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PRÁCA ZDRAVOTNEJ SESTRY V KOMUNITNOM 
SYSTÉME LIEČBY ZÁVISLOSTÍ 

Z rozvoja moderného ošetrovateľstva v psychiatrii vyplynula potreba zdravotných 
sestier ako kvalifikovaných psychoterapeutiek - partneriek psychiatrov a psychológov 
v oblasti tímovej psychoterapeutickej práce. 

Liečba pacientov na Psychiatrickom oddelení v Leopoldove sa realizuje všetkými 
zložkami komunitného systému. Pacienti sú zaradení do psychoterapeutických skupín, 
biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie a didaktoterapie. Organickou súčasťou komunit
ného systému je režim, ktorého zabezpečovanie a posudzovanie je prácou pedagóga. 
Aplikácia komunitného systému však vyžaduje dodržiavanie režimu i zo strany terapeutov 
a výchovných pracovníkov. Znamená to dodržiavanie stanovených plánov, časového rozvr
hu dfla a predovšetkým dodržiavanie noriem v medziľudských vzťahoch . 

Učasť sestier v terapeutickej komunite protialkoholického oddelenia v Leopoldove sa 
zakladá na najmodernejšom a najefektívnejšom princípe ošetrovateľstva . V praxi sa táto 
zásada realizuje tak, že sestry po príchode pacienta na oddelenie zistia jeho vstupnú 
ošetrovateľskú anamnézu. Psychológ podľa osobnostných orientácií a determinánt preží
vania rozdeľuje pacientov do štyroch skupín- racionálnej, tematickej, dynamickej a didak
tickej. Keďže na oddelení pracujú štyri zdravotné sestry, každej sestre sa pridelí jedna 
skupina pacientov zodpovedajúca rámcovo taktiež jej základnej osobnostnej orientácii. 
Skupiny sú uzavreté a sestra vedie skupinu od zač iatku liečby až po jej koniec, čím sa 
zabezpečuje kontinuitná, individualizovaná komplexná starostlivosť o pacientov. To zna
mená, že každá sestra všetky zložky komunitného systému - psychoterapiu, biblioterapiu, 
muzikoterapiu, arteterapiu a didaktoterapiu - realizuje u pacientov danej skupiny . .Sleduje 
a vyhodnocuje jednotlivé postoje svojich pacientov, zmeny v ich správaní, ich vývin . 

V skupinovej psychoterapii , ktorá je základnou zložkou terapeutickej komunity, pracuje 
v Leopoldove so sestrou psychiater, psychológ a sociálna sestra. Terapeuti pôsobia v sku
pine na symetrickej úrovni a môžu sa navzájom zastupovať. V tejto súvislosti treba poukázať 
na to, že v klasickom modeli ošetrovateľstva pracuje sestra s vymedzenou kompetenciou 
vo výkone ordinovaných postupov. V systéme terapeutickej komunity sa však stráca väčšina 
hierarchických prístupov vo vzťahu k pacientovi, čo kladie vysoké nároky na profesionálnu 
úroveň a schopnosť modelového konania. 

Do racionálnej skupiny sú zaradení pacienti, ktorí procesmi učenia nadobudli neadek
vátne vzorce konania. Sestra vo svojom terapeutickom pláne určuje ich preučenie na 
získanie nových návykov správania sa. Na realizáciu stanoveného plánu sestra aplikuje 
všetky zložky racionálnej psychoterapie, teda explikáciu, persuáziu, reorientáciu a psycha
gogiku. 

V tematickej skupine sú pacienti s určitým dominantným zafixovaným spôsobom 
života, ktorý majú racionálne odôvodnený, chýba im náhľad a možnosť vofby inej alterna
tívy. V terapeutickom pláne sestra určí postup liečby tak, že podnecuje pacienta hovoriť 
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konkrétne o vlastných zážitkoch a pocitoch, vedie k prejavu všetkých účastníkov skupiny, 
režíruje navrhovanie tém účastníkov skupiny tak, aby téma ponecovala čo najväčší počet 
pacientov k emocionálne závažnému prejavu. Témy v skupine sú z oblasti detstva (spôsob 
výchovy, odmeny, tresty), fantázie (tušenia, proroctvá), postojov, emócií (na čo sa teším, 
po čom túžim), pudov (ovládanie hladu, smädu, agresia, bitky), záujmov, interpersonálnych 
vzťahov Ue schopný povedať druhým aj niečo nepríjemné, vzťah k autoritám) a podobne. 
Týmto postupom pacientom predloží viaceré možnosti výberu ďalších riešení životných 
situácií, čím realizuje cieľ liečby. 

Do dynamicky orientovanej skupiny sa zaraďujú pacienti , ktorých problémy sa viažu 
na skoršie vývinové obdobie. V tejto skupine sa sestra spolu so psychológom snaží priviesť 
pacienta k náhľadu na motiváciu svojho konania a ďalej sa zameriava na reštrukturalizáciu 
pacientovej osobnosti prežitím emočnej skúsenosti v terapeutickom vzťahu. V tomto druhu 
psychoterapie mechanizmy prenosu a projekcie spôsobujú, že pacient vkladá do vzťahu 
k terapeutovi celú škálu citov od kladných až po záporné, ktoré v skutočnosti patria inej 
osobe z pacientovho súčasného či minulého života a ktoré terapeut iba svojou rolou, zjavom 
alebo správaním aktualizuje. Z toho vyplýva, že určité city, ktoré prejavujú pacienti sestre, 
v skutočnosti jej nepatria a nemôže na ne reagovať, rovnako ako na city prejavované 
v bežnom živote. Sestra nesmie uplatňovať zásadu odplácania náklonnosti alebo nepriateľ
stva. Obrazne povedané, sestra je bielym plátnom, na ktoré pacient kreslí svoje emócie. 

V didaktoterapeutickej skupine sú zaradení pacienti, ktorých problémy sa viažu na 
deficit poznatkov v oblasti ich centrálneho problému. V tejto skupine sestra realizuje 
psychoterapiu učením . K psychoterapi učením patria metódy využívajúce plánovité sús
tavné cvičenia s postupným zvyšovaním nároku. Sestra sa zameriava na nacvičovanie 
správnych reakcií , na tréning vôle a podobne. 

Po skončení práce s terapeutickou skupinou sestra vždy vypracuje zápis o jej priebehu. 
Ďalšou psychoterapeutickou technikou, ktorú každá sestra realizuje u pacientov svojej 

skupiny, je biblioterapia. Biblioterapiu používa ako psychoterapeutický prostriedok, ktorý 
spolu s ostatnou liečbou prispieva k obnoveniu duševných schopností chorého v rovine 
rozšírenia znalostí v problémovej oblasti . Sestra vyberá knihy uľahčujúce chorému zaujatie 
správneho postoja k problémom, na ktoré treba sústrediť psychoterapeutické pôsobenie. 
V Leopoldove pracujeme s knihami autorov: Skálu "Závislosť od alkoholu a iných drog"; 
Skál u "Až na dno"; Bútoru "Mne sa to nemôže stať'' a Slobodu "Stratený raj". Biblioterapia 
je výhodná aj tým, že usmerňuje činnosť chorých a dáva im terapeuticky užitočnú náplň 
voľného času. 

Alkoholik je poruchovo funkčný v profesionálnej, sociálnej ako aj v interpersonálnej 
sfére. Osobnostne môže byť emočne plytší, nezrelý, s blokádou vyjadrovacích PJOStriedkov. 
Sestra pri liečbe týchto porúch používa niektoré techniky muzikoterapie. Casto sa pri 
muzikoterapii spolu s pacientom dá odhaliť agresivita i úzkosť, ako aj tendencia ku 
kreativite a spontánnosti, ktoré pri verbálnej terapii zostávali z väčšej časti skryté. 

Z ďalších techník využívame na oddelení arteterapiu. Pacient umelecky stvárňuje svoje 
prežívanie, ktoré v terapeutickom procese analyzujeme z hľadiska motívu, výberu farieb, 
kompozície . 

V rámci didaktoterapie každá sestra formou prednášok oboznamuje svojich pacientov 
s celou šírkou problematiky alkoholizmu a vo forme panelovej diskusie hlbšie rozoberá 
jednotlivé úseky týchto tém vo vzťahu k individuálnym životným osudom pacienta. 

Ako člen komunity sa sestra podieľa na príprave kontinuitného stretnutia a vstupuje do 
jeho diania. 

a báze dobrovoinosti pacientov uskutočňujú sestry na našom oddelení i Schultzov 
autogénny tréning a Jacobsonskú svalovú relaxáciu. 

Záznamy z psychoterapeutických aktivít sestra využíva pri formulovaní návrhu na ďalší 
postup v liečbe a zároveň slúžia ako podklady pre lekársku správu. 
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Postavenie sestry, ktorá celý priebeh terapeutického procesu v podstate centralizuje, 
vyžaduje osobnosť, ktorej nechýba schopnosť empatie, autentickosť, osobná zrelosť, dobré 
ovládanie odbornej problematiky svojej práce, pretože prevažná časť pacientskej klientely 
sestry na Psychiatrickom oddelení v Leopoldove sú odsúdení tretej nápravnovýchovnej 
skupiny. 

S úhrn 

Snaha o komplexný prístup k liečbe závislostí, zohľadňujúca individualitu terapeuta 
i pacienta, vyčlenila potrebu integrujúceho činiteľa jednotlivých zložiek komunitného 
systému. V kontinuite časovo rozloženého procesu, vymedzeného terapeutickým a ošetro
vateľským plánom, je týmto integrujúcim činiteľom, v takto členenom liečebnom systéme, 
vďaka svojej profesionálnej vybavenosti zdravotná sestra, ktorá vedie pacientov po celý čas 
liečby. 

M. Pestrínová, ÚZ VJS SR Leopoldov 

FIT IN- A NONGOVERNMENTAL PROGRAMME TO 
PREVENTALCOHOLANDDRUG- RELATED 
PROBLEMS IN YOUTH IN CSFR 

Political change in CSFR in November 1989 brought about new challenges as well as 
new possibilities. The new problems in our field are the increased availability of alcoholic 
beverages and other dru gs, and the increased recklessness of these advertising and selling 
of these. In addition social change and social stress may increase the already high !eve! of 
alcohol consumption among the population. 

The new possibilities include the interest of industry and various corporations to 
counteract the negative impact of alcohol and dru gs on the labour force and especially the 
freedom to form non-governmental organizations. These NGOs have a long standing 
tradition in this country (so called Temperance Clubs in the 19th century, Czech and Slovak 
Abstinence Union were abolished three times during World War II, after communist putsch, 
and after Soviet invasion in the 1968). 

The most effective NGO activity in this field after November 1989 is the project FIT 
IN. Let me briefly introduce its theoretical principles, resources, and activities. I think that 
experience we gathered can be useful to other participants of this workshop, these will be 
summarized at the end of this paper. 

Theoretical background 
Let me briefly explain the meaning of the "FIT IN". It can be understood as being "0 . K. 

inside" or "to be well". This state (goal) may be achieved by positive alternatives to alcohol 
and other drugs. As you know "fit in" means in English to be suitable. Our programme 
intends to provide specific messages and services to different target populations which are 
suitable to their specific needs. We also want to use methods of proven efficacy, like the 
element of peer intervention, wherever possible. Peer intervention is based on the fact that 
the health promo ti ng message is accepted better if it comes from the person of the sim i Iar 
age and/or social and occupational group. We use this principie in our publications 

Pan-European Workshop:Young People and Drugs. Organized by the Counci l of Europe, 
Munich, 12. - 16. October 1992 
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