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Souhrn 

NA POMOC PRAXI 

Cílem dobrovolné protialkoholní léčby je trvalá a dusledná abstinence. Bohužel 
skoro polovina pacientu, kten podstoupí léčbu, nejsou schopni požadavek trvalé 
a duslední abstinence splnit a dnve nebo pozdeji abstinenci poruší a doj de u nich 
k rozvoji excesivního pití. Pro ty pacienty, kterí nejsou schopni nebo ochotni akcep
tovat požadavek trvalé a dusledné abstinence, jsme vyvinuli léčebný systém, který 
nazýváme "rehabilitačne-ostrízlivovací program". Od této klientely neočekáváme 
dlouhodobou abstinenci od alkoholu. Cílem programu je minimalizace zdravotních 
rizik a zlepšení fungování v sociální oblasti. Tento program je analogický programu 
"harm reduction" u drogove závislých. Rehabilitačne-ostnzlivovací program pomáhá 
nejen našim pacientum, ale je užitečný i pro celou společnost, protože redukuje 
spotrebu zdravotní péče, zlepšuje sociální adaptaci v rodine i v zamestnání a pn
znive ovlivňuje výskyt sociálne-patologických jevu jako nezamestnanost, kriminalita 
nebo bezdomovectví. 

K l í č o v á s lova: protialkoholní léčba - radikální léčba - paliativní pnstup -
harm reduction 
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J. Pokora, Z. Chadima: RADICAL AND PALLIATlVE 
TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

Permanent and consistent total abstinence is a standard aim of treatment of al
coholism in a therapeutic community. It is consistent with programme of 12 steps of 
AA, too. Unfortunately more than half of patients who undergo the treatment are 
not able to keep the requirement of total abstinence and earlier or later break the 
abstinence and go on excessive drinking. We also have a programme for the pa
tients, who are not able or do not want to accept necessity of total abstinence, so 
cold "rehabilitative-sobering programme". We do not expect this type of clients will 
abstain from alcohol. Health risk minimalization and improving of functioning in 
social domain are the main aims of this approach. This programme is similar to 
"harm reduction" programs for drug addicts. We conclude that rehabilitative
sobering programme can help our patients and it can be useful for all the society be
cause it can reduce consumption of health care, lowers social problems in employ
ment and family, favourably influence s social pathology as criminality or homeless
ness etc. 

Key w o r ds: treatment of alcohol dependence - radicaI treatment - palliative 
approach - harm reduction 

Úvod 

Když chceme hodnotit kvalitu kteréhokoliv léčebného postupu, musíme 
nejdríve znát jeho cíl, a až potom mažeme určit, u kolika pacientu se nám 
podanlo tohoto cíle dosáhnout. 

V adiktologii, která se zabývá léčením návykových nemocí, je takovým 
cílem trvalá a dusle dná abstinence od návykové látky (dále jen TDA). I pres 
úvahy o možnosti kontrolovaného, moderovaného konzumu alkoholu TDA 
stále zustává zlatým standardem, podle kterého se hodnotí efektivita 
léčebného programu. Na tom se shodnou jak odborníci, tak informovaní laici 
z rad anonymních alkoholiku i jiných svépomocných organizacÍ. Je tomu tak 
proto, že součástí diagnostických kriterií syndromu závislosti je mimo jiné 
i ztráta nebo alespoň závažná porucha kontroly konzumu návykové látky 
(alkoholu) (Smolík, 2001). Tato ztráta kontroly pretrvává i pres libovolne 
dlouhé období abstinence, a proto musí být abstinence nejen dusledná, ale 
i trvalá, což znamená celoživotnÍ. 

Ne všem pacientum se však podarí tohoto cíle dosáhnout. Z katamnes
tických šetrení (Tibenská, 2008; Pokora, 1994) vyplývá, že zatímco po roce 
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u kvalitne vedeného léčebného programu abstinuje kolem 50 - 60 % pacien
tu, po 3 a 5 letech tato čísla klesají k 1/3 i méne. Každý adiktolog se na klu
bových setkáních abstinujících pacientu jiste rád pochlubí s pacienty absti
nujícími deset, dvacet nebo i více let. I pres tyto nesporné úspechy zustává 
otevrená otázka, co s terni pacienty, kten pokračují v pití i pres veškeré 
snahy terapeutu a pres vlastní negativní, nekdy až katastrofické zkušenosti 
s konzumem alkoholu. Musíme si totiž uvedomit, že dlouhodobe abstinující 
pacienti jsou spíše výjimkou, ze sociologického hlediska jsou vlastne pnkla
dem pozitivní deviace. 

O osudech vetšiny odléčených pacientu nemáme tak presné informace ja
ko o abstinujících pacientech, kten s naším zanzením udržují kontakty. 
Nekten z nich marne bojují s alkoholem s menšími či vetšími (ale spíše jen 
s nepatrnými) úspechy celý život vedeni marnou nadejí, že se nekdy naučí 
pít kontrolovane, s mírou. Dochází k rychlé progresi závislosti a naši bývalí 
pacienti končí jako bezdomovci nebo umírají na somatické komplikace závis
losti, pnpadne na dokonané sebevraždy (Zagotová, 2002; Csémy a kol., 
2005). 

Nekten pacienti se stávají dlouhodobými konzumenty psychiatrických 
služeb. Do naší léčebny se dostávají v debaklové životní situaci po alkoho
lovém tahu, kdy zjistí, že s alkoholem to už nejde, ale bez alkoholu také ne 
(Zagotová, 2002). 

Duvodem prijetí zde bývá odvykací stav, sebevražedný pokus, dekompen
zace poruchy osobnosti nebo jiná psychiatrická komorbidita či komplikace 
závislosti na alkoholu. Stává se, že pacient po mnoha letech "kontrolo
vaného" (ale spíše nekontrolovaného) pití prijde se žádostí o novou protial
kohoIní léčbu, ale lékar shledá, že vzhledem k pokročilé depravaci osobnosti 
nebo organické deterioraci kognitivních funkcí je již standardní režimová 
léčba neproveditelná. 

Pro všechny tyto pacienty je určen náš rehabilitačne-ostnzlivovací pro
gram. Mezi tímto programem a standardní protialkoholní léčbou dIe modifi
kovaného apolinárského modelu jsou podstatné rozdíly. 

Vybrané programy léčby na našem pracovisku 

Na našem primariátu pro léčení návykových nemocí se snažíme co nej
více vyjít vstnc potrebám a požadavkum našich klientu a snažíme se jim 
pripravit program "šitý na míru". 

Každý pacient si tak muže vybrat ze tn základních léčebných programu: 
1) Detoxifikace na vyčlenených detoxifikačních lužkách. 
2) Komplexní protialkoholní léčbe dIe modifikovaného apolinárského mo

delu na oddelení č. 19 (dále jen "oddelení pro radikální léčbu"). 
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3) Rehabilitačne-ostnzlivovací program na oddelení č. 4 (dále jen "odde
lení pro paliativní léčbu"). 

V rehabilitačne-ostnzlivovacím programu je méne psychoterapie v užším 
slova smyslu než na standardním režimovém oddelení, ale na druhé strane 
zde probíhají aktivity pfimerené spektru pacientu, kten se zde léčí - na
pnklad skupiny cvičení pameti vedené zdravotními sestrami pro pacienty 
s organickým psychosyndromern. Mnohem více času je venováno pracovní 
rehabilitaci. Nejvíce pacientu vykonává pomocné zahradnické práce v parku 
léčebny, pacienti v lepším psychickém i fyzickém stavu pracují v kniharské, 
zámečnické nebo stolarské dílne. Denní režim je mnohem méne náročný než 
na oddelení pro radikální léčbu, kde je podle apolinárského vzoru zaveden 
bodovací systém s červenými a černými body, pacienti si vedou deníky 
s tím, že každodenní zápisy jsou povinné. To by bylo na oddelení pro palia
tivní léčbu nemysliteIné, protože se zde léčí pacienti s velmi pestrou psy
chiatrickou isomatickou komorbiditou a s ruzným právním statusem (dob
rovolné léčby, nedobrovolné léčby, ochranné léčby). Zatímco na oddelení pro 
radikální léčbu je délka komplexní dobrovolné protialkoholní léčby pro 
všechny pacienty stej ná, a to 13 týdnu, délku rehabilitačne-ostnzlivovacího 
pobytu na oddelení pro paliativní léčbu určujeme individuálne dIe klinické
ho stavu pacienta, jeho pnstupu k léčbe a v neposlední rade i dIe jeho so
ciálních potreb. 

Pacientu, kten nejsou schopni nebo ochotni absolvovat standardní reži
movou protialkoholní léčbu na oddelení pro radikální léčbu a jsou odkázáni 
na rehabilitačne-ostfízlivovací pobyt poslední dobou stále pribývá. Zatímco 
dnve musel žadatel o dobrovolnou protialkoholní léčbu čekat nekolik týdnu 
a nekdy i mesícu, než mohl být pfijet, v současné dobe máme spíše problém 
protialkoholní oddelení s klasickým apolinárským režirnem vubec naplnit, 
a to i za tu cenu, že na ne pfijímáme pacienty, které bychom ješte pred ne
kolika lety bez váhání pfijali na rehabilitačne ostfízlivovací pobyt na odde
lení pro léčbu paliativní. Z uvedených pnkladu vyplývá, že je velmi užitečné 
mít ke klasické protialkoholní léčbe vhodnou alternativu, a tou je práve re
habilitačne-ostnzlivovací program založený na principu harm reduction 
(Radimecký, 2005). Radimecký zdurazňuje nosnost a užitečnost principu 
harm reduction pro celou adiktologii, tedy nejen pro oblast drogových závis
lostí, ale i pro závislost na alkoholu. 

Pochopitelne si nedeláme iluze, že by pacienti, kten prošli rehabilitačne
ostnzlivovacím programem dusledne a hlavne trvale abstinovali. Délka ab
stinence, pokud se ji vubec podan do sáhnout , sahá od nekolika týdnu do 
nekolika mesícu, ale i zázraky se dejí, jako tom svedčí kazuistika popsaná 
dále. Naším cílem je co možná nej markantnej ší zlepšení psychického i so
matického stavu každého pacienta, pochopitelne v závislosti na výchozím 
stavu. Práce s tímto druhem klientely není tak beznadejná, jak by se na 
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první pohled zdálo. Máme napnklad zkušenosti s tím, že mnoho pnpadu al
koholové demence a dokonce i amnestického syndromu je ale spoň částečne 
reverzibilních, pokud abstinence v chráneném prostredí trvá dostatečne 
dlouho (3 - 6 mesícu). Konečným cílem tohoto postupu by melo být zlepšení 
kvality života našich pacientu na míru alespoň únosnou, když už ne velmi 
dobou nebo výtečnou. 

Z rehabilitačne ostnzlivovacího programu nema jí prospech jen pacienti. 
Jeho užitek je celospolečenský. V očích laiku i nekterých odborníku muže jít 
o intervenci pomerne nákladnou s nej istým, nekdy i nulovým efektern. 
Zarazením pacienta do tohoto programu však mužeme predejít mnoha kom
plikacím somatickým (jaterní cirhóza, krvácení z jícnových varixu, dekom
penzovaný diabetes) i psychiatrickým(odvykací stav s deliriem, alkoholové 
psychózy). Už na první pohled je jasné, že rehabilitačne-ostnzlivovací pro
gram je rádove levnejší než hospitalizace na oddelení urgentní somatické 
mediciny (JIP nebo dokonce ARO) a je také mnohem méne nákladný než 
léčba odvykacího stavu s deliriem na jednotce intenzivní psychiatrické péče. 

Rehabilitačne-ostnzlivovací program ale muže mít ješte další nezanedba
telný význam.Jeho aplikace ve smyslu možnost výberu mezi léčbou ra
dikální a paliativní v souladu s medicínským modelem závislostí muže vést 
k realističtejšímu náhledu na problém závislosti a tím i ke snížení frustrace 
a tenze jak u terapeuta, tak u pacienta. U terapeuta pomáhá vyrovnat se 
s autoakuzacemi typu ,Jsem naprosto neschopný,venovaljsem mu tolik času 
a energie a k ničemu to nevedlo" i s akuzacemi "tolik času a energie jsem mu 
venoval a on, nevdečník, porád pije", stej ne jako u pacienta ,Jsem lump 
a vyvrhel - terapeut mi venoval tolik času a energie a já presto porád 
chlastám", nebo na druhé strane "terapeut nic neumí, tolik jsem se snažil 
a nebylo to na nic" u extrapunitivne zamerených pacientu. Tento model te
dy muže být pnnosný pro pacienta i pro terapeuta, pokud ovšem nevede 
k racionalizaci nezdaru a k nasazení laťky na neprimerene nízkou úroveň. 

Kazuistika 

Pacient J. S. se narodil v roce 1960. Byl opakovane hospitalizován v Psy
chiatrické nemocnici Brno na rUzných oddeleních, nejčasteji na protialko
holním oddelení 4 pro paliativní léčbu závislostí. 

Rodinná anamnéza bez neuropsychiatrické pnteže, 1 sestra (zdravá). 
Osobní anamnéza: nikdy nebyl vážneji nemocen, nemel žádné operace, úra
zy, bezvedomí. Scholarita: po absolvování základní školy se vyučil v oboru 
vyučen kuchar-číšník. Partnerské vztahy: je svobodný, bezdetný, žije s pn
telkyní. Kriminalita: 4x trestán, 2x nepodmínený trest za majetkovou trest
nou činnost. 
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Abusus alkoholu od 17-ti let, preferuje pivo, denne až 10 piv nebo 2 litry 
vína, 3x do týdne v ebriete, pnpouští okénka i ranní doušky. Fumator: 20 
cigaretlden. První dobrovolná hospitalizace v roce 1986 kvuli problémum 
s alkoholem, výčitkám rodiny a pntelkyne, problémum v práci. 

Obejktivní stav pn první hospitalizaci: lucidní, orientován všemi smery 
správne, kontakt adekvátní, bez halucinací či bludné produkce, popírá prob
lémy, bagatelizuje, pokles tolerance popírá, osobnost simplexní, psychopa
tická, nezdrženlivá. Nasazen disulfiram, psychoterapie, režimová léčba a er
goterapie. Pacient se behem léčby nedokázal adaptovat na režim oddelení, 
vyžádal si výjezd domu ze kterého se již nevrátil. 

Druhá hospitalizace po demonstrativním suicidálním pokusu porezáním 
s odmítnutím protialkoholní léčby. Suicidální pokus vysvetloval tím, že ne
chce trápit svým životem svoji matku, neustále pije alkohol, nemá zamest
nání. Pacient propušten s diagnózou Adaptační reakce s demonstrativním 
suicidním pokusem vulnerací u polymorfne psychopatické osobnosti, Závis
lost na alkoholu ve III. - IV. stadiu gama-typu. 

Po necelých dvou letech byl pacient pnjat k ochranné léčbe protialko
holní ústavní nanzené soudne. Po počátečním negativním postoji k léčeb
nému režimu se na oddelení adaptoval, patrné rysy explozitivity, dokázal se 
však korigovat. Zapojen do terapie, nasazen disulfiram. Posléze administra
tivne propušten, protože se nevrátil z povolené vycházky. 

Obdobný prubeh se stejným záverem mely i další hospitalizace, které pa
cient ukončil útekem z oddelení. Po pnjetí na počátku pobytu byl opakovane 
rešen odvykací stavasomatická komrbidita vyplývající z chronického alko
holismu. 

Další hospitalizaci predcházel stav, kdy si uvedomil, že vede bezperspek
tivní život, je prakticky bezdomovcem, který od poslední hospitalizace každý 
den pije, zejména krabicové víno, cca 5 - 6 litri:t!den, v noci se budí, je roz
klepaný, zpocený, musí se napít, aby usnul, žebrá. Rozhodl se umnt achtel 
skočit pod auto, to se mu nepovedlo a za asistence policie byl privezen do 
léčebny. Absolvoval rehabilitačne-ostfízlivovací pobyt bez porušení absti
nence, z počátku pobytu odvykací stav, ze somatických komorbidit byla dia
gnostikována hepatopatie a pancreatopatie toxonutritivní etiologie. Behem 
pobytu se pacient nevrátil z povolené vycházky a byl propušten. 

Poslední hospitalizace se odehrála v roce 2004, kdy byl prijat po vystnz
livení na protialkoholní záchytné stanici, rozhodl se pro opetovnou protial
kohoIní léčbu. Rešen odvykací stav bez rozvoje deliria, pacient se zapojil do 
režimu oddelení v rámci svých možností. Z počátku se stav komplikoval ne
spavostí a sklo nem k depresivním rozladám v rámci obtížné sociální situace 
pn opakovaných recidivách abusu alkoholu. V popredí klinického obrazu 
osobnostní problematika (porucha osobnosti s nasedající degradací). Opako
vane absolvoval diagnosticko-terapeutickou vycházku bez porušení absti-
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nence. Behem pobytu si pacient zajistil zamestnání v kuchyni psychiatrické 
nemocnice včetne ubytování a nastupuje do zamestnaneckého pomeru bez
prostredne po propuštení. 

Od kvetna 2004 dochází na pravidelné kontroly do Doléčovací ambulance 
AT, která pracuje pH primariátu pro léčení návykových nemocí. Vzhledem 
k depresivní symptomatologii bylo nasazeni trazodon v dávce 150 mg pro 
die. Brzo došlo k ústupu depresivní symptomatologie. PH pokusu o vysazení 
léku došlo k pocitum úzkosti, zhoršení nálady a zvýraznení cravingu, proto 
byl preparát znovu nasazen. Pacient jej bere až do současné doby v denní 
dávce pouhých 50 mg, a má pocit, že mu preparát pomáhá pH abstinenci 
(i když tím pochopitelne nechceme tvrdit, že trazodon má antictavingový 
efekt). Dochází na pravidelné ambulantní kontroly jednou za 2 - 3 me síce 
a prokazatelne dusledne abstinuje, v současné dobe již desátý rok. 

Pacient tedy absolvoval celkove deset pobytu v psychiatrické léčebne 
v Brne-Černovicích. Z počtu pobytU a z postoje pacienta k léčbe by se mohlo 
zdát, že se jedná o beznadejný prípad. Tento pacient však nyní již 10 let du
sledne abstinuje. Jeho osud jasne ukazuje na užitečnost a prínos léčebných 
programu založených na principu harm reduction. 

Záver 

Závislost na alkoholu je celoživotní, chronicky probíhající a potenciálne 
smrtelné onemocnení s opakujícími se obdobími abstinence a relapsu (reci
div), které jsou vlastne dvema stranami téže mince. Pacienti abstinující de
set a více let jsou sice žádoucím výsledkem terapeutického procesu, ze socio
logického hlediska jsou však spíše pozitivní deviací než pravidlern. Palia
tivní léčba založená na principu analogickém "harm reduction", známého 
z oblasti nealkoholových závislostí, proto má své místo i v léčení pacientu 
závislých na alkoholu. Význam této alternativy se stále zvyšuje v dusledku 
presunu prognosticky nadejnejších pacientu do ambulantní sféry i vlivem 
zmen společenského klimatu. I když cíle této léčby jsou daleko skromnejší 
než je tomu u standardní protialkoholní léčby dIe apolinárského modelu, 
muže být výrazným prínosem nej en pro pacienta, ale zprostredkovane i pro 
terapeuty a pro celou společnost. 

I když máme na oddelení pro radikál ní léčbu velmi kvalitní a dobre se
hraný terapeutický tým, jeho možnosti jsou limitovány schopnostmi a ocho
tou pacientu zapojit se do náročného léčebného režimu a rehabilitačne
ostrízlivovací program realizovaný na oddelení pro léčbu paliativní je 
v současné dobe nezastupitelný. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov. 
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