, můžeme považovat z hlediska psychologické intervence za úspěch či neúspěch. 
A pokud je to úspěch, co se jím rozumí? Je to dojem psychologa? Nebo je to pocit klienta? 
Anebo na úspěch či neúspěch ukazuje mínění okolí? Je úspěchem, pokud šestnáctiletá 
čichačka přestane zneužívat toluen, zamiluje se, otěhotní a v sedmnácti letech porodí dítě? 
Je úspěchem, když se pětadvacetiletý perníkář po roce abstinence ožení a založí rodinu? 
Je možné považovat za úspěch případ, kdy se dvacetiletý klient natolik identifikuje 
s oddělením, že sice přestane fetovat, ale není schopen samostatného života venku? 

Potvrzení naší psychoterapeutické orientace přineslo hodnocení dosavadních zkušenos
tí holandských kolegů. Tam také terapeuti původně hledalijedinou univerzální ,,kuchařku", 
jak jít na toxikomany. Dlouhodobé zkušenosti ukázali, že je nejlepší vycházet z důkladné 
diagnostiky jedince a dle jejich výsledků pak volit program zaměřený specificky na daného 
člověka a jeho potřeby. Jejich hlavním cílem je zařadit co nejvíce závislých do nějakého 
programu. Ukazuje se, že u některých skupin toxikomanů je absurdní a iluzorní předpok
ládat, že budou čistí, že přestanou brát, budou pracovat a vést spořádaný život. Zde jde o to, 
pomoci jim důstojněji žít a zařadit se do společnosti tak, aby nebyli na obtíž, aby neškodili . 
Holanďané své přístupy stručně charakterizovali takto: "U těchto lidíjsme původně začínali 
s léčbou, nyní je ale těžištěm naší práce spíše péče o ně". 

PhDr. M. Votavová, Praha 
PhDr. M. Beranová, Praha 
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