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Závislost na alkoholu se z hlediska terapeuta vyznačuje především ztrátou, nebo 
alespoň závažnou poruchou kontroly pití alkoholu co do množství zkonzumovaného 
alkoholu , frekvence pití, situace apod. Pokud závislý pacient abstinuje, je v na
prostém pořádku . Jakmile požije byť sebemenší množství a lkoholu, projeví se dříve 
či později ztráta kontroly se všemi důsledky (pití ve větším množství, než by pacient 
chtěl, v nevhodnou dobu, na nevhodném místě (kupř. v práci, před řízením auta 
apod.). Z tohoto důvodu je cílem naší léčby trvalá a důsledná abstinence. I přes dis
kuse o možnosti tréníngu kontrolovaného pití považujeme abstinenci za nejjedno
dušší a nejefektivnější alternativu.velmi důležitou skutečností je to, že tato ztráta 
kontroly je trvalá, de facto celoživotní a pacient ji již níkdy v životě nezíská zpět. 

Nezbytně tedy potřebuje dlouhodobé, ne-li celoživotní doléčování , aby se pozi
tivní efekt l éčby (abstinence) udržel co nejdéle. 

Součástí tohoto doléčování jsou jak metody biologické, tak psychologické i socio
terapeutické v nejširším slova smyslu. Z biologických metod považujeme za nejdůle 

žitější léčbu disulfiramem (Antabus), která je pro pacienty našeho oddělení v době 
léčby povinná . Dále v případě komorbidity ordinujeme příslušná psychofarmaka 

Předneseno na VlIl. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci a 4l. AT konferen
ci Hradec Králové 30. 5.-1. 6. 2002 
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(antidepresiva, neuroleptika ). Použití anticravingových l é ků (accamprosat (Camp
ral)) je limitováno finančními možnostmi našich pacientů, nebot se jedná o léky dos
ti nákladné, které pojištovna nehradí. Základem doléčování však zůstávají psychote
rapeutické aktivity. V našem pojetí považujeme za hlavní princip aktivního so
ciálního učení , kdy se odléčení pacienti abstinující od několika týdnů do 10-15 let 
setkávají na našem oddělení a předávají si své zkušenosti jak mezi sebou navzájem, 
tak pacientům , kteří právě prodělávají dobrovolnou protialkoholní l éčbu na odd. 19. 

První kroky k doléčování našich pacientů vlastními silami byly učiněny již v roce 
1974, kdy byl založen při AT oddělení PLČ A-klub (klub abstinujících), přestože v té 
době ještě existovala dobře funguj ící a vzájemně propojená sit ordinací AT (ordinací 
pro l éčbu alkoholismu a toxikomanií), dostupná v podstatě v každém okrese.Vzník 
Klubu abstinujících iníciovali sami pacienti. Klub byl organízován podle vzoru Klu
su doc. Skály. Na vedení klubu se podílelo volené předsedníctvo a zástupci tera
peutů . Postupně se vytvořila řada aktivit a tradic, např. dvoudenní "slavkovská", 
později černovická setkání, ples, pravidelné vydávání časopisu Zpravodaj , zájezdy 
s ostatními i zahraničními abstinenty apod. 

Tradicí se staly tzv. "terapeutické čtvrtky", kdy členové A-klubu docházeli na na
še oddělení a podíleli se na l éčebném procesu jednak pod vedením terapeutů (tzv. 
"velké kluby" lx měsíčně),'jednak samostatně (tzv. "malé kluby" 2x měsíčně). Účastí 
v tomto terapeutickém procesu kromě předávání svých zkušeností ústavně léčeným 

pacientům tak vlastně dle Skálovy zásady "ber a dávej" doléčovali i sami sebe. 
Po roce 1989 došlo k privatizaci ambulantní složky psychiatrické péče a bohužel 

i k rozpadu sítě ordinací AT. Naši pacienti se stali pro většinu privátních psychiat
rů klientelou málo atraktivní a otázka jejich doléčování se tak stala nanejvýš palči

vou a aktuální. Došlo i k podstatným změnám ve fungování A-klubu, který se odtrhl 
od psychiatrické léčebny a stal se občanským sdružením. Současně došlo k tomu, že 
členství v A-klubu se stalo pro stávající pacienty stále méně atraktivním. A-klub si
ce fungoval (a stále funguje) dál, bohužel se ale na něj nenavazují noví pacienti , 
takže se v současné době stal spíše uzavřeným rodinným klubem (podle Hudolina) 
než otevřenou skupinou. 

Situaci bylo nutno nějak řeši t. Řešili jsme ji založením Doléčovací ambulance AT 
(zkráceně DABAT) v roce 1992. Navázali jsme přítom na tradici "terapeutických 
čtvrtků", a to tím způsobem, že každý čtvrtý čtvrtek probíhají polouzavřené psycho
terapeutické skupiny a každý třetí čtvrtek obdoba Velkých klubů - tzv. "Setkání pa
cientů odd. 19". Oproti schůzkám A-klubu jsou tato setkání méně oficiální a méně 
strukturovaná a ponecháváme je spíše v režii pacientů než personálu. 

Pacienti si většinou rozeberou hosty do jednotlivých terapeutických skupin, které 
na našem oddělení fungují celkem 3 (dvě mužské a jedna ženská). Terapeuti skupi
ny většinou zahájí a uvedou, a jejich další průběh ponechají na pacientech a ho
stech. 

Takto se nám na oddělení sejde 25, 30, ale někdy i kolem 50 úspěšně odléčených 
abstinujících pacientů. Pacienti mají možnost i po skončení skupin setrvat na oddě
lení a případně se zúčastnít i večerního táboráku na zahradě oddělení se zpěvem 
a opékáním špekáčků . 
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Asi dvakrát ročně mají setkání slavnostnější, oficiálnější charakter, kdy se sej
dou všichni pacienti s hosty na hale oddělení (kam se sotva vejdou), a paci entům ab
stinujícím 1, 3, 5 a 10 let se slavnostně předávají diplomy. I v této tradici jsme na
vázali na A-klub. Pacienti si tohoto ocenění větši nou velmi váží, mimo jiné také pro
to, že pětiletá abstinence jim umožňuje (pokud ovšem mají zájem) tykat si s psycho
logy, desetiletá potom s přednostou oddělení. 

Samozřejmé poskytujeme i individuálně psychoterapeutické nebo poradenské in
tervence v případech, kde je to indikované, prvky rodinné terapie, pokud nám to na
še skromné časové množnosti dovolí, a mnoho dalších. 

Místo velkých klubových setkání jsme začali klást důraz na vznik menších nefor
málních skupin odléčených pacientů. Takové skupiny opravdu začaly vznikat a do
cela dobře fungovaly. Bývalí pacienti byli v kontaktu osobním i telefonickém, trávili 
společně (a to někdy i s rodinami) víkendy, někdy i část dovolené. Vypadá to na první 
pohled přímo idylicky, ale bohužel statistika je neúprosná a říká, že polovina námi 
odléčených pacientů do roka zrecidivuje. Pokud zrecidivuje polovina nově přijatých 
pacientů v klubu , který má 200 členů, níc se neděje, a klub funguje dál. Když zreci
divuje polovina členů pětičlenné svépomocné skupinky, skupina se prostě rozpadne. 

Zaznamenali jsme i další rozdíly. Jedním z nich je ten, že když dříve přišel na 
setkání A-klubu pacient abstinující třeba 10 let, působil na pacienty v ústavní l éčbě 

nevěrohodně, pacienti odmítali věřit s tím, že se to vůbec nedá zvládnout. Když ale 
přijde na setkání kamarád, který abstinuje několik týdnů a se kterým sami absolvo
vali l éčbu, pootm s ním diskutují mnohem živěji o slastech i strastech života bez al
koholu. 

I zde je ale skryto čertovo kopýtko. Během prvního roku abstinence je riziko re
lapsu; případně recidivy značné a pokud k němu dojde, má na následek zklamání 
a pocit ztráty perspektiv do budoucna nejen u recidivujíciho pacienta, ale i u těch , 

kteří jej považovali za svůj vzor. 
Jak z výše uvedeného vyplývá, každý styl práce má své výhody a nevýhody. 
Ale nejen psychoterapií živ je člověk. Nedílnou součástí doléčování je i l éčba di

sulfiramem (Antabus), kde však dle našich skutečností nepůsobí blahodárně jen sa
motný preparát, ale i častá (2x týdně ) alespoň letmá setkání s terapeuty, pacienty 
a vůbec celým prostředím oddělení 19, kde prodělali ústavní l éčbu . Někteří pacienti 
výstižně říkají, že si k nám chodí "dobít baterky". U pacientů s komorbiditou, kte
rých stále přibývá, potom zajišťujeme pravidelné psychiatrické kontroly a předpis 
příslušných psychofarmak. 

Pacienti mají o doléčování v naší ambulanci velký zájem. 
Za celou dobu existence doléčovací ambulance bylo zaregistrováno celkem 244 

pacientů. V průměru vykazujeme každý měsíc 91-185 ambulantních výkonů. 
Atraktivní je pro ně především to, že docházejí do prostředí, které důvěrně znají, 

znají jak terapeutický tým, tak pacienty (alespoň na počátku doléčování). Ne
zanedbatelnou roli hrají i provozní podmínky - Antabus dostanou kdykoliv od 6 do 
18 hod., a v nezbytných případech (zejména v případě relapsu či recidivy) se jim ně
který z terapeutů věnuje kdykoliv, bez ohledu na ordinační hodiny. Pacienty, kteří 
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zrecidivovali, pochopitelně nehážeme přes palubu. Můžeme jim nabídnout různé al
ternativy pomoci od intenzivní ambulantní l éčby se znovunasazením Antabusu přes 
krátké ústavní přeléče ní až po novou komplexní l éčbu na odd. 19 (ovšem nejdříve 
1 rok po propuštění z předcházející léčby) . Základním terapeutickým postupem je tu 
reframing (přerámcování) recidivy z debaklu a katastrofy na užitečnou životní zku
šenost. 

A na závěr našeho sdělení alespoň stručný výhled do budoucna. 
Rádi bychom, aby se ambulantní složka Oddělení pro l éčbu návykových nemocí 

v rámci léčebny osamostatnila a personálně i prostorově rozšířila tak, aby byla 
schopna nejen doléčovat, ale i ambulantně léčit pacienty s návykovými nemocemi, 
kteří ústavní léčbu neprodělali.Velkou výhodou by tu byla plynulá návaznost ambu
lantní l éčby na široké spektrum nabídek ústavní péče (krátká detoxifikace s pře
léčením odvykacího stavu, krátká hospitalizace s nasazením Antabusu jakožto úvod 
do ambulantní l éčby, prodloužená detoxifikace s případným nasazením psychofar
mak především u pacientů s komorbiditou a konečně komplexní ústavní protialko
holní l éčba). 

Naším vroucím přáním zůstává, aby si k nám co nejvíc odléčených pacientů cho
dilo "dobít baterky", nebot je dobíjejí nejen sami sobě, ale i členům terapeutického 
týmu , u kterých je kontakt s úspěšně odléčenými pacienty nejlepší prevencí burn
out syndromu. 
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