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prezident ZAS: J. Prillinger - viceprezident ZAS 

V posledných rokoch sa zmenilo veľa vecí a aj zdravotníctvo vykročilo smerom, 
ktorým sa uberá väčšina sveta. Pre nás je zaujímavé, že vo všeobecnosti sa čoraz 
viac uplatňuje princíp spoluzainteresovanosti osoby na svojom zdravÍ. Že nielen 
lekár, technika a zdravotnícke zariadeníe určuje úspešnosť liečby, ale že veľmi 
dôležitým prvkom je i samotný klient. Zámerne sme nepoužili slovo pacient, pretože 
starostlivosť o svoje zdravie má pretrvávať po celý život, aj v období zdravia, níelen 
vo fáze akútneho ochorenia. Ak to chápeme v týchto súvislostiach, tak potom 
príslušná osoba je tým najdôležitejším prvkom, ktorý určuje kvalitu zdravia. V do
brom či v zlom. 

Spolu zainteresovanosť na svojom zdraví sa u nás premietla aj do "Charty práv 
pacienta SR", ktorou sa vytvára nový rámec pre spoluprácu zdravotníka a pacienta 
počas fázy aktívnej liečby. Pri liečbe patologických závislostí to nie je žiadnou pre
vratnou novinkou, veď odborníci už dávno spozorovali, že oveľa lepšia je prognóza 
u tých pacientov, ktorí sa počas liečby aktívne podieľajú na dianí okolo seba. Preto 
je nevhodné zostávať pri zaužívanom členení len na pacientova bývalých pacientov. 
A pracovať s týmito ľuďmi formou terapeutického dozoru. Oveľa efektívnejšie je pri
jať nové trendy a využiť aj možnosti, ktoré dáva "Charta práv pacienta SR", 
a rozšíriť členeníe na: 

- pacientov, 
- rekonvalescentov, 
- abstinentov, 
- sympatizantov (aktivistov, klubistov ... ). 
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A pristupovať ku každej z týchto skupín osobitne. Vytvárať vhodné podmienky 
pre vzájomú spoluprácu s terapeutmi i zdravotníckymi zariadeniami. Nesnažiť sa 
o direktívne terapeutické riadenie celého diania, ale dávať týmto skupinám priestor 
pre ich aktivitu i pre zodpovednosť za vykonané. 

Abstinenti, ich blízky rodinni príslušníci a sympatizanti zatiaľ u nás predstavujú 
ešte nepoznaný potenciál, ktorý dokáže veľmi výrazne pozitívne ovplyvniť prognózu 
abstinencie. Efekt nespočíva v tom, že tieto jednotlivé skupiny vzájomne medzi se
bou i terapeutmi súperia o prestíž v očiach klienta . Sila pozitívneho efektu je v tom, 
že vzájomne spolupracujú, že zabehnutý liečebný proces obohacujú o niektoré odbor
ne menej náročné aktivity, na ktoré terapeutom nezostáva čas, že do liečebného pro
cesu vnášajú autenticitu a ak odovzdávajú svoje vedomosti a zručnosti, aj sami sa 
stávajú vzdelanejšími. 

Okrem iného pri takýchto aktivitách sa k rodinným príslušníkom dostávajú tie 
informácie, ktoré sú dôležité pre podporu dlhodobej abstinencie. Ak dokážeme ro
dinných príslušníkov včleniť hoc aj na krátky čas (2 - 3 dni) do liečebnej komunity 
a dáme im priestor autenticky sa prejaviť, získavame spojencov pre triezvy život 
v rodine, spojencov, ktorým už záleží na získavaní potrebných poznatkov, spojencov, 
ktorí dokážu sami od seba v rámci svojich možností podporovať to zdravotnícke za
riadenie, ktoré im to umožnilo. 

Vedenie Združenia abstinentov Slovenska si dáva za cieľ vytvoriť spoločenstvo 
ľudí , ktorí sa snažia znižovať nepriaznivé dôsledky drog na jednotlivca i spoločnosť. 
Združujeme nielen abstinujúcich, ale aj ich rodinných príslušnikov, či už sú to 
ma nželia , manželky, druhovia, družky, deti dospelé i maloleté. .. Cieľavedome 

vytvárame filozofiu abstinentskej kultúry. Systematicky pôsobíme na širokú spo
l očnost, aby čoraz menej odliečených závislých malo zábrany vyhlasovať sa za absti
nenta . 

S jasným cieľom vytvárame zdroje vedomostí, ktoré bezplatne dávame k dis
pozícii abstinentským klubom, školám, informačným centrám mladých, domom kul
túry .. . Sme presvedčení o tom, že byť vzdelaným je oveľa efektívnejšie ako byť pos
lušným. 

Návrat alkoholovo alebo drogovo závislých ľudí späť do spoločnosti je kompliko
vaný proces, v ktorom veľmi dôležitú úlohu okrem kvality poskytovaných vedomostí 
zohráva aj osobná zainteresovanosť každého jedného účastnika . Nezastupiteľnú úlo
hu okrem závislých zohrávajú aj ich rodinní príslušnici. Toto je základnou myšlien
kou, na ktorej je vybudovaný projekt "Ozdravenie rodiny a jednotlivcov v spoločnosti 
pri drogových závislostiach". 

Dnes už zdravotnictvo nie je v postavení, že len ono zodpovedá za požadovaný 
efekt. Už neplatí "páni doktori, liečte ma". Dnes je snaha nachádzať nové cesty na 
zainteresovanost aj samotných pacientov na svojom zdraví . Aj Združenie abstinen
tov postavilo projekt na vzájomnej spolupráci aktivístov občianskeho združenia, 
zdravotníckych pracovníkov, samotných závislých počas ústavnej liečby a tesne po 
nej, v resocializácii, ako aj ich rodinných príslušníkov (manželia, manželky, deti -
dospelé i maloleté ... ) 

Pobyty boli organizované formou individuálnej a skupinovej terapie závislostí, 
svojpomocných aktivít pre triezvy život, turistika, relaxácia, arteaktivíty, hudobná 
relaxácia, aromoharmonizácia, didakto - vzdelávanie o formách pomoci závislým 
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ľuďom (kluby, skupiny Al Anon, ozdravovacie individuálne programy ... ), zapájanie 
ostatných členov rodiny do doliečovacieho procesu . 

S potešením môžeme konštatovať, že bok po boku dokážu spolupracovať erudo
vaní zdravotnícki pracovníci s aktivistami občianskeho združení a i s rodinnými 
príslušníkmi ľudí, ktorých majú na liečbe. Že tento spôsob práce, aj keď je prácnejší, 
pre zúčastnených je vítanejší, pretože prináša vyššiu efektivitu. Výsledky viac priaz
nivé ako keď sa pracuje len s pacientmi na liečbe. V praxi sme si všetci odskúšali, že 
rozdielna úroveň vzdelania i miera nadobudnutých skúseností nevnášala do procesu 
pobytov prejavy nadradenosti a odmeranosti, ale že ozdravovací proces bežal na via
cerých úrovniach, kde každý mal nielen svoje miesto, ale aj svoju zodpovednosť. Že 
tu neprebiehalo súperenie abstinentov s terapeutmi, pacientov s rodinnými 
príslušníkmi ... že tu bolo aktívne dopÍňanie sa všetkých zastúpených. Boli chvíle, 
kedy najdôležitejšími členmi skupiny boli malé deti, boli chvíle, kedy najdôležitejšie 
boli manželky ... 

Zúčastnené rodiny zistili, že nie sú so svojím problémom závislosti sami. Spozna
li, že v terapeutoch, abstinentoch i v rodinných príslušníkoch iných závislých majú 
spojencov, na ktorých sa môžu spoľahnúť. Na vlastné oči videli, čo v kútiku duše po
važovali za akýsi učebnicový ideál, ktorý je na míle vzdialený od skutočnosti. Mali 
možnost sa niekomu zveriť a pohovoriť si. Aj to je obrovský úspech. Zvlášť cenné 
býva pohovoriť si s ľuďmi, ktorí podobnú obťažnú situáciu prekonali alebo pre
konávajú. Na tom je do značnej miery založená skupinová psychoterapia alebo práca 
v terapeutickej komunite. Jednotlivé rodiny si formou nezáväzných a hlavne nie 
formálne organizovaných rozhovorov vymenili skúsenosti. Povedali si čo funguje, čo 
je ohrozujúce, na koho sa môžu obrátiť, prípadne komu oni môžu pomôcť, ak budú 
cítit potrebu pomáhať iným. 

Pri spracúvaní projektu snažili sme sa nadviazať spoluprácu so zdravotnými po
isťovňami, avšak bez akéhokoľvek úspechu. Ani jedna poisťovňa neprejavila záujem 
čosi sa dozvedieť o pripravovanom projekte. Pravdepodobne prevencia pre ne ešte 
nie je prioritou. Možno sa ešte nestačili zbaviť starého skostnateného konzervatiz
mu. 

Pre nás by celkom určite bolo úspechom aj to, ak by zdravotné poisťovne uznali, 
že odborná pomoc môže mať rôzny stupeň odbornosti. Že aj Združeníe abstinentov 
Slovenska robí kvalitnú prácu, aj keď je to len na úrovni svojpomoci a poskytované 
informácie sú len orientačné. Pritom náklady na liečbu a na naše aktivity vravia 
jasne v náš prospech. 

Stručné reakcie cielových skupín 

Medzi samotnými abstinujúcimi mal projekt obrovský kladný ohlas. Je to pre
dovšetkým tým, že zo strany zdravotníctva alebo celkovej širokej spoločnosti nie sú 
organizované žiadne podobné štandardy doliečovania závislostí. Dnes je snaha, ak je 
abstinencia viac ako trojročná, vytlačiť týchto ľudí aj z terapeuticky vedených A
klubov. 

V radoch rodinných príslušníkov bola odozva obdobná, ale tu bol posun v tom, že 
rodinní príslušníci nadobudli "vzdelanie" od svojich súkmeňovcov, bez toho, že by 
abstinujúci mali pocit, že rodinní príslušníci na ních "šijú búdu". 
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No a nakoniec aj pedagógovia (mimochodom ženy) boli spokojné s tým, že 
"závislého" a "abstinujúceho závislého" nepoznajú len z učebnic ako odborný termín, 
ale že je to pre nich dakto konkrétny so svojím skutočným životom a svojimi sku
točnými potrebami . Že ak budú hovoriť o prevencii, nebude to niečo, čo treba urobiť 
a rýchlo zabudnúť, ale že je to niečo, čo pomáha a pri troche nadsázky možno pove
dať, že aj zachraňuje životy. 

V rámci celého projektu sme nezaznamenali negatívne ohlasy. 
Prikladáme pár Iwmplimentov: 
Na FúgeIke som našla pokoj, radosť a vyrovnanosť. Ale hlavne nádej, že nič nie 

je stratené. Ešte nikdy som nestretla toIko nádherných a citlivých ľudí. Vďaka 

PaIkovi a Jožkovi za to, že existujú. A že im záleží na ostatných Iuďoch tak isto (ak 
nie viac) ako na sebe samých. Využijem každú možnosť zúčastniť sa podobných po
bytov. 

Ďakujem Renáta 

Trvalo mi veImi dlho dopracovať sa k poznaniu, že najkvalitnejší je život, keď sa 
žije jednoducho, bez príkras a bez prísad. Teraz to už viem a o tento krásny pocit 
nechcem už za žiadnych okolností prísť. Preto moje heslo znie: Žiť správne! 

A to je vlastne pre mňa všetko. Neprestanem preto čerpať silu pre toto predsav
zatie, hlavne od vás. Vďačím vám za veIa, vlastne za všetko. Vám, ktorí ste ako ja. 

Vďaka. E.S. 

Zuzka povedala: Abstinenti sú dobrí ludia. Mala pravdu, cítil som sa fajn. 
x. 

Ďakujem Parkovi a Jožkovi za dôveru , že som sa mohol zúčastniť týchto stret
nutí . Stretnúť sa s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi bolo školou aj pre mňa . 

Snažil som sa a aj do budúcnosti sa budem snažiť pokračovať v tejto práci na sebe i 
vo svojom blízkom okolí. 

Združenie mi naozaj pomohlo v mojich začiatkoch, aby som mal dobrú štartova
ciu dráhu na zvládnutie triezvosti, problémov a rôznych životných situácií. Ja osob
ne sa vždy budem hlásiť k združeniu a dávať združenie do povedomia ľudí . V mojom 
okolí, na pracovisku ho už dobre poznajú. 

Cítim sa byť platným členom združenia, lebo je mi to veľmi blízke a som veľmi 
rád, že môžem svoje skúsenosti odovzdávať cez združenie abstinentov. 

Ešte raz srdečná vďaka a držím vám palce. 
Peter v. 

Vďaka ZAS za uskutočnený projekt! 
Stretnutia s abstinentmi sú pre mňa obrovským stimulátorom. Terapeuti sú od

borníci so skúsenosťami, abstinent je ten, čo všetko prežil na vlastnej koži. Ktorá ra
da je hodnotnejšia? Ja viem, vaša. Snažím sa nasať vaše skúsenosti a poznatky, 
kým nie som členom klubu. S blížiacou sa 1/2-cou liečby prichádzam vďaka vám na 
chuť a príčinu abstinencie. Je to prirodzený java prirodzená situácia. 

Prajem vám veľa úspešných projektov, veľa elánu do ďalšej obetavej práce a pev
né zdravie. 

S úctou Imro 
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Zhodnotenie práce a technické zabezpečenie 

V rámci uskutočnených štyroch pobytov sú pomerne značné rozdiely z pohľadu 
odbornej garancie. Napríklad pri pobyte v "Pezinku" a na "Pahorku" mali hlavné 
slovo terapeuti z oddelenia CLPDZ. 

V Dubovej v rekreačnom zariadeni Fugelka nebol prítomný profesionálny tera
peut. Všetky aktivity boli vykonávané len svojpomocne abstinujúcimi a ich ro
dinnými príslušníkmi. Na pobyte sa určitej časti pobytu zúčastnili aj terapeuti, ktorí 
ale do diania tábora výraznejšie nezasahovali. 

Po organizačnej stránke všetky pobyty boli zabezpečované len dobrovoľníkmi 
z radov členov ZAS. V pred príprave, v štádiu realizácie i pri vyhodnocovaní projektu 
sa nevyskytli žiadne výraznejšie organizačné problémy. 

Z hľadiska technického zabezpečenia naše pobyty neboli dajako výrazne náročné. 
Postačovali nám písomné texty, magnetofón a inak len štandardné vybavenie na tu
ristiku. 

Vplyv výsledkov projektu 

Projekt "Ozdravenie rodiny a jednotlivcov v spoločnosti pri drogových závislo
stiach" má celoslovenský dosah. Z minulosti máme skúsenosť, že ak sa abstinujúci 
zúčastnili našich pobytov, ak im to okolnosti dovolia, prichádzajú opakovane. No 
a aj pri týchto pobytoch sa zúčastnení vyslovili v tom smere, že svoje skúsenosti 
prednesú vo svojich materských A-kluboch, skupinách .. . 

Zároveň nám bol ponúknutý i do budúcnosti prístup na oddelenie CLPDZ v Pe
zinku, kde naša spolupráca pokračuje i v tomto období po ukončení motivačných po
bytov. 

Združenie abstinentov Slovenska sa od svojho zrodu snaží o presadenie, nie mo
censky, ale obsahom toho, čo ponúkame. Vznikli sme ako konkurenčný abstinentský 
prúd voči Asociácii socioterapetických klubov Slovenska, s ktorej prácou sme neboli 
spokojní. Dnes po piatich rokoch sa pokojne môžeme pochváliť tým, čo sme za ten 
čas zrealizovali. V závere je potrebné asi povedať, že našťastie nie sme odkázaní len 
na pomoc štátnej správy či zdravotníctva. Ak by sme totiž boli odkázaní na pomoc 
našich úradov, určite by sme ani nevznikli a ich pomoc aj dnes môžeme nazvať len 
symbolickou. Snažili sme sa nadviazať spoluprácu aj so zdravotníckymi poisťovňa
mi, ale zostalo len pri snahe z našej strany. Našťastie ešte existujú jednotlivci ako 
sú pani primárky MUDr. Drahomíra Nejdlová a MUDr. Mária Martinove a zdra
votnícke zariadenia PN Pezinok a OLÚP Predná Hora. 
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