
K. NEŠPOR / JAK ŘEŠIT PROBLÉMY? 

9 . Jestliže má situ ace víc řešení, napište si je (na stroji , počítači nebo čitelně 
tiskacím písmem) vedle sebe. Do sloupců pod ně zapisujte výhody a nevýhody 
včetně rizik. Domyslete i vzdálené důsledky jednotlivých rozhodnutí. Pak možnosti 
porovnejte . Při řešení manažerských a ekonomických problémů se tento postup 
jmenuje rozhodovací analýza a dá se i kvantifikovat. Jestliže chcete, můžete požádat 
někoho, komu důvěřuj ete, o totéž . Jeho rozbor porovnáte se svým vlastním. 

10. Některé problémy vyřešíte spíš tím, že cosi změníte ve vnějším světě 
(např . se rozejdete s určitým typem lidí), jiné tím, že změníte cosi v sobě 

(například se naučíte relaxovat, zvýšite svoji duševní odolnost, naučíte se brát 
věci s nadhledem, stanete se samostatnější a nezávislejší). Co je pro zvládnutí 
vašeho problému důležitější? 

ll. Nácvik zvládnutí obtížné situace. Důležitý rozhovor n ebo jinou náročnou 

situaci si můžete několikrát zkusit "na nečisto". Jak řekl jeden slavný vojevůdce: 
"Těžko na cvičišti , lehko na bojišti". 

12. Týmové řešení problému. Řada problémů se lépe řeší ve spolupráci s dru · 
hými lidmi. Jestliže je to případ vašeho problému, kde si spojence opatříte, co od 
nich očekáváte a co jim za to nabídnete? 

13. Intuitivní řešení problému. Před jógovou relaxací nebo autogenním tréninkem 
si položte otázku, na niž hledáte odpověď. Podobně můžete položit svému pod· 
vědomí i otázku těsně před usnutím . Pamatujte, že ve vašem podvědomí je mno· 
hem více informací, n ež tušíte . Důležité je otázku přesně formulovat. Ve stavu 
uvolnění a spánku se dá těchto neuvědomovaných informací využít k vašemu 
prospěchu i k prospěchu druhých lidí. Intuitivní řešení problému většinou kom· 
binujeme s jinými způsoby. 

14. Postu pné řešení problému. U komplikovanějších nebo dlouhodobějších 
problémů rozložte řešení do více kroků . Rozmyslete si dobře , co je výhodné udělat 

hned , co později a kdy. 

MUDr. K. Nešpor, CSc. 

PROBLEMATIKA VČLENĚNÍ STŘEDNÍHO 
ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU DO TERAPEUTICKÉ 
KOMUNITY NA ODDĚLENÍ PRO LÉČBU 
ALKOHOLISMU A DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Na našem otevřeném oddělení AT PL Brno, kde se léčí motivovaní pacienti, 
pracu je terapeutický tým, který tvoří dva lékaři (primář a sekundární lékař), dvě 

psycholožky Cl a 0,5 úvazku), sociální sestra (0,5 úvazku) a 9 zdravotních sester-
7 z nich ve 3-směnném provozu, staniční sestra spolu s 1 sestrou pracují jen v 
ran ních směnách. Ten to stav personálu je pr o 50 pacientů - 39 mužů a II žen. 
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Ze středního zdravotruno personálu mají výcvik v psychoterapii jen 2 sestry -
staniční sestra a sestra, která na oddělení pracuje již 12 let, 1 sestra má výcvik v 
autogenním tréninku. Během krátké doby asi 1 roku se střední zdravotní per· 
sonál výrazně obměnil, odešlo 5 zapracovaných sester, a to na jiné oddělení PL, 
do jiných zdravotnických zařízení či do důchodu. V našem terapeutickém týmu se 
tedy obměnila více než třetina členů. Nové posily se hned nestabilizovali , dvě ses· 
try byli po krátké době převedeny na jiná oddělení, jedna z nich nezvládla nejzák
ladnější požadavek práce v týmu na AT oddělení - přijít na směnu vždy v 
naprosto střízlivém stavu. 

Koncem loňského roku se však kádr pracovru'k.ů tými stabilizoval. Včlenění nových 
sester do terapeutického týmu nebylo bez problémů. Všechny n ové sestry měli 

jistě zkušeností z práce s nemocnými lidmi, ale byli to vždy lidé, kteří onemocněli bez 
vlastního přičinění, tedy byli opakem našich závislých pacientů, kteří si pohle
dem drtivé většiny populace svou nemoc zavinili vlastně sami. Největším problé
mem pro sestry, které se začínaly seznamovat s prací n a AT oddělení, byl vztah k 
pacientům, lakonicky by se dal sh.nlOut do věty: "Závislé pacienty nemám ráda". 
Navenek se projevoval více či méně striktním přístupem , n eochotou či m enší 
ochotou k empatickému vnímání a pochopení pacienta, nedostatkem vcítění a 
vřelosti. Postoj sester nebyl postojem k pacientovi, ale k jakési n álepce, která 
byla pacientovi přidělena - alkoholik, nespolehlivý člověk, psychopat apod .. .I když 
nevědomky, pacient byl odmítán pro své chování v době , kdy pil, pro svou nedis 
ciplinovanost, pro svůj počáteční odpor k léčebnému r ežimu či jiné obecně od
mítané vlastnosti. Jsme si vědomi toho, že vzájemný vztah m ezi sestrou a pacien
tem m á pro léčbu velký význam. Vždyť sestra je první člověk , se kterým se pa
cient na našem oddělení dostává do kontaktu , když s ním sepisuje přijímací pro
tokol. Už celý vztahový rámec prostředí, celková atmosféra při přijímaní pacienta na 
oddělení poskytují většinou negativně či ambivalentně naladěnému pacientovi infor
mace a emotivní dojmy, které mohou sehrát v dalším průběhu léčby rozhodující 
úlohu. Sestra je také v kontaktu s pacientem mnohem častěji, n ež kterýkoliv jiný 
člen terapeutického týmu, i když jistě ne v takové intenzitě _ Její terapeutická 
dovednost a schopnost empatie a porozumění nachází uplatnění zejména v pozd
ních odpoledních a večerních hodinách, kdy je na oddělení z personálu již sama a 
kdy se na ni může (a je cI1em, aby i mohl) pacient obrátit se svými aktuálními 
stesky, úzkostmi, obavami apod ... Právě sestra může být v tichu nočmno klidu 
velkým uchem, které je schopno, ale hlavně ochotno naslouchat. Z jejího podnětu 
je pak možné v případě potřeby zahájit i individuální psychoterapii. 

Ale nebyla to jen nechuť a odtažitost některých sester ve vztahu k závislým pa
cientům. Sestry, které byly málo motivované pro práci se závislými se častěji a více 
soustřeďovaly na stav oddělení než na žádoucí terapeutické přístupy. Ve zcela zákoni
tém rozporu mezi administrativní a terapeutickou rolí se výrazně soustřeďovaly na 
roli administrativní - zajištění pořádku a čistoty na oddělení, dodržování režimu, až 
úzkostné lpění na všech zásadách hygieny. A tak při koncipování nových doléčovacích 
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aktivit či aktivit, kter é nabízeli sami pacienti, nacházely více důvodů "proč ne" než 
"proč ano". Např. poukazovaly na nedostatek prostoru a sociálních zařízení pro větší 
počet lidí, byl by problém s vařením kávy do ústavních skleniček, v případě deštivého 
počasí by odléčení pacienti zašpinili chodby na oddělení apod. 

Asi po dvou měsících jsme se pokusili o změnu stavu, abychom pomohli 
novým sestrám začlenit se do terapeutického týmu oddělení a zvýšit jejich moti· 
vaci k psychoterapeutickému působení na pacienty. Připravili jsme sezení celého 
terapeutického týmu, na němž jsme vysvětlili zásady a cíle psychoterapie, každý 
z přítomných mohl vyjádřit své připomínky, názory, pochybnosti , pocity. Sestrám 
jsme nabídli týdenní stáž na jiných lůžkových odděleních AT, v současné době již 
všechny nové sestry včetně sociální sestry absolvovaly stáže, které se konaly na 
AT odděleních v Bohnicích, u Apolináře a v Lojovicích. Dohodli jsme se na tom, 
že každá sestra bude mít na starosti "svých" 5 - 6 pacientů , o které se bude více 
zajímat a také o nich bude více vědět (z životopisu, z pohovorů , z konzultací s 
psychologem), a bude se jim tudíž moci více věnovat . 

Snažíme se o maximální zapojení sester do doléčovacích aktivit, které, ať už 
dlouhodobě či zcela nově, zavádíme na našem oddělení. Jsou to klubová činnost 
A-klubu, pacientské odpoledne jednou měsíčně, kde se schází skupinka 
doléčených pacientů, či nově koncipované setkání všech svépomocných skupin, 
které udržují kontakt s naším oddělením, tj. A- Klub, AA, ODT, svépomocné 
skupiny odléčených pacientů. Sestry se také ve větší míře zúčastňují sportovních 
aktivit, které pro pacienty pořádáme - výšlapů do přírody, plavání. 

V neposlední řadě je to i vlastní příklad přístupu a vztahu k pacientům nás -
lékařů a psychologů; je to posilování vědomí, že jsme jednotný terapeutický tým, 
který na sobě neustále pracuje tak, jak je to zapotřebí vzhledem ke stále se 
měnícím vnějším skutečnostem, který je schopen přijímat to příjemné i nepříjemné, 

co s sebou terapeutická práce přináší. 
Na našem oddělení funguje už léta zavedený rituál - každý pacient, který po 

třech měsísích končí léčbu , s i na velké komunitě vybírá někoho, s kým by se chtěl 
za všechny rozloučit. Obvykle to bývá kamarád , se kterým prožil na oddělení 
větší část léčby, někdy psycholožka či lékař. V poslední době se stále častěji 
dostává té cti sestrám. A to je zřejmě nejlepší zpětná vazba, kterou mohou sestry 
za svůj opravdový a autentický přístup a postoj k pacientům dostat. 

Souhrn 

Ve svém článku se zabýváme problematikou včlenění středních zdravotnických pra· 
covníků do systému terapeutické komunity. Je to kardinální otázka, protože bez tohoto 
včlenění terapeutická komunita vůbec nemůže dobře fungovat. Při včleňování narážíme na 
mnoho problémů, které však. jsou při dobré vůli a při kvalifikovaném přístupu řešitelné . 

PhDr. L. Zbořilová, MUDr. V Šťastný CSC., MUDr. J. Pokora, PhDr. T Kostroňová 
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