
a konflikty uvnitř současného či dřívějš í

ho rodinného systému; 
b) "pesso-psychomotor-therapy". Jde o in

dividuáln í psychoterapii ve skupině, 

s důrazem na integraci psychických a tě
lesných pocit ů a prožitků ; 

c) socioterapie. Rozdíl mezi psychoterapií 
a socioterapií je explicitně vyj ádřen: so
cioterapeut se principiálně nezabývá 
psychickou realitou k l ientů, pouze reali
tou externí. Psychoterapeut právě na
opak. V zásadě existují vedle sebe para
lelně probíhající inte rvence psycho- a 
socioterapeutické, s jasně určenými pra
vidly hry . V tomto smyslu můžeme ho
vořit o ,.double-treatment '·. Sociotcra
peut se zabývá sociálními regulacemi 
v nejširším slova smyslu: škola, další 
vzdě lávání , zaměstnání, zájmy, kontak
ty s přá teli, známými . s institucemi. So
cioterapcut společně s klientem promýš
lí reálné kroky, aniž by přebíral in icia ti
vu . Rozhodnutí činí klient a také za nč 
nese zodpovědno~t ; 

5. v individuáln í psychoterapii jde o získání 
náhledu v analytickém slova smysl u. při so u
časném použití více č i méně aktivních, pod
půrně-strukturálních elementů. Předpokla
dem psychoterapie je ,.stoupnutí ·· rizikové
ho chová ní ( = závislosti) klient em . Závis
lost má u klient ů funkci .. přežití" a opušt ě n í 
této ,.strategie přežití " je podmínkou. bez 
které není možno s psychoterapií započít. 
Jin ými slovy: abstinence je podmínkou psy
choterapic ; 

6. proces psychoterapic můžeme nazírat ja
kožto proces .. převyprávění životního pří
běhu klienta", ve kte rém negativní hodnoty 
pozbydou své destruktivnosti a řada prvků 
získá (silně) pozitivní zabarvení. Jde o pro
ces zn ačně komplikovaný, o čemž svědčí 

malý přík l ad: Jak má toxikoman . po dvě de
cenia na drogové scéně fungující coby "dea
ler'· a "pusher", "převyprávět " těchto dva
cet let do pozitivního příběhu, kterým jeho 
život nabyde smyslu a naplnění? 

Esenciální vlastnosti psychoterapeuta, zabýva- . 
jícího se léčbou závisf.vch osob: 
I. Víra v klienty a v jejich schopnost se pozitiv
ně změnit ; 

2. schopnost neustálého probouzení naděje 
u k lientů a jej ich okolí; 

3. vhled do "láskyplných vztahů", schopnost 
,. lásku" prožívat a nechat pocítit druhým; 

4. akt ivní a vřelý zájem o klienty bez intruzív
ního zasahování. Jinak řečeno: klienty pod
pořit a dodat jim "výživu''; 

5. zachování určitého odstupu; ten je t řeba 
velmi opatrně dózovat. Při větším odstupu 
hrozí u klienta nebezpečí rozvoje .,úzkosti 
z 'J'UŠtční terapeutem". při příliš malém 
odstupu naopak nebezpečí rozvoje "úzkosti 
z pohlcení terapeutem". Je uměním vytvořit 
nesymbiot ické terapeutické prostředí , sak
centem na respek tování individuality klien
tů ; 

6. terapeu tu musí umě t fungovat jako pomoc
né (exte rní) ego a superego . Exte rní . ,svě

domí" nesmí být ani příliš "kruté ''. ani příli š 
,.slabé" . s tej ně jako pomocné ideá lní - já se 
nesmí pohybovat v oblasti omnipotence ; 

7. při rec i divě, klení je v našem oboru častá. 
nesmí vnu knout psychoterapeut klientovi 
myšlenku. že je vše ztraceno nebo že psy
chotcrapic .. je špa tná". Klient musí dos tat 
možnost si na .. vlastní kůži " prožít recidivu 
a přitom pokračovat v l éčbě u .. ~vého" te ra
peuta. ve ,.svém " zařízení. Časté recidivy 
při psychoterapii bývají výrazem agování 
a právé v těchto případech je kontinuita psy
choterapeutického procesu v)'znamná. 
Symposium zce la jednoznacnč podtrhlo vý-

znam analytické psychoterapie v léčbě závislos
tí , při zachování podmínky abstinence a při 

součastném použití aktivních , podp ťl rnč-st ru k
tu rálních elementů . Zároveň bylo poukázáno 
na možná rizika psychoterapic zakrývaj ící . kte
rá ponechává traumata nedotčena . stejně jako 
nutkání k opakování dřívějšího destruktivního 
chování. jenž není ni čím jiným než-li strategii 
urče nou k přežití. Závislost rovná se tedy pře
žití . A le život je více než-li přežit í. 

MUDr. ) . Nerad 

Workshop: REDUKCIA SPOTREBY DROG. STRATÉGIA A J EJ POUZI
TIE . UN ICRI , RÍM . 15.- 19. 6. 1992 

V dňoch 15 . - 19. júna 1992 usporiadal 
UN ICRI medzinárodný diskusný seminár pre 
odborníkov z európskych štátov o problemati
ke drogových závislost í. 

UNICRI (United Nat ions lnterregional Cri-
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me and Just ice Research Institute) je ústav, 
kto rý sa od svoj ho vzniku v roku 1968 podiefa 
na plnení odborných proj ektov OSN. Jedným 
z týchto programov je UNCDP (United Nati
ons Inte rn atio nal Drug Cont ro l Programme)-



Medzinárodný program kontroly šírenia drog. 
Významnou súčasťou UN ICRI je DACC 
(Drug Abuse Comprchensive Center - Kom
prehenzívne centrum pre problematiku abúzu 
drog), na kto ré ho vzniku a práci sa podieľa ta
lianske ministerstvo zdravotníctva. DACC má 
výskumné, školiace a informačné úlohy v ob
lasti problematiky drogových závislostí. Kniž
nica tohto pracoviska zhromažďuj e as i 200 od
borných časopisov z oblasti a lko ho lógie a dro
gových závislostí (AT), výskumné správy, ďa l 
šic vedecké a odbo rné práce. DACC organizu
je školiace a vedecké akcie v problematike AT, 
vydáva bul letin, v ktorom sú publikované origi
ná lne práce talianskych aj zahraničných odbor
níkov. informácie o významných zahraničných 
publikáciách atď. Vydáva aj monotematické 
zborníky. 

Ciel'om medzinárodného diskusného semi
nára, ktorý o rganizačne pripravilo DACC, boc 
lo zoznám iť pracovníkov OSN so situáciou 
v bývalých socialistických štá toch Európy, zo
známi i odborníkov z týchto štátov s riešením 
problémov v oblasti AT v iných e urópskych štá
toch, hľadať spo ločné priority a spôsoby ich rie-
še ma. 

Seminára sa zúčastn ili odborníci z Bulhar
ska. Česko-S l ovenska, Maďarska a Po ľsk a. Ko
o rdinátormi boli Dr. Fi li beck - riaditeľ DACC, 
A. Berlin - zástupca E urópskeho spo ločenstva 
a pani M. E. Andreotti- námestníčka r i adit e ľa 

UNICRI. O západoeurópskych programoch 
a skúsenostiach referovali a diskutovali expe rti 
OSN, WHO , vlád európskych štátov a pracov
níci špecializovaných zariadení pre prevenciu 
a liečbu drogových závislostí. 

Z prednášok a diskusií vyplyn ulo , že kým 
v eu rópskych štátoch s rozvinutou e konomikou 
je najväčším problémom abúzus "tvrdých" 
drog, v Česko-S lovensku aj ďalš ích bývalých 
socialistických štátoch je spoločensky najváž
nej ším problémom abúzus alkoholu a fajčenie . 
V zneužívaní in ých drog sú viaceré rozdiely . 
V Bulharsku zatiaľ nie sú známe vážnejšie 
problé my s abúzom drog. Začiatkom r. 199 1 
bolo registrovaných 1311 osôb, zneužívajúcich 
návykové látky (do tohto počtu sú zaradení aj 
občasní ko nzumenti) . Naj častejšie sú zneuží
va né lie ky s psychotropnými účinkami a prcha
vé rozpúšťadlá. Infekčné choroby , ší re né pa
renterálnym aplikovaním drog sú zriedkavé, 
medzi závislými nie je známy výskyt AIDS . 

V Česko-Slovensku trvá zne užívanie prcha
vých láto k , psychofarmák , liekov s psychotrop
nými účinkami . Fajčenie marihuany sa dosi aľ 

nestalo vážnejším problémom , aj keď sa zazna
menal zvýšený záujem o túto drogu v súvislosti 
s pokusmi z r. 1991 o legalizáciu jej už ívania. 

V 70. ro koch sa začalo parente rálne užívanie 
ilegálne pripravovaných drog (Ainago.n) , v sú
časnosti je pare nterálne aplikovaný aj ilegálne 
pripravovaný metamfetamin a dicodin a Česko
-Slovensko je najväčším producentom ilegálne 
pri pravovaného me tamfetaminu , ktorý je tran
sportovaný aj do Nemecka. 

V Maďarsku bol v porovnaní s rokom 1980 
v rokoch 1990 a 199 l registrovaný dvoj násobne 
vyšší poče t osôb zneužívajúcich návykové lát
ky. Najčastejšie sú zneužívané lieky (hyd roco
din . codein. gluthe timid. morfín, syntetické 
opiáty, benzodiazepíny , barbi turáty, neopiáto
vé analgeti ká). Počet osôb, zneužívajúcich 
prchavé látky poklesom na 20 % zo zači atku 
70. rokov. 

V Poľsku najvážnejší problém predstavuje 
ilegálna produkcia zmesí, obsahujúcich ópium 
alebo opiáty. Najpopulárnejšia z ilegálne pro
dukovaných drog - "kompót", obsahujúca 
ópium, sa aplikuj e intravenózne. Medicínsky 
vážnym problémom je spôsob jej užívania zo 
spoločnej nádoby, umožňujúci šírenie infekč
ných chorôb. Je zaznamenaný mimoriadne vy
soký podiel HIV pozitívnych osôb medzi oso
bami užívajúcimi ,.kompót". 

V prednáškach o epidemiologických štú
diách (Dr. Ingoldová, Taliansko , odborníčka 
WHO) a diskusii bola zdôrazne ná nutnosť zjed
notenia term ino lógie, definícií a používania 
jednotných metodologických postupov , umož
ňujúcich porovnať údaje, získané v rôznych 
krajinách . 

Séria prednášok bola venovaná právnym 
aspektom a právnym no rmám v rôznych európ
skych štátoch. Existujúce právne normy umož
ňujú v mnohých štátoch postihovať aj držanie 
drog . Diskutovala sa možnosť rozlíšenia drža
nia "pre vlastnú potrebu" od držania drogy spo
jené ho s jej distribúciou . Dô ležitú úlohu by tu 
mohli zohrať registrácia zneužívajúcich a závis
lých v drogových centrách a vyjadre nie odbor
níkov o individuálnej potrebe drogy. Diskuto
vaná bola aj novelizácia trestného zákona, 
o ktorej informova li účastníci z Česko-Sloven
ska . Ako sa ukázalo pri trestných činoch spoje
ných s ab úzom drogy , v niektorých štátoch zá
kon postihuje vlastné trestné konanie , v iných 
- podobne ako v Česko-Slovensku "nebezpeč
né" užitie drogy. 

Prednáška Dr. Hushovej (USA , expert 
WHO) o definíciách súvisiacich s drogovými 
závislosťami a ich zaradení v klasifikačných sys
témoch uviedla sériu prednášok a diskusiu 
o prevencii. 

Medzi najzaujímavej šie patrila prednáška 
o amsterdamskom projekte. Tento pragmatic
ky orientovaný projekt s hierarchicky usporia-
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danými c i eľmi je dlhší čas disk utovaný odbo r
níkmi . Vzhľadom na jeho zaujímavosť a ne
konvenčné zásady (spojenie v te réne pracujú
cich centier s methadonový m programom. pro
gramom prevencie HIV infekcie , legali zácia 
predaja hašiša) má zmysel i n fo rmovať podrob
nejšie o ňom našich odborníkov . O tomto pro
grame, ktorý viedol k neobvykle vysoké mu 
podielu registrova ných osôb zneužívajúcich 
tvrdé drogy, alebo závislých od nich , zn íženiu 
podie lu ml adých ľud í zneužívajúcich tvrdé dro
gy a k redukcii počtu úm rtí spôsobených týmito 
drogami inform uje jeho spolutvorca Dr. E . 
Bun ing v práci, kto rá je publikovaná v Protial
koholickom obzore . Informácie o tom to pro
gra me prináša aj l -hodinový videoprogram. 
deponovaný na Psychiatrickej klini ke FN 
v Bratislave . Kópie poskytneme všetkým 
odborným pracoviskám, ktoré prejavia zá
uj em. 

Prevent ívnym programom je v západoeuróp
skych kraj inách venovaná mimoriadna pozor
nosť . Ako to vyplynulo z prednášok o situác ii 
vo Francúzsku (Dr. Janvicr) a Taliansku (prof. 
Mecacci a Dr. Angeli ni) . ich tvorbou a vyhod
nocovaním efektívnosti sa zaoberajú skupiny 
odborníkov. Programy sú orientované na ml a
dých Tudí (v Tal iansku aj na 8 - 10-ročné deti), 
ich c i e ľom je senzitizácia mladej generácie 
k problematike abúzu drog a tvorba zdravého 
životného štýlu , v ktorom nie je miesto pre uží
vanie návykových látok . V realizácii progra
mov majú svoje úlohy rodiči a, učit eli a. pracov
níci polície , masovokomunikačné prostriedky , 
rovesníci . 
Učastníc i seminára sa zoznámili aj s práco u 

drogových centie r v Taliansku , navštívili jedno 
z rímskych ambulantných centier a centrum pre 
dlhodobú rezidentnú l iečbu závislých . 

Ambulantné centrum eviduj e závislých , zais
ťuje diagnostiku , výber osôb do methadonové
ho programu , psychoterape utické programy. 
Je zaujímavé, že podávanie a kontrola pacien
tov užívajúcich methadon sa robí vo všeobec
nej nemocnici , aj hospitalizácie závislých zais
ťuje všeobecná nemocnica . V diskusii to pra
covníci centra zdôvodnili redukciou lôžkových 
psychiatrických zariadení , ktorá negatívne po
stihla aj starostlivosť o závislých. 

V navštívenom zariadení pre dlhodobú lieč
bu závislých pracuje 20 pracovníkov (žiadny 
z nich nic je psychiater, lekár má minimálny 
úväzok a stará sa o pacientov s HIV pozitivi
tou) . 18-mesačný rehabilitačný a psychotera
peutický program absolvuje 35 pacientov , roz
delených do 3 skupín. Ide o dobrovoľné pobyty 
po ambulantne absolvovanom methadonovom 
pro~rame. orientované na prestavbu hodnote-
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vého systému , správania sa a sociálnu integrá
ciu . 

Z nepokojujúce je šírenie sa HIV infekcie 
medzi osobami závislými od drog (A. Berlin 
Komisia Európskeho spo ločenst va) . Aj keď 
existujú zn ačné rozdiely medzi č l enskými štát
mi , mení sa podiel v nových prípadoch AIDS 
v skupinách závislých a homo~exuá lov . Zazna
menal sa pokles AIDS u homosexuálov a vr . 
1991 podiel závislých medzi pacientmi s A JDS 
(38 %) bol po prvý raz vyšší ako podiel homo
sexuálov. 

v diskusii účastn íc i konštatovali ver mi široké 
spektrum prebe raných problémov. Niektoré 
prednášky bo li veľm i úzk o orientované , naprí
klad prednáška o laboratórnej dete kcii konzu
mu drog a používaných skríningových metó
dach, alebo prednáška o pre- a postgraduálncj 
výučbe . Organizátori vyhod notili návrhy pro
gra mu ďa lš i eho diskusného seminára a oznámi
li , že uvažujú o organizácii ďa lš i eho diskusného 
medzinárodného seminára , na ktorom by sa za
merali predovšetkým na prípravu epidemiolo
gických proje ktov a tvorbu a spolu prácu národ
ných informačn ých centie r. 

A . Berlin zhrnul poznatky získané z dbk usií 
účastníkov a z predchádzajúceho pri skumu si
tuácie v európskych štátoch a ako predst av it eľ 
Komisie európskeho spoločens tva navrhol 
nasledovné priority v projekte redukcie užíva
ni a drog: 
- Tvorba in tegrovaného inform ačného !>ysté

tnu ~ 

- spolupráca expertov pri tvorbe preventív-
nych programov; 

- tréningové programy a semin áre : 
- šírenie skúseností expe rtov; 
- vytváranie te lefónnych lin ie k prv.:j pomoci 

pre závislých; 
- zaistenie starostlivosti o osoby vo väzbe; 
- epidemiologické štúdie a túd ium efektív-

nosti preventívnych programov; 
- preventívne programy pre školy; 
- programy podpory zdravia a využitie voľné-

ho času . 
Účasť na seminári znamenala pre nás nie len 

možnosť zoznámiť sa s riešením problematiky 
drogových závislostí a abúzu drog v európskych 
štátoch , možnosť porovnať situáciu u nás so si
tuáciou v iných krajinách , a le umožnila aj o ·ob
ný kontakt s významnými európskymi odbor
níkmi , ktorý je predpokladom ďalšej spoluprá
ce. Ako sa konštatovalo v osobných diskusiách 
s riaditeľom UN ICRI , DACC a ďalšími vedúci
mi pracovníkmi týchto organizácií , určité úlohy 
pri výmene a šírení informácií môže zohrať aj 
časopis Protialkoholický obzor. 

Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. 


