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Souhrn 

Pracovníci Psychiatrické léčebny v Červeném Dvore pro léčbu závislostí predkládají krátkodo
bé i dlouhodobé výsledky léčby v prúbehu let 1966 - 1989. Tato instituce aplikovala od začátku 
své činnosti apolinárský léčebný program , režim a systém. Služby Červeného Dvora použilo za 
25 let jejího trvání víc jak 8000 pacientú z celého Československa. 

K I í č o v á s lova : léčebná efektivita krátkodobá i dlouhodobá - "Suchtterapeuti" - výcvik pra
covníkú AT v psychoterapii. 

J . Skála , V. Kubíček, A. Šperlingová: THERAPY EFFECfIVITY IN THE 
SPECIALIZED , DIFERENTIATED SANATORIUM ČERVENÝ DVÚR, 

Summary 

The staff of the Psychiatrie Centre for Treatment of Dependencies in Červený Dvúr present 
short- and - longterm treatment results for the years 1966 - 1989. The institute has applied the 
"Apolinair" therapy programme , regimen and system from the beginning of its existence. 8000 
patients from all over Czecho-Slovakia used the services of the Sanatorium during the 25 years 
of its existence . 

Key wo r d s: short-and-Iongterm therapy effect - "Suchttherapists" - training of AT personnel 
in psychotherapy. 

J . Skála , V. Kubíček , A. Šperlingová: THERAPIEEFFEKTIVITÄT IN DER 
SPEZIALISIERTEN UND DIFFERENTIALISIERTEN HEILANSTAL T 
"ČERVENÝ DVÚR" 

Zusammenfas s ung 

Mitarbeiter der psychiatrischen Heilanstalt fiir Alkohol und Drogenabhängigkeitstherapie in 
Červený Dvúr legen kurz-und langfristige Heilungsresultate fiir die Jahre 1966-1989 vor. Diese 
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Instit~tion verabreichte vom Begil1n ihres Wirkens das apolinarische Heilungsprogramm , Regime 
und System. Die Dienste der Heilanstalt in Červený Dvur wurden binnen der 25 Jahre ihres Bes· 
tehen von mehr als 8 000 Patienten aus der ganzen ČSFR in Anspruch genommen . 

Sch I ii s s el w o rte : Kurz-und-Iangfristige Therapieeffektivität - Suchttherapeuten - Ausbildung 
des AT Personals in der Psychotherapie . 

11. CKaJla, B . Ky6l1'IeK, A . illnepJll1HrOBa : 3<P<PEKTMBHOCTb JIEqE
HM.H B CIIEIJ;MAJIM3MPOBAHH011, .IJ;M<P<PEPEHIJ;MPOBAHHOl1: JIE
'IEEHMIJ;E 'IEPBEHbI .IJ;BYP 

Pe310Me 

Pa60THI1KI1 IIcIDmaTpW!ecKoJ'1 Jle'Ie6Hl1l..\bI 'IepBeHbI .IJ;Byp, cnel..\I1aJll1311pYlOII..\I1eCR Ha 
Jle'IeHl1e pa3HbIX B~OB 3aBI1CI1MOcTeJ'1, npeAOCTaBJlHIOT KpaTKOBpeMeHHble 11 AJlI1TeJlbHble 
pe3yJlbTaTbI Jle'IeHI1H, AocTl1rHyTble I1MI1 3a nepl10A 1966-1989 rr. B nOM Jle'Ie6HOM y'l
pe~eHI1I1 ccaMoro Ha'IaJla ero CYIl..\eCTBOBaHI1H npl1MeHHJlI1 anOJlI1HapcKylO nporpaMMY 
Jle'IeHI1H, pe~mM 11 cl1cTeMy. 3a 25 JleT cYIl..\ecTBoBaHI1H Jle'Ie6Hl1l..\bI Jle'II1JlOCb 3AeCb CBbIllle 
8 000 nal..\l1eHTOB 113 BceJ'1 'IexO-CJlOBaKI1I1. 

K JlIO 'I e B bI e C Jl o Ba: 3<p <peKTHBHOCTb Jle'IeHHH KpaTKOBpeMeHHaH 11 AJlI1TeJlbHaH -" Cyx
nepaneBTbI" - o6y'IeHHe pa60THHKOB AT nCHXoTepanHI1. 

Psychiatrická léčebna v Červeném Dvore u Českého Krumlova byl a otevrena v roce 
1966. Je určena pro léčbu závislostí (predevším na alkoholu) a je diferencována v sou
hlase s príslušnou smernicí ministerstva zdravo tni ct ví . Současná kapacita léčebny ~e 
120 hlžek umístených na trech oddeleních A, B, C: každé z nich má svuj terapeutický 
tým a vedení. . 

Oddelení A je určeno predevším pacientum pricházejícím na základní dobrovolnou 
léčbu , která trvá nejméne tfi mesíce. Pacienti sem pficházejí z českých i slovenských 
kraju - často ze vzdálenosti až 900 km . 

Oddelení B je určeno pacientum s výraznou somatickou a psychickou symptomato
lógií (napr. demence , oligofrenie, psychopatie , organický syndrom). 

Na oddelení C jsou léčeni pacienti, kterým byl a narízena léčba ONV (odbor pro 
zdravotnictví a sociální péči) : spádová území jsou jihočeské okresy a Praha (pokud 
jde o první takovou léčbu) . Dále jsou zde ti, jimž byl a narízena ochranná léčba na zá
klade rozhodnutí soudu: rajonizace se týká výhradne Jihočeského kraje . 

Je treba zduraznit , že diferenciace v Červeném Dvore je "prutoková" , to znamená, 
že nespolupracující dobrovolný pacient muže být - treba jen dočasne - preložen z od
delení A na oddelení C. Stejne tak pacient , který je ochotný a schopný, muže být 
z oddelení epreložen na oddelení A. Pacienti se tak presvedčují , že predevším na je
jich spolupráci záleží, v které komunite a v jakém terapeutickém klimatu budou léčbu 
své závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách (drogách) absolvovat. 

Diferenciace uvedených oddelení A , B, e je dále charakterizována délkou léčby . 
Ta u léčby povinné , narízené ONV, trvá nejméne 4 mesíce, u léčby ochranné, nafízené 
soudem, však spíše déle - v obou prípadech až do délky 11 mesícU . Jestliže oddelení 
A a B má stejný počet hodin venovaných týdne psychoterapii, na oddelení Cje pro-
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gram psychoterapie v týdnu nižší a rozdn v hodinách je presouváň na práci nazývanou 
nekdy oprávnene nekdy neoprávnene pracovní terapií. 

Všechna tfi oddelení mají obdobnou radu denních nebo týdenních programu. Jsou 
to každodenní ranní setkání komunity , psaní deníku i elaborátu, pohybové aktivity 
(ranní a večerní rozcvičky), dále každotýdenní skupinová psychoterapie, prednáška , 
diskuse sociote rapeutického klubu , biblioterapie, kulturní soutež, výlety do okolí , kon
dičnÍ beh . 

Pátefí l éčebného režimu je bodovací systém, vjehož rámci se udelují jednotlivcum , 
ale i skupinám kladné a záporné (terapeutické) body . Je velmi zajímavé projít v pátek 
po obede všechna 3 oddelení po sobe a srovnávat výsledky týdenního bodování jednot
livých komunit. I když jsou zásady bodovacího systému a režimu stej né, je jejich apli
kace v rukou jednotlivých terapeutických týmu a tedy i jimi pochopitelne ovlivnena. 
Všechny tfi dnčí komunity tvorí komunitu velkou, která se schází pravidelne jednou 
týd ne na diskuse socioterapeutického klubu (nekdy i na společnou prednášku) . Ty na
vštevují i pacienti z blízkého okolí, kterí už abstinenci praktikují a kterí tvorí tzv . pra
vici. Doplňují ji i pacienti , ktefí do l éčebny prijeli absolvovat opakovací pobyt. Když 
nekterý z nich dosáhne už j ednoroční (nebo kulaté výročí) abstinence, je mu v klubu 
slavnostne predán diplom. 

Sociální pracovnice - spoluautorka tohoto sdelení - má na starosti termínový kalen
dár pro tzv . opakovačky (tab . l ), které má pacient prodelat v prvém roce doléčování 
4x. Stejne tak posná príslušným ordinacím AT dotazník o efektivite léčby (tab. 2). Ta 
má 4 kategorie : 
l. velmi efekti vní , znamenající neporušenou abstinenci a sociální úzdravu (v práci, 

v rodine, žádné konflikty se zákonem); 
2. efektivní , tj. abstinence porušená jen krátkodobe maximálne do 48 hodin a jedno

rázove ; 
3. zlepšení ; 
4. nezlepšení stavu pacienta . 

Tak jsou získávány 4x do roka údaje, které mohou být zpracovány do výkazu léčebné 
efektivity v tom kterém roce. Získaná statistika diferencovane prokazuje výsledky ať 
už jde o l éčbu základní nebo opakovanou , léčbu dobrovolnou , povinnou nebo ochran
nou, procento l éčby dokončené i nedokončené. Následující tabulky 3, 4 , 5, 6,7 ukazují 
docílené výsledky. 

Tabulka l. Opakovací pobyty v éerveném Dvore 

Rok a čtvrt letí I. Il . 

1982 90 100 
1983 97 86 
1984 134 110 
1985 125 94 
1986 128 liS 

1982 - 1986 prišlo na opakovací týdenní pobyty 
prumerne za rok 
každé čtvrt letí 

tzn. každý týden 
zváno je a le vždy kolem 

III . 

105 
100 
113 
87 
99 

IV. 

85 
97 
96 
95 

105 

2061 pacientu 
412 pacientu 

95 - 110 pacientu 
8 .. opakovače k" . 
20 - 25 pacientu 

Celkem 

380 
380 
453 
401 
447 
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Tabulka 2. 

JaMao • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . o .. .'dIIId. . . .. . .. .. o . . . . o . . . . . o o . . . o . . . . 

Rok JWOZeSÚ •••••••••••• o .. ... o . . . . . . . . M)'t" PL C. DY6r o' o o . .. . o ... o o . o . . . .. o . 

po IlstaYnl 16I!W trOaIe a 1lp1n6 abttinOYaI 

popm le napil aik. úpoje ..... . .........•.. o . ..... Ic ... , ...• ... ..• 

opil le popm ............... .. ... 0 

Po zmlM"" recidM pije praYideIM aik. MPJe fkolltf . . ............. . . 

jak čaato le opljl •..........•..•....•.. . .••. 

llplM abstinuje 

~ praYidelM do poradny? 

Antabu. 1111\",1 do .... '" ................... praYidelM - nePraYIdeIn6 

y jakých di~h . .... o ••••••••••••••••••• • ••••••• 

Učil le ve 1IecI0van6m obdobi - y uzavfenán ol.tavt? 

byl ve vyfetfovacl_W? 

Zemfel-Ii, udejte "dy .. ... .... . .. .... ...... plIetnu IIIIrti .•. . •••••.•..• o ••••• o ••• • •• 

Jak hoclnotlte celou 161!bu: 

I. velmi efe"timl I61!ba • tnaU a dtalecld abltineDce 

II. efe"timl I61!ba a abstinence PONIen' jeclnorúoYým poulIt.Im aik. Mpoje do mill. dmty 41 hodin 

III. čútečni! efe"timll6l!ba • zlepfenl ve zdrayolJú i -wlnl ObIUtI 

IV. r.ef."timll6l!ba · nezlepfen 

DopiMe - zalltrtMte : 

podpis IoIkale 
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Tabulka 3. Počet pacient u prijatých za období trvání léčebny od I. 7. 1966 až do 29 . 9. 1987 byl 
6869 

Z toho kraj Jihočeský 
kraje slovenské 
Praha a Stredočeský 
ostatní kraje 

celkem 2943 pacient u tj. 43 % 
celkem 2299 pacientu tj . 33 % 
celkem 1149 pacientu tj. 17 % 
celkem 478 pacientu tj . 7 % 

Tabulka 4. Pacienti ze slovenských kraju : dobrovolná léčba 

Rok Dokončilo léčbu Po roce abstinovalo 

1982 80 55 
1983 77 49 
1984 96 65 
1985 79 53 
1986 129 81 

Celkem 461 303 

V techto peti letech všech dobrovolných pacientu bylo 758, pacientu ze slovenských kraju 461: 
jej ich podíl činil 61 %, ostatních (N 297) 39 %. 
Jednoroční abstinence byla v techto letech 
u pacientu ze slovenských kraju 61 % 
u pacient u z ostatních kraju 60 % 

Tabulka 5. Procento jednoroční abstinence u základní dokončené léčby 

Všechny Dobrovolná Nedobrovolná léčba Návratnost Pacienti 
Léta (výmer a ochranná) dotazníku nedokončili formy léčby léčba 

odOAT léčbu 

1967 - 1971 40 % 45 % 25 % 
89 % 37 % 1972 - 1976 50 % 61 % 41 % 56 % 

1982 - 1986 54 % 66 % 50 % 50 % 
95 % 43 % 1987 - 1989 53 % 58 % 35 % 

Krome jednoročních výsledku sledují pravidelné dotazy u príslušných ordinací AT 
pokračující v abstinenci tech , kde v pfedchozím roce vykazovali po propuštení z léčby 
trvalou a duslednou abstinenci . Vznikají tak statistic ké rady, které zachycuj í dvoule
tou , tfíletou i delší abstinenci . 

Návratnost zasílaných dotazníku je vysoká a pohybuje se dnes kolem 95 %. Vysoké 
je však i procento tech , kdo léčbu nedokončili, ať už šlo o její spontánní prerušení 
z rozhodnutí pacienta nebo na základe rozhodnutí pracovníku léčebny z disciplinárních 
duvodu : vletech 1972 - 1976 léčbu nedokončilo 37 %, vletech 1982 - 1986 43 % . 

Co se týče pojmu léčbu nedokončili, patrí pod nej pacienti, kterí byli v léčebne ale
spoň týden: také z nich určité procento - 20 - 25 % - rok po léčbe abstinuje. 
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Tabulka 6. Efektivita vletech 1987 - 1989 (návratnost dotazníku víc než 95 ':to ) (týká se pacientu 
s dokončenou základní léčbou 

Hodnoceno Abstinuje 
Rok Celkern Dobro- Nedobro- Celkemv % Dobro- Nedobro-

voiných volných volných volných 

1987 165 128 37 99 = 60 % 79 = 62 % 20 = 54 % 
1988 132 104 28 74 = 54 % 62 = 58 % 12 = 43 % 
1989 
(I. II. III. 189 139 50 86 = 46 % 77 = 55 % 9 = IH 'X, 
čtvrt le tí) 

1987 - 1989 486 371 I IS 259 = 53 % 21H = 58 % 41 = 35 % 

Léčebná efektivita Cervenodvorské léčebny je vysoká a to nejen u léčby dobrovolné , 
ale i u l éčby povinné a ochranné . Je to pfíznivý dusledek fady okolností. Mezi ne patfí 
i stále udržovaný pi'íznivý pomer tech, kdo pficházejí dobrovolne vuči tem druhým ; je 
udržován trvale na 3: 1. Tento postup byl v pfíznivém kontrastu s jinými léčebnami 
v ČSFR . Ty byly méne motivovány zájmem o pacienty a spíše podléhaly tlaku soudu 
a jiných orgánu justice. Výsledkem bylo sice zkrácení čekací doby pro ochrannou 
léčbu, naproti tomu však vznikalo vinou jejich zvýšeného podílu ve skladbe pacientu 
nežádoucí terapeutické klima . 

Fakta a hypotézy 

l . Pfíznivá je relativní izolace l éčebny, která se nachází v zámku uprostfed I07-hek
tarového parku , nej bližší obec Chvalšiny je vzdálena 2 km . 

2. Personálléčebny je dnes (1990) oproti plánu poddimenzovaný: 

Současný stav Plán 
Lékafi i,3 } 3 

} Psychologové 
22,80 

3 
30 

SZP 13 18 
Pracovní terapeuti 5 ,5 6 
Administrativa 3 3 

Vysokoškolští pracovníci pfedstavují stabilizovanejší skupinu ve srovnání se SZP. 
Šedesátiletý feditel léčebny je abstinující absolvent Apolináfe (toxikomanie) z roku 
1964, kdy prodelal sedmimesíční léčbu . Od té doby trvale a dusledne abstinuje včetne 
alkoholu, v lete ch 1972 - 1979 prodela l výcvik v psychoterapii . Krome nej pracují 
v léčebne další čtyfi "Suchtterapeuti". Jde o 42-letého psycho loga (s 16-letou abstinen
cí), 47-letou vrchní sestru s výcvikem v psychoterapii (20 let abstinence) , 46-letého pra
covního terapeuta (15 let abstinence) a 41-letého sociálního pracovníka (ll let absti
nence) ; poslední prodelal dlouhodobý intenzivní výcvik v psychoterapii . 

Uvedení terapeuti (celková doba jejich abstinence je 107 let) tvorí rozhodující. kvalitní jádro 
současného 27-členného te rapeutického týmu : jeho další členové nemohou zlehčovat ani závaž
nost závislosti jako choroby, ani nutnost trvalé a dusledné abstinence tak . jak tomu nčkdy bývá 
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Tabulka 7. Dlouhodobá efektivita léčby v Cerveném Dvore 

Základní dobrovolná léčba v proeentech 

Rok Abstinence trvající 
léčby I rok 2 roky 3 roky 4 roky Siet 

19.72 58 42 36 29 26 
1974 59 50 39 39 27 
1976 67 44 31 30 26 
1978 69 60 38 37 32 
1980 67 64 54 52 48 
1982 68 52 44 35 33 
Prumer 64 52 40 36 32 

Základní nedobrovolná l éčba (výmer a ochranná léčba) 
1972 48 37 26 22 II 
1974 47 28 16 12 5 
1976 42 32 19 12 IO 
1978 60 40 30 20 15 
1980 36 25 II II 9 
1982 46 28 17 II II 
Prumč r 45 32 20 15 10 

Za sledovaná léta l éčbu dokončilo 60 % pacientu 

v protialkoholních institucích. Tam se mezi personálem vyskytuje nemalé procento terapeutických 
cyniku a lehkovážných teoretiku. 

3. Do l éčebného programu a režimu patrí samozrejme práce , resp . pracovní terapie . 
Pacienti pracují na stavbách, na které jezdí do kratší i vetší vzdálenosti autobusem. 
V areálu l éčebny, tj. v zahradnictví, v dílnách i v parku pracují pacienti pod dohledem 
pracovních terapeutu . Z nich se nekterým zatím nedafí ani akceptovat léčebný režim, 
ani využít možnosti pacient u ph práci. V tomto ohledu jsou SZP (úklid v budove, drob
né opravy, kuchyň, jídelna) daleko duslednej ší, náročnejší a tedy pro pacienta i užiteč
nejší. 

4. Léčebna , která v roce 1991 oslaví 25 let své činnosti, phjala od počátku apolináf
ský taraktický režim. Zmeny jsou spíše pozvolné , napríklad v posledních tfech letech 
pfibyla druhá skupinová psychoterapie pro pacienty s akcentovanými rysy osobnosti. 
S nimi je uzavírána terapeutická smlouva rozvržená na 10 skupinových sezení: polovina 
pacientu tuto formu psychoterapie dokončuje. 

V posledních 5 letech terapeuti prodelávají Ix za mesíc strídavé interakční , trénin
kovou skupinu nebo Balintovskou skupinu. Skupiny vede první autor sdelení, který 
má v l éčebne úvazek a pfijíždí sem Ix za mesíc na 3 dny . 

5. Významným bodem týdenního programu je 90-minutová diskuse socioterapeutic
kého klubu. Zde jsou pacienti pfipravováni na to , aby navštevovali klub príslušný podle 
svého bydlište. V uplynulých letech absolventi Červeného Dvora pomáhali zakládat 
takové kluby zejména ve slovenských krajích . Za zmínku stojí činnost jednoho klubu , 
který založil pacient-Iékar po svém návratu z léčby . Sám a~stinuj.~ ji~. 10 ~et , st~1 s.~ 
feditelem OUNZ, postupne získal na léčbu 9 svých kolegu , kten vSIchm abstmuJl 
a hodlají posílit svuj klub o zbývajících 6 lékaru , kterí léčbu ješte potfebují. 

Tím se stala léčebna vyhledávaným ústavem pro radu ambulantních zafízení v ČR, 
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které vybírají pro ústavní léčbu své indikované pacienty . Následnou systématickou pé-
čí pak efektivitu léčby v Červeném Dvore zúročují. . 

6. Terapeutické klima je vIídné, avšak dusledné a pro pacienty i terapeuty náročné . 
Pacienti , kterí pricházejí do léčebny na opakovací týdny , mají vysoký statut u terapeu

. tu a dobrý statut i u práve léčených pacientu. Ten ovšem rychle ztrácejí, jestliže se jen 
vychloubají svou abstinencí a pritom zanedbávají svoje povinnosti vyplývající i pro ne 
z léčebného režimu. 

Záver 

Spoluautor tohoto sdelení (75-letý, 40 let abstinující) muže dodnes dojíždet do Čer
veného Dvora, tak jak to činí od roku 1966, kdy pomáhalléčebnu zakládat a uvádet 
do chodu . Současne také konstatuje , že nejen jeho spoluautofi, ale i další pracovníci 
léčebny jsou príkladem žáku, kterí pracují lépe a s lepšími výsledky než jejich učitelé . 
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