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Ú vo d 

Rituály spojené s užíváním návykových látek jsou známé již celá tisíciletí. Pro 
uživatele drog mají často podstatně větší význam než samotná droga. Nejde při tom 
o odstranění cravingu nebo o řešení situace spojené se syndromem z odnětí. Některé 
drogy se dokonce užívaly výhradně v souvislosti s rituály, které byly vázány na čas 
(slunovrat), na místo (uctívaná hora nebo řeka) nebo na osobu (šamana) a mimo ri
tuály se neužívaly. 

J e proto pochopitelné i přirozené, že člověk, který se stal závislý na nějaké droze, 
nosí v sobě i rituály spojené s jejím užíváním. 

Rituální složka závislosti 

Existence rituální složky závislosti jsme si plně uvědomili až při substituční 
léčbě závislosti na heroinu metadonem. Projevuje se často v době, kdy pacient, sta
bilizovaný na své dávce metadonu nemá aní syndrom z odnětí, ani craving a přesto 
užije drogu za určité společenské situace, třeba jen v symbolickém množství. 

Měli bychom si proto při vzníku závislosti více všímat kromě složky somatické 
a psychické i třetí složky závislosti, kterou je složka rituální . 

Složka a projevy závislosti na drogách jsou uvedeny v následující tabulce 1. 
Rituály existují při užívání jak legálních, tak i ilegálních drog. Je možné je pozo

rovat jak u jednotlivých osob, tak i u větších nebo menších skupin. 
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Tabulka 1. Rituální složka závislosti 

SLOŽKY A PROJEVY ZÁVISLOSTI NA DROGÁCH 

Složky závislosti Projevy závislosti 

Psychická Craving 

Somatická Syndrom z odnětí 

Rituální rituál 

Mezi osobní rituály spojené s užíváním legálních látek patří osobní kuřácký ri
tuál spojený s únikem ze společnosti do klidného místa , kde si kuřák může v klidu 
připravit cigaretu (vyndat z krabičky, někdy naklepat, přičichnout nebo olíznout, 
zapálit a blaženě vdechnout první "šluk"). Někdy jde o rituál spojený s užíváním 
více návykových látek. Nejčastěji jde o kombinaci cigareta-černá káva. 

I alkohol má své jedince popíjející pivo nebo víno při sledování televizních pro
gramů nebo při poslouchání hudby nebo vypití určité dávky před spaním (Schlaf
trunk), jindy naopak ráno při probuzení. Samotný osobní rituál je spojen s tajným 
pitím žen. 

Při užívání ilegální drogy rituál umožňuje uspokojení pocitu plynoucího z očeká
vání. 

Společenským typem rituálu se stalo nabízení alkoholu, kávy a cigaret při ná
vštěvě nebo při společném posezení . Užívání uvedených legálních drog se dokonce 
stalo společenskou normou. Nejde o projev aní somatické ani psychické závislosti, 
ale pro abstinujícího závislého se může stát velkou zatěžkávací zkouškou. Může do
jít k selhání abstinence bez toho, že by pacient trpěl cravingem nebo syndromem 
z odnětí. 

Odřeknout účast na společenském rituálu může být velice obtížné. Jde vždy 
o něco nezvyklého. Ostatní přítomní si mohou odřeknutí účasti na společném ri
tuálu vykládat jako negativní nebo dokonce nepřátelský postoj jedince k přítomným 
členům společnosti a k prostředí , ve kterém se to odehrává. 

Rituální oběť se pak omlouvá ("abych neurazil") a alespoň symbolicky se rituálu 
zúčastní tím, že upije ze skleníčky něco alkoholu. Silnější jedinec se omluví a vy
světlí svůj zásadní postoj, ale mnohem častěji se vymluví na svůj zdravotní stav ne
bo na řízení motorového vozidla. 

Svoje rituály mají i uživatelé ilegálních drog, častěji jde o společenský než o o
sobní projev rituálu. Klasickým projevem společenského rituálu se stalo kouření 
marihuany. Parta mladých lidí se sejde, udělají si pohodlí, zapálí si jointa, kterého 
někdy nechávají kolovat. Domnívají se mylně, že je tento rituál, spojený s kouřením 
marihuany, nemůže níjak poškodit. Slyší to opakovaně v médiích i od kamarádů. 
Mnozí si ani neuvědomují poškození své recentní paměti a aní ve snu nepřipustí 
možnost vzniku akutní toxické psychózy. 

Pro injekční uživatele drog se stává zvláště významným společná příprava stří
kačky, jehly, příprava drogy, a pak vlastní injekční aplikace. Bez absolvování celého 
rituálu nemá uživatel drogy dostatečný požitek a cítí se ochuzen. 

270 



K. HAMPL / RITUÁLNÍ SLOŽKA ZÁVISLOSTI 

Rituální složka závislosti je u injekčních uživatel ů drog natolik silná, že ně
kterým jedincům nebo i skupině stačí k uspokojení v případech, kdy je pro ně droga 
nedostupná. 

Takoví jedinci na útěku z léčebny nebo z terapeutické komunity si seženou stří
kačku a jehlu a pokud neseženou potřebou drogu, aplikují si do žíly obyčejnou vodu, 
jen aby uspokojili svoji rituální složku závislosti . 

Jedna pacientka se po delší době trvání abstinence spontánně přiznala k tomu, 
že za pobytu v léčebně si ona a další pacientky na umývárně napichovaly žíly, aspi
rovaly krev a tu pak vstřikovaly zpět do žíly a zcela tak uspokojily svoji touhu po 
droze, ve skutečnosti snahu po opakování rituálu . 

Osobní a společenský typ rituálního projevu jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2. 

OSOBNÍ A SPOLEČENSKÝ TYP RITUÁLU 

Typ Prostředí Prožitek Mechanismus 

Osobní Izolované Individuální Stereotypní 

Společenský Skupina společenský příležitostný 

Rozlišení rituálu a crauingu 

Rozdíl mezi rituálem a cravingem lze velmi dobře sledovat u pacientů v metado
nové substituci, kde je rituální složka závislosti častou příčinou relapsu. Pacienti na 
optimální dávce metadonu bez syndromu z odnětí, bez cravingu, abstinující, ale za 
určité sociální situace podlehnou nutkání píchnout se jehlou do žíly. 

Nejde o chuť na drogu, nejde o craving, jde hlavně o rituál spočívající v přípravě 
drogy, jehly, stříkačky, v injekčním užití, zejména ve společnosti, v partě, která se 
podrobuje stejnému rituálu. Většinou se jedná o více méně symbolickou dávku dro
gy, která by nebyla schopna odstranit případný craving pacienta. Přesto se to 
vykládá jako náhlé vzplanutí cravingu za určitých sociálních okolností. 

Rozlišení projevů rituálu a cravingu jsme se pokusili uvést v následujícím pře
hledu (tab. 3). 

Tabulka 3. 

ROZLIŠENÍ RITUÁLU A CRA VINGU 

Rituál Craving 

Nečekaný, náhlý, evokovaný Očekávaný, avizovaný 

Malá dávka drogy Větší dávka drogy 

V krajních situacích i bez užití drogy Užití drogy vždy, třeba i jiným způsobem 

Potřeba rituálu spojeného s aplikací Touha po droze bez ohledu na způsob 
drogy a okolnosti užití 
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Metadonová substituce 

Ukázalo se, že právě rituální složce závislosti je potřebné věnovat při metado
nové substituci zvýšenou pozornost. Poznatky o rituální složce závislosti by měly vy
loučit tak zvanou minimální substituční léčbu, která se omezuje jen na pouhé 
podávání nebo předepisování metadonu, bez další terapie a sledování pacienta. 

Samotné podávání metadonu zvládne i výdejový automat nebo počítač bez obslu
hy člověkem. Ale práce s pacientem, nejen v metadonové substituci, by měla být in
dividuální, intenzivní a dlouhodobá. V naší Ordinaci AT pro prevenci a léčbu závis
lostí sledujeme pacienty formou následné péče po dobu nejméně pěti let pokud 
abstinují a pokud neabstinují, i déle. 

Diskuse 

K rituální složce závislosti lze očekávat různé postoje jak pacientů, tak i ošet
řujících lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Je potřeba očekávat, že rituální 
složka závislosti, stejně jako složky somatická a psychická, bude v jednotlivých pří
padech a u jednotlivých druhů drogy zastoupeny v různé intenzitě . Nebylo by ale 
dobré rituál zaměňovat s cravingem. 

Rituální složka závislosti není zatím oficiálním diagnostickým kritériem, ale to 
samo o sobě nemůže být popřením její existence. 

Závěr 

Při všech úvahách o prevenci, diagnostice a léčbě závislostí by se měly brát v ú
vahu všechny tři uvedené složky závislosti: psychická, somatická i rituální. Omezení 
nevhodných sociálních kontaktů by mělo vést k oslabení rituální složky závislosti 
a tím i k lepším terapeutickým výsledkům našeho snažení. 

Souhrn 

Běžně známé jsou dvě složky závislosti: psychická složka se silnou touhou po užití drogy 
(craving) a somatická složka se syndromem z odnětí při chybění drogy. 

V průběhu metadonového substitučního programu jsme zjistili, že existuje třetí složka 
závislosti - složka rituální, sloužící k uspokojení rituálních potřeb. 

Literat u ra 

Literatura o rituální složce závislosti mi není známa. 
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