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Vrcholnou akcí na poli atologie jsou Mezinárodní kongresy pořádané Mezi
národní radou pro alkoholismus a jiné závislosti již více než 100 let . Každý kongres 
je ozdoben udíleIÚm Jellinekovy ceny za úspěchy v oblasti, která je v té době 
pokládána za nejpalčivější. Při letošIÚm kongresu byla udělena cena Dr. Holderovi 
mimo jiné za práce týkající se ekonomických aspektů léčby . 

Ekonomické aspekty léčby. Jsou to opravdu hlavně peIÚze, které nás na léčbě 
dnes zajímají? Kam až jsme se to na své terapeutické cestě od Jelineka dostali? Re
ferát jedné z autorek tohoto sdělení na kongresu o pětiletém výcviku v psychotera
pii pro atology, jeden z diskutujících nazval tím nejlidštějším, co na kongresu 
slyšel. Takový povzdech na západIÚm pobřeží Ameriky ZIÚ při naší úctě k západní 
civilizaci Čechovi přinejmenším podivně . Kam se vytratil v boji léčebných institucí 
o zrno a v dožínkovém reji kongresového tržiště protidrogových senzací psychotera
peut a psychoterapie? 

Dovolte, abychom s vámi cestu světového vývoje postoje k závislostem prošli a 
poté se pokusili do něho zasadit současnou situací v naší zemi . 

Když Jellinek v padesátých letech s tzv. koncepcí alkoholismu jako choroby 
otevřel medicíně v závislostech slibnou šanci, přivábil zanedlouho i psychoterapeu
ty. Postupně se vystřídali v této prvIÚ fázi všechny tehdejší směry. Protože se však 
metodologicky dopouštěly chyby v tom, že hledaly lék na jednu velkou nemoc, měly 
větší úspěch jen směry z krajIÚch konců terapeutických systémů: na jedné straně 
behaviorální, všímají ci si jen symptomů a na druhé straně rodinná terapie po
koušející se oslovit větší systém. 

V šedesátých letech, kdy hledáIÚ jiných způsobů bytí ve světě vedlo zvědavce ty
pu Ginsberga, Learyho a Kerouaca nejen na prašné cesty krajinou, ale i a lterna
tivními psyclůckými stavy navozovanými drogami, bylo užívání drog nahlíženo opět 
spíše jako sociální fenomen, který poměrně rychle dostal podobu právIÚho řešeIÚ 
spolu s tím, jak se revolta životIÚm stylem proměnovala v docela obyčejně neadap
tované až antisociální chováIÚ. V této době vZIÚkaly v západním světě nestátní te
rapeutické protidrogové komUIÚty, které sbíraly z ulic toxikomany a nabízely jim za 
abstinenci často i časově neomezené řešení jejich života ve společenství, které je 
chránilo před realitou vnějšího světa . KomUIÚty byly obvykle vedeny ex- addicty, 
kteří sami prošli velmi tvrdou odvykací kůrou a v léčbě dalších používali opět pře-

Předneseno na 20. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci ve dnech 7. - II. II. 1995 
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vážně konfrontační techníky, které se v jejich případě tak osvědčily . Je pochopi
telné, že nedostatek teoretického vzdělání nedovoloval dostatečnou reflexi terapeu
tického procesu. Následkem toho se některé terapeutické systémy zvrhávaly v sek
ty a z vedoucích komunit se stávali falešní proroci . 

V polovině sedemdesátých let byli drogami a tedy i tvrdým trestním zákoníkem 
stále častěji zachycováni adolescenti ze střední vrstvy a ta si prosadila návrat 
profesionálni psychoterapie. Kliniky vytvářely nová pracoviště, kde předni psycho
terapeuti mohli uplnatňovat svou znalost psychiky střed nich vrstev, jejíž osobnosti 
dovolovaly systematičtější, klasicky zaměřenou práci . Válka vyhlášená drogám 
začala přinášet výhody i těm, kteří stáli na druhém břehu . Do léčebných center se z 
různých zdrojů slévalo stále více peněz . To dovolovalo reflexi, výzkum a tím i rozvoj 
psychoterapeutických přístupů . 

V osmdesátých létech tak zůstávala představa uchopení závíslosti jedlúm pří
stupem již jen nostalgickou vzpominkou. Rostoucí nabídka nově koncipovaných te
rapeutických postupů přípominala exponenciální křívku . Při této diferencované a 
stále obtížnější kontrolované aktivitě měla pří volbě terapeutické strategie stále 
větší význam prestíž konkrétního terapeutického centra. Prestižni a renomovaná 
centra s vyššími dotacemi měla i více terapeutických možností, mohla si pacienty 
vybírat a dosahovala také lepších výsledků . 

V současné době se v západném světě nad terapeutickými programy snáší sou
mrak. V USA má podobu tzv. "managed care", která přináší svou striktní kontrolou 
terapeutických úkonů nudu běžícího pásu tam, kde si dříve hráli a konec těch, kteří 
nově stanoveným kritériím nedorostli . 

V Evropě má soumrak terapie podobu přenosu energie i dotací do zatím těžko 
kontrolovatelné a tudíž potenciálně finančně lukrativnější prevence. Světlou 

stránkou zrezivění terapeutických programů je rostoucí vědol1Ú , že již není možné 
stavět centra na intuici ex-addiktů a že vzděláváni je nutnou součástí této práce . 
Více se váhá s nabídkou nácviku sebereflexe, vlastniho zážitku terapie a terapeu
tického společenství vzdělaným profesionálům, kteří mají sklon přeceňovat některé 
terapeutické postupy, protože nechápou jejich smysl. Američané našemu pěti

letému psychoterapeutickému výcviku nechtěli věřít. "Tady by nikdo tak dlouhý 
výcvik nepodstoupil" říkalo se v kuloárech mezi Američany . 

Výcviková addiktivní centra rostoucí jak houby po dešti, se ve svých eduka
tivnich modelech v oblasti psychoterapie kromě nácvikových workshopů a zábavné 
hry na ranní sezení komunity omezují na informace, informace, ilúormace, které 
jsou baleny do úllledných vyčerpávajících manuálů ničících v zárodku jakoukoli 
psychoterapeutovu pochybnost . Let.os v létě jsem pobývala na Islandu a zažila i tam 
rituál, který ke kolegiální návštěvě protialkoholního a protidrogového centra dnes 
již nutně na světě patři . Kolega mně vedl dlohou chodbou do své pracovny-svatyně, 
kde na čestném l1Ústě ležel jeden z těchto perfektně vypravených manuálů a slav
nostním hlasem řekl : "Toto je moje bible." A tak jsme na té ztracené vartě 
uprostřed ledového oceánu oba fascinovaně hleděli na tu naši záchranu. On, ex
- addict, vybavený americkýl1Ú školeními a já, profesionál uzdravující se z totalitní 
závislosti. Co můžeme my dva svým závislým pacientům v psychoterapii nabíd
nout? 

1. Dost dobře víme, jak vypadá závislostní systém, a proto můžeme být užiteční 
při osvobozování se z něho jednak obecnějším terapeutickým posilováním vývoje a 

38 



M. FROUZOVÁ, E. MRÁČKOVÁ / SOUČASNÉ TRENDY V POSTOJI K ZÁ· 
VlSLOSTEM A PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO TUTO OBLAST 

jednak zajištěIÚm, instruktáží či nácvikem techIÚk, které závislostIÚ vzorce na· 
rušují či alespoň blokují . 

2. Jsme schopni ošetřit následky závislostního, ale i léčebného procesu nejen v 
psychice jedince, ale i na interpersonálIÚ úrovni . 

3. Máme větší zkušenosti v zacházeIÚ s připadnou premorbidní poruchou či 
duální diagnózou a jsme vice otevřeni spolupráci s jinými terapeutickými centry. 

4. Jsme ochotni a postupně i schopni se ve svých psychoterapeutických nabíd· 
kách přizpůsobovat zvláštnostem populace, pro kterou je program určen . 

5. Umíme lépe než dříve zacházet s jedincem a s individuáhú terapií ve skupi
nových programech. 

To, co tedy nyIÚ lépe než dříve umíme, je zacházeIÚ s závisloshúm systémem a 
jeho následky, zacházeIÚ s jinými poruchami a schopnost diferenciálIÚ a indivi
duálIÚ terapie. 

Co neumíme? Podle letošIÚho kongresového oceněIÚ jsou naším problémem na 
prvIÚ pohled peIÚze. Proč? 

Zdá se, že neumíme společnosti vysvětlit, že sociálIÚ a kontaktIÚ centra s prog
ramy zaměřenými na zvládáIÚ krizí a snižováIÚ dalších poškozeIÚ jsou v případě, že 
za sebou nemají iniciativIÚ a odbornou nabídku kvalitIÚch psychoterapeutických 
systémů, jen dočasnou ochranou společnosti před těmito vysoce infekčIÚmi ne
mocnými . 

Neumíme společnosti také vysvětlit, že největším nepřítelem společenstvi sku
tečné svobody a demokracie je podpora - udržovánim či ignorováIÚm - bujeIÚ pato
logických závislostí a neříkáme jasně, jak taková "podpora" vypadá. Olymp svě 
tového výzkumu a koncepce závislostí, americké národIÚ výbory pro alkoholismus a 
jiné závislosti se vracejí k osvědčené praxi padesátých let a dotují výzkumy doka
zující, že závislost je nemoc. 

Kde jsme ve světovém vývoji v postoji k závislostem my, Češi? Fascinace vol
ností a cestováIÚm pomocí letadel i drog nás usazují ve světověm vývoji do še
desátých let. Lze tedy čekat znekompetentněIÚ státIÚch terapeutických institucí a 
bujeIÚ nestátIÚch terapeutických komunit bez odborIÚků. To v kombinaci s novým 
vynálezem kontaktIÚch center a substitučIÚch programů může vyvolat v příštím de
setiletí syndrom Potěmkinovy vesnice, která by se stala načasovanou bombou. Je 
otázkou, zda se můžeme vyhnout zpřísněIÚ trestIÚho zákoIÚku pro toxikomany a 
uvrhnutí vyšších vrstev společnosti do klamného zdáIÚ ne škodnosti drog. Ostatně , 

již to začíná . 
Jisté je, že drogy zpomalí demokratizaČIú vývoj v naší zemi, v horším případě se 

budou podílet i na jeho zastaveIÚ, tak jako v některých státech jižIÚ Ameriky. 
To, co potřebujeme, neIÚ "makový lektvar na absťák z totáče", aby byl klid . 

Potřebujeme spíše odborIÚky, kteří: 
a) společnost naučí rozeznávat závislosti a jejich proměny a kteří budou učit jak 

se před nimi chránit; 
b) nebudou mít skrupule zacházet se závislostí jako s každou jinou vysoce in

fekčIÚ nemocí; 
c) budou trvat na odbornosti terapeutů a terapeutických pracovišť. 

Vraťme se k počátečIÚmu problému s penězi . Psychoterapie je na prvIÚ pohled 
ve srovnáIÚ s jinými metodamí to nejdražší a závislí jsou ti posledlú, kteří jsou 
ochotni za něco takového platit. V dlouhodobé perspektivě je psychoterapie to nej-
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levnější pro všechny. Jenže dlouhodobé úvěry teď " nefrčí" a {ast {ood therapy se 
svépomocí vypadá tak slibně . Takže, jaképak vzdělání, že? 
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