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Na lůžkovém AT oddělení PL Brno pracujeme systémem terapeutické komu
nity již od r. 1975. Terapeutické komunity pro léčbu závislých bývají charakteri 
zovány jako direktivnější a méně demokratické než např . komunity pro léčbu 

neurotiků , základní rysy ale zůstávají shodné - např . společné řešení problémů , 

účast pacientů na terapii formou práce pacientské spolusprávy, komunitní sezení 
apod. V hodnotovém systému komunity pro závislé je vždy zdůrazňován požadavek 
vzájemné otevřenosti a úpřimnosti, což v případech např. porušení abstinence během 
léčby klade na oba partnery v komunitě - pacienty i terapeuty - značné nároky. 

Po změně dosavadního mužského oddělení na oddělení koedukované byl náš 
stávající systém léčby postaven před řadu nových problémů , které jsme museli 
okamžitě řešit, aby komunita neztratila svůj terapeutický charakter. K nej 
závažnějším patří situace vytváření pacientských dvojic - párů - v průběhu po
bytu na oddělení. Problematikou párování jsou nuceny se zabývat v první řadě 
terapeutické komunity na neurotických odděleních , ve kterých se klade důraz 
nejenom na administrativní zvládání podobných aktivit, ale i na jejich terapeu
tické využití. Volně podle Kratochvíla (in "Terapeutická komunita"): Nabízí-li 
pacientská komunita dostatečné možnosti diferencovaných rolí a program s 
dostatečně různorodými činnostmi, promítá své vztahy, problémy a konflikty pa
cient do ní a poskytuje tak model své reálné situace . V práci komunity sa up
latňuje princip zpětné vazby, členové se učí zacházet se svými problémy tera
peuticky, posiluje se úsilí o pochopení vlastních motivů a prohloubení interper
sonálních vztahů. Problémy jednotlivce jsou tedy používány jako materiál pro 

vlastní poznání a učení. 
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V komunitě závislých je situace poněkud obtížnější. Pacienti jako svoji hlavní 
problematiku vidí problém alkoholismu a pokud abstinují, odmítají jakékoliv 
terapeutické interpretace svých modelových interpersonálních vztahů a cítí se 
poškozováni event. terapeutickými zásahy. V uvedené situaci se potom l éčba 

závislostí pro komunitu zužuje na snahu po odstranění symptomů - tj. pití - a 
pacienti projevují značný odpor proti kauzálnějšímu přístupu, který komplexněji 
a hlouběji zasahuje jejich osobnost. Obranné mechanismy, které vznik pa· 
cientských dvojic aktivuje, jsou v celé komunitě velmi silné. Ve shodě s popi· 
sovanými situacemi můžeme v neurotických komunitách hovořit o odporu a o 
vytváření antiterapeutických norem, na rozdíl od uvedených komunit si ale 
závislí pacienti úspěšněji utvrzují svůj postoj pseudoracionálním přesvědčením , 

že jakékoliv chování, které se přímo netýká jejich abstinence, je přípustné a 
někdy dokonce i žádoucí. Terapeutické intervence se v takových případech míjejí 
účinkem, jsou nepochopeny a odmítány. Dva nejčastější argumenty našich pa· 
cientů v situaci jsou: "Je to jejich věc" a "Co je vám po tom, když abstinují". Na· 
rušení této kolektivní obrany a kolektivního odporu je velmi obtížné, často i 
proto, že terapeuté sami nemohou použít žádná konkrétní fakta a na postupné 
vznik ání antiterapeutických norem mohou usuzovat pouze ze změněné atmosféry 
komunity. Vy tváři se norma mlčení - zdánlivě ovšem jen o určitých, s jedincem 
nesouvisejících skutečnostech, aktivity pacientů při skupinové terapii situaci 
spíše zakrývají než odkrývají, deníky jsou popisnější a komunita stagnuje. V této 
době se obvykle ještě nezvyšuje komunitní tenze, protože argumentem "J e to je· 
jich věc" , se ostatní zbavují spoluzodpovědnosti. Komunita sice sdílí společné ta · 
jemství, které se snaží před terapeuty skrýt, ale nepřipouští si žádne pocity viny. 
Takto se aktivizuje léty utvrzovaná obrana každého pacienta, který se vlastně 
podobným nevědomým způsobem vyrovnával se svou závislostí a masivně se 
rozvíjejí alkoholické racionalizace. Tenzi vnesou do komunity většinou až tera· 
peuté některým z konfrontačních zásahů, který bývá zpočátku spíše administra· 
tivního charakteru a je zaměřen na zvládnutí situace např. pohovorem se zůčast· 
něnými, event. až jejich možným administrativním rozdělením (každý případ se 
posuzuje pochopitelně individuálně). 

Jakákoliv akce ze strany terapeutů najednou vnese do komunity tenzi a vy· 
volá masivní odezvu, komunita se cítí zasažena a ohrožena ve své obraně. Paci· 
enti argumentují lidskými právy, Helsinkami, stížnostmi na ředitelství a pouka· 
zují na to, že terapeuté překročili svou pravomoc zásahem do sfér s alkoholis· 
mem - dle jejich názoru - nesouvisejících. 

Při řešení této krize , při které se komunita s úlevou chopí zástupného 
problému a která může hluboce poznamenat t erapeutickou atmosféru oddělení na 
dlouhou dobu , se nám již několikrát osvědčilo posunout problém do etické roviny 
a dřívější mlčení komunity označit jako lež . O konkrétní skutočnou lež jde -
mimo hlavní aktéry - spíše výjimečně, převážně se jedná o výběr - filtraci - in· 
formací pro terapeuty v denících a na skupinách. To ovšem znemožňuje splnit 
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deklarovaný požadavek otevřenosti a úpřimnosti, jako první podmínku k vytvo
ření si adekvátního náhledu na vlastní problematiku. Celý proces řešení krize 
probíhá většinou v dosti napjatém ovzduší, za bouřlivých diskusí celé komunity, 
skupin i při individuálních pohovorech. Po určité době , jakmile jsou pacienti 
schopni připustit, že výběr a zatajování údajů může být vlastně hodnocen jako 
klamání a vědomé klamání může být vlastně hodnoceno jako lež, se začíná 
komunita postupně vracet k původním normám . Teprve potom je možno tera
peuticky využít proběhlé krize celé komunity ke zvýšení náhledu jednotlivců. 

Uvedený postup řešení krize komunity, vyvolané problémem zdánlivě s hlavní 
problematikou terapie závislých nesouvisejícím, jsme uplatňovali zpočátku pouze 
intuitivně. Kolektiv terapeutů, léta pracujících pouze s mužskými pacienty, měl 
již vypracované algoritmy na zvládání krizí, pramenících např. z porušení absti
nence. V těžko uchopitelných problémech párových vztahů pacientů alkoholiků a 
pacientek alkoholiček jsme se dost dlouho nesnadno orientovali a naučili jsme se 
s nimi terapeuticky pracovat jen díky neustálé "práci na sobě" všech terapeutů a 
skutečně týmové práci. 

Kazuistika 

Dovolte mi uvést příklad podobné situace: 
Pacientka A. B. , narozena 1968, vdaná, 1 dítě - 5 let, povolání zdravotní sestra. 
Pacient B. C., narozen 1972, svobodný, povolání kuchař . 

Pacientka po příchodu na oddělení uvádí jako hlavní pncmu svého pití neshody s 
manželem, kterého podporuje jeho matka. K léčbě přistupuje účelově, je ochotná abstino
vat, očekáva ale za to zásadní změnu v chování manžela. Během pobytu za ní manžel dost 
často dochází i s dítětem, o ktoré se po dobu léčby pacientky stará jeho matka. Později pa
cientka jezdí domů na víkendy, o nichž píše v deníku. Poměrně brzy sděluje na skupině , že 
podala žádost o rozvod kvůli špatným povahovým vlastnostem manžela. Skupina, jinak 
dobře pracující, na rozchod manželů nijak nereaguje. Pacientka vystupuje jako mluvčí 
komunity, je aktivní a ostatní ji brzy navrhují do pacientské spolu správy. 

Pacient je o 4 roky mladší. Léčbu začal dříve, než pacientka. V opilosti způsobil svému 
zaměstnavateli značné škody na majetku . Údajně je mu vyhrožováno fyzickým násilím, 
jakmile se objeví v místě bydliště, takže na víkendy domů raději nejezdí. Léčba účelová, 
přišel se na oddělení "schovat" a oddálit řešení problémů. Osobnost značně nevyzrálá. 
Později začíná na víkendy domů odjíždět, v deníku uvádí, že se situace vyřešila dohodou. 
Na skupinách aktivní, konkrétní problémy ale stále převádí do oběcnější roviny, o své 
vlastní problematice spontánně nehovoří. 

Během pobytu byli oba několikrát viděni v důvěrném hovoru, začínají se vyhledávat, 
sedají si vedle sebe. Nakonec zastiženi sestrou při nevhodném chování u televize. Na upo
zornění reagují s poznámkami, že sestře po tom nic není. Jelikož manžel pacientky má být 
pozván na pohovory s partnery, aby bylo možno připravit další terapeutický plán, situaci 
probírá personální komunita a doporučuje zabývat se danými problémy na skupinách. 
Mezitím se od pacientů ukončujících léčbu množí výroky typu: "před vámi se někteří dělají 
hezcí, ale skutečnost je jiná", "personál by si měl více všímat toho, co se děje na oddělení" 
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apod .. Takřka současně dochází u obou pacientů k porušení řádu oddělení, které může ze 
strany terapeutů vést až k odstoupení od terapeutické smlouvy s pacientem, tj. k pro
puštění. S oběma pacienty jsme hovořili a doporučili jsme přeřazení pacienta na druhé AT 
oddělení. Toto řešení ani jeden z nich neakceptuje a oba léčbu ukončují. Ještě několikrát 
přišli oba společně v odpoledních hodinách navštívit spolupacienty, do původně nabízených 
doléčovacích skupin se však nezapojili a v současnosti o nich není nic známo. Při návštěvách 
spolupacientům udávali, že abstinují. 

Při rekapitulaci průběhu celé situaci lze hovořit o společně sdíleném tajemství komu
nity. Projevovalo se mlčením a výběrem informací i u ostatních pacientů, kteří de facto vy
pouštěli ze svých sdělení celé úseky ze života oddělení. Uvedenou strategii porušovali 
svými náznaky pouze pacienti, odcházející domů . Po rozhovoru s terapeuty následovalo 
komunitní sezení, na kterém pacientka A. B. veřejně vyjádřila nesouhlas se zásahem a 
řešením terapeutů a poukazovala na skutečnost, že oba zúčastnění se chtějí dále 
protialkoholně léčit . Pokud jim to terapeuté znemožňují, nemohou oba nedoléčení pacienti 
zodpovědně prohlásit, že budou nadále abstinovat. Toto vystoupení se setkalo s podporou 
větší části komunity, kteří přerušili mlčení a začali bouřlivě diskutovat o vhodnosti 
uveden ého řešení. Větší část komunity považovala za jediný závažný problém ohrožení ab
stinence propuštěných. I při objasnění, že oba měli možnost prokázat svou skutečnou mo
tivaci k abstinenci ve změněných podmínkách, které odmítli, komunita svůj názor nez
měnila_ Pacienti vděčně zpracovali tézi, že za úspěch jejich léčby zodpovídají terapeuté a 
místo o postoji obou pacientú k léčbě a o mlčenlivém podílu každého člena komunity na 
dané situaci se diskutovalo o - z našeho pohledu - podružném problému. Pacienti s úlevou 
probírali zodpovědnost terapeutů a nebyli ochotni přemýšlet o vlastní zodpovědnosti. 

Naprosto nepřijali názor, že problém má více úrovní. 
Následným označením atmosféry celé komunity za klamnou a lživou a vyjádřením po

citu nejistoty z podobné atmosféry vnesli terapeuté do komunity značnou tenzi . 
Teprve, když se mnozí pacienti cítili neprávem osočeni, přestaly diskuse o zástupném 

problému a komunita se začala vracet k jádru věci. 
Při probírání situace na skupinách vyšlo dodatečně naj evo, že mnoha pacientům 

uvedené chování vadilo, že jim bylo např . trapné se setkávat s manželem pacientky při 
návštevách. Dále se ukázalo, že oba terapeutům skutečně lhali , protože několikrát jeli na 
společný víkend do hotelu , což na oddělení netajili a při skupinovém referování o víken
dech vlastně přiměli ostatní k mlčenlivému podílu na svých akcích_ Jednoduchým 
mlčením, protože to "je jejich věc" , umožnili ostatní pacienti aktivní dvojici, aby je pos
tupně zatáhla do sítě klamů , vedoucích až k faktickým přestupkům proti řádu oddělení. 
(Navedli dalšího pacienta, aby odcizil na pokoji cizí deník a pod.)_ Teprve potom bylo 
možné názorně ilustrovat, že - velmi zjednodušeně řečeno - tím, že pacienti nereagovali na 
nevhodné chování jiných, ohrozili vlastně i svoji budoucí abstinenci. 

Až po uvedené změně komunitního klimatu dokázali pacienti individuálně přehodnotit 
míru svého podílu a své účasti na situaci a hledat souvislosti s obdobnými situacemi z 
dřivějška . Získání nadhledu z této modelové situace je pro každého cennou zkušeností. To
též platí pro pacienty stejně jako pro terapeuty. Z tohoto pohledu můžeme hodnotit pop
sanou komunitní krizi jako obtížnou, ale významnou etapu v životě komunity. 

Uvedenou kazuistiku předkládáme s vědomím, že pro posluchače , kteří 

nepracují s komunitou léčených pacientů, může mít mnohé rysy direktivnosti a 
nedostatek individuálního přístupu. Vycházíme však z každodenní praxe, kdy 
jsme konfrontováni s událostmi , o nichž "moudré knihy" mnoho nemluví a na 
které musíme reagovat okamžitě. 
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Záuér 

AT oddelení psychiatrické léčebny Brno se koedukovalo pred tremi lety. 
Zatímco terapeuté si z tohoto období odnášejí výše popsané zkušenosti , pacienti 
si odsud mnohdy odvádejí své budoucí životní partnery. Behem uvedené doby 
pres všechny komunitní krize vzniklo II funkčních partnerských dvojic, které 
stále udržují s oddelením kontakt: z nich se 4 páry vzali a narodili sa jim 2 deti. 
Všichni , o nich ž víme, zatím abstinují. Ani tyto skutečnosti ovšem nijak nezjed· 
nodušují naši terapeutickou práci , o které hovoríme s nadejí, že nám posluchači 
poskytnou další cenné námety a pfipomínky. 

Do redakcie prišlo dňa : 13. 3. 1995 
Adresa autora: PhDr. T . Kostroňová, Béloruská 6, 625 OO Brno 

SPRÁVA Z WORKSHOPU O PREVENCII DROGOVEJ 
ZÁVISLOSTI, PHARE (VARŠAVA, 17. - 21.12.1994) 

V dňoch 17. - 21. 12. 1994 sa vo Varšave 
konal prvý zo štyroch seminárov, zamera
ných na prevenciu drogových závislostí. 
Skupinu seminárov organizuje program 
Phare, konkrétne Programme on Drug De· 
mand Reduction, pod záštitou Komisie 
Európskeho spoločenstva . Program prvého 
seminára, ktorého témou bola prevencia 
drogových závislostí v rodine, bol zostavený 
členmi konzorcia ABS-Intersalus. Konzor
cium predstavuje mimovládnu organizáciu 
v Španielsku, združujúcu odborníkov pre 
boj proti drogám (sociálnych pracovníkov, 
zdravotníkoov, terapeutov, psychológov, do
brovoľníkov a pod.). Konzorcium ABS-Inter
salus vyhralo konkurz vyhlásený Komisiou 
Európskeho spoločenstva na vedenie pro
gramu redukcie škôd spôsobených drogo
vou závislosťou . Na seminári sa zúčastnilo 
22 členov, po dvoch predstaviteľov za 
každú krajinu z bývalého východného bloku. 
Slovensko reprezentoval MUDr. V. Čapoun 
a MUDr. J. Beniaková. 

Koordinátor programu Dr. Xavier Ferrer, 
ktorý v minulom roku navštívil našu kIi-

niku , spolu s riaditelkou varšavského úra
du pre drogové závislosti G. Mirosovou or
voril workshop 17 . 12. 1994, Nasledujúce 
dni odzneli prezentácie, Dr. X. Ferrer (ABS), 
Dr. J . Morawski,(Poľsko) a pani T . Salva
dorová (AB S). Prvá vstup pojednával o 
rodine ako cieľovom objekte prevencie, o jej 
úlohe pri formovaní vzťahu dieťaťa k 
drogám, o jej význame pri podávaní infor
mácií. Zdôraznila sa modelová úloha rodiny, 
ako aj jej miesto v sociálnych štruktúrach 
(školy, médiá, záujmové organizácie). 

Poukázalo sa na potrebu viesť dieťa ku 
kritickému postoju k reklamám, zdôraznila 
sa potreba kriticky zamerať pozornosť v 
prvom rade na najdostupnejšie drogy, ako 
je alkohol a tabak. Zdôraznil sa rozdiel v 
prístupe k prevencii v závislosti od fakto
rov, ako je napr. vek dieťaťa, sociálne pozadie, 
alebo typ drogy. Spomínali sa niektoré 
združenia rodičov, napr. PRIDE - Parents 
Resource Institute on , Drug Education, 
Parents Association, Association of Parents 
of Drug Dependent Children, Parents Againts 
Drugs a pod. 
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