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Souhrn
Autorka předkládá pře hl ed sou časn é situace v užívání dr'og v ČI\, pos tave ní a celkovou sitUR ci žen obecně i s ohledem na užívání drog. Dále popisuje specifi cké zv láštllosli protidrogové
l éčby žen.
KIí

č

o v á s lov a: drogy - ženy -- l éčba - závislosti

M . Frouzová: WOMEN AND DRUGS
Summary
Author describes prese nt situation in dl'Ug use in Czech Re publi c, positi oll of WOlll ell ill our
present society and their grug use. Th e n she describes special features of drug treatm e nt for'
wom en .
K e y W o r d s: Dl'Ugs - \Vome n - trea tm e nt - depe nde ncies

Současná situace v užívání drog v České Republice

Drogy se v naší společnosti velmi rychle šíří hlavně mezi mládeží . Dle výzkumu
z r. 1995 34,4 % studentů středních škol drogy skusilo, 13,4 % je užívá pravidelně .
29 % experimentovalo s marihuanou, z tvrdších převažuje v užívání opiody a sti mulancia. V první polovině 1995 bylo registrováno v našich kontaktních a léčebných
centrech dvakrát vice klientů a pacientů než v roce minulém, vzrostl o 400 % počet
klientů užívajících heroin, zvyšuje se počet píchačů, roste počet úmrtí jako následek
užívání. Ve srovnání s minulým rokem se o 5 let snížil průměrný věk užívačů drog
(Zprávy ... 1996). Přesto, že v naší společnosti užívání drog není trestné a jejich cena
je dumpingová, roste s drogami související kriminalita, která dostává organizovanou formu. Dle studie ESPAD srovnávající holandské a české poměry se z našich
Předneseno na III . celostátrú konferenci Manželských a předmanželský c h
1996 v Sedmihorkách.
Věnováno doc. MUDr . Jaroslavu Skálovi, CSc. k jeho osmdesátinám
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diskoték a klubů stávají mista, kde se cannabis, speedy, LSD a heroin užívají více
než v Holandsku. Celoživotní zkušenost s marihuanou je u 16- letých v Praze vyšší
než v USA (32 % ve srovnání s 30 %). Z analýzy výzkumu vyplývá, že zkušenost s
drogou je dosti často spojena kromě častých návštev klubů a diskoték se silným
kuřáctvím (více než 11 cigaret denně) . Ti, co zkusili drogu, nahlížejí její dostupnost
jako snadnou. Sexuální chování, které je v popředí pozornosti mladých lidí, se stává
při užívání drog nebezpečnou aktivitou (nechtěný sex u 15 % děvčat a 25 % chlapců,
vyšší promisku.ita s nechráněným sexuálním stykem při hrozivém šíření hepatitity
typu C v naší společnosti a očekávání HIV epidemie mezi píchači) . Spolu se
vzrůstem užívání alkoholu (9,4 I čistého etanolu na 1 obyvatele za rok) a tragických
úmrtí při dopravních nehodách v souvislosti s alkoholem o 125 % od r. 1989, lze
říci, že drogy mohou podstatně v naší společnosti zpomalit její konstruktivní vývoj.
Současná

situace žen

V industriálních s polečnostech se zvyšuje věk v uzavírání sňatků a rození dětí.
Roste počet neformálních rodin na jedné straně, na druhé se zvyšuje rozvodovost a
lidé jsou po rozvodu stále méně ochotní k dalšímu sňatku . V rodině vyrůstá méně
dětí a ty žijí s rodiči vzhledem k prodloužení přípravy na zaměstnání déle .
Lze tedy říci, že rodina přestává být institucí, která poskytuje ženám celoživotrú
ji stotu a existenční podporu pro klasickou roli ženy při výchově dětí a starosti o
domácnost a manžela . Přesto v rozdílech mezi muži a ženami jsou stále ještě faktory, které přece jen připominají spíše submisivní pozici žen - ženy častěji kladou
otázky, povzbuzují muže mluvit o sobě, naslouchají jim pozorněji, nechávají muže
vstupovat jim do řeči a měnit téma hovoru. Tzv. ne sexistický postoj přiná ší v
chování vycházejícim z mužské a ženské role, změny . Zvyšuje se transcendence sexuálních rolí, zvl. u mladých, odpovědnosti v partnerství jsou děleny jinak a stále
častěji se objevuje mezi partnery spíše vztah mezi autonomními jedinci než subordinace . Ženy mají možnost pracovat a být odměňovány, jsou asertivnější, a spolu se
svou profesionalizací vyvíjejí větší kontrolu nad svými životy. Přestávají být
doplňkem muže i v případě, že mají děti, o které se stále častěji starají samy.
Spolu s tím, jak se ženy stávají stále více autonomními bytostmi, které vedle
schopnosti existenční nezávislosti vrůstají i do potřeby autonomie emocionální, psychické a duchovní, nás stále více zajíma, jaké ženy v současnosti skutečně jsou. Ve
srovnání s muži mají větší zájem o mezilidské vztahy, lépe se vciťují do lidí, lépe se
pohybují v oblasti řeči, mají lepší koordinaci drobné motoriky a silnější reakce na
s myslové podněty jako na světlo, zvuky a tělesné dotyky. Agresivitu projevují
čas těji nepřímo a vice jen verbálně, k neznámé osobě jsou nedůvěřivější a vycházejí
přitom více z emočně založené představy o svém protějšku. Jejich strategie při
jednání mají větší setrvačnost.
Zdá se, že však existenčně autonomní život žen ve 20 století teprve odhalil to, co
dnes nazýváme závislost na druhém a v případě závislosti na závislém partnerovi
kodependencí. Také se ukazuje, že toto emocionální zrání ne vždy dopadá úspěšně a
také že drogy jsou to, co bud brzdí vývoj nebo nás vrací zpět do nižších úrovní psychického fungování . Lze i uvažovat o tom, zda drogy nejsou např. defenzivním výrazem proti příli š nému tlaku k vyšším náročnějším úrovním fungování.
Partnerské vztahy jsou obvykle lakmusovým papírkem osobnostního vývoje . K
úspěchu v lásce je třeba vedle základní důvěry přesvědčení o naší vnítřní ceně, dále
dostatečné citové odpoutání se od našich rodičů se schopností účinně řešit problémy
vztahu. Osobnostní vývoj je přitom si ln ě ovlivňován schopností rodičů poskytnout
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při něm pomoc. Stále vět š í nepřítomnosti otce v rodinách (často v souvi slosti s
abúzem alkoholu či jiných drog) způsobuje, že chlapci mají potíže při identifikaci s
mužskou rolí v partnerských vzt.azích (např . už i při seznamování t.ito chlapci reagují na dívčí strategii "jsem těžko k dosažení" st.áhnutím). Děvčata vyrůstající bez
otců mají vět ší potíže dosáhnout či cítit pohodu. Při interakci s chlapci věnují více
času a námahy snaze vyvolat pozornost mužů. Ve volném čase se zdržují v mí stech,
kde jsou chlapci, chodí na rande dříve a jsou se xuálně aktivněj ší . Při chováJÚ s n.imi
se chovají receptivněji . Posadí se blíže, více se smějí, mají více OČJÚch kontaktů, jejich "mluva těla" je otevřenější. J sou nervozněj ší a hledají více pozornost. V sexuálJÚm životě jsou méně spokojené a čast.ěji jsou t ě hotné . Jejich partneři mají
nižší vzděláJÚ . Ony samy dosahují JÚžšího stupně emocionálJÚ zralosti (Warshak,
1992).
Značným handicapem pro úroveň fungováJÚ v partnerském vztahu je ženou
zažité trauma v sexuální oblasti (Dunovský, 1995). Dle českých výzkumů 1/8
českých žen byla sexuálně napadena (z toho jen 3 % informovala policii) a 7 %
českých děvčat bylo sexuá lně zneužito (10 % z nich informovalo rodiče) (Vitoušová,
1995). Výzkumy potvrzují, že pří toxikomanii se s tímto jevem setkávame značn ě
častěji. 70 % toxikomanek v USA bylo do 16- ti let sexuálně zneužito. Většina z nich
měla jednoho rodiče závislého na alkoholu nebo na drogách.

Současná

situace žen v užívání drog

Jak ze studie ESPAD vyplýva, 16- tiletá děvčata pijí pivo více než chlapci (13 %
ve srovnáJÚ s 11 % u chlapců). Také Pervitin užívají více (1,7 % chlapců oproti 2 %
u děvčat) a sedatíva dokonce dvakrát více ve srovnáJÚ s chlapci (7 % oproti 14 %
16- tiletých děvčat) . Halucinogeny jsou děvčaty užívány jen o něco méně než chlapci
(2,6 % op roti 2,2 %). Dle zjištěJÚ způsobu aplikace drogy 29 % pražských toxikomanek ve srovnání s 43 % muži aplikuje drogu injekčně. V celé ČR je toto číslo zatím
poněkud menší (32 % mužů ve srovnáJÚ s 18,6 % žen) .
U alkoholu je obecně známo, že tato droga daleko více poškozuje ženy. Více se
opíjejí stejným množstvím, déle jim trvá vystřízlivěJÚ, při těžkém pití se výrazně
zvyšuje neplodnost, potraty, narozeJÚ mrtvého či poškozeného dítěte (fetálně-al
koholový syndrom). Také spíše dostanou cirhozujater.
Podobně působí i jiné drogy. Ženy, které se dostávají např. v Londýně do kontaktu s léčebnými či kontaktJÚmi centry, jsou v průměru mladší (26 let oproti 29
letům u mužů) a k potřebě vyhledat pomoc jim stačí méně let užíváJÚ (8 let oproti
10-tiletému užíváJÚ u mužů) a menší dávky (0,7 g heroinu oproti 0,9 g u mužů) .
Mezi intravenózJÚmi uživateli drogy je v Anglii třetina žen. Z výzkumu NárodJÚho
centra pro závíslosti vyplýva, že přítom toxikomanky mají častěji stáleho partnera
(65 % ve srovnáJÚ s 54 % u toxikomanů), častěji ovšem tento partner také užívá heroin (78 oproti 55 %), a častěji ho užívá injekčně (96 % oproti 82 %) . Existuje
výrazný rozdíl mezi muži a ženami v tom, že více než polovina toxikomanek dostala
svoji první injekci od svého partnera (51 %), zatímco toxikomanům jejich pa rtnerka
"poskytla" totéž jen v 10 % . Mezi toxikomany je navíc známo, že kondom je užíván i
při "střízlivém" sexu jen v prvJÚch týdnech, poté jako výraz většího stupně intimity
je oběma odkládán, aniž by ovšem tito jedinci byli obeznámeni se svým zdravotJÚm
stavem.
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Specifické zvláštnosti protidrogové

léčby

žen

Je známo, že při abúzu drog žen nejvíce trpí děti . Jejich zanedbávání můžeme
abúzu alkoholu pozorovat v naší společnosti již dávno: trpí neshodami v
rodině , hůře se soustřeďují na školní povínnosti, musí přebírat zodpovědnosti
do s pělých, jejich sociáhú život býva omezen, mají často obavy o život rodičů, trpívají
pocity méněcenno s ti a obávají se prozrazení problému navenek . Přest.o se ženy daleko m é n ě ocitají v léč bě . Proč?
Jeden z důvodů může být samotná stigmatizace protidrogové léčby . Dalším
dllvodem je stigmatizace, která léčbě předchází a která vyvolává extrémně nízké
se bevědomi působící proti snaze jedince udělat. něco pro sebe. Toxikomanka je stigmatizována svým pohlavím (žena oproti muž), drogovou závíslostí, často i pozitivit ou HIV či některou pohlavní nakažlivou nemocí . Navíc je stigmatizována i často
průvodlú prostitucí nebo obchodováním s drogami či jinou kriminální činností .
Č a s t ěji se u těchto žen setkáváme i s problémem sexuální orientace, což sociálně
opět přiná š í stigmatizaci . Role špatné matky je také více stigmatizující než role
špatného otce .
Dalším důvodem je fakt, že je jen málo léčebných programů, kam si žena může
na l é čbu své dítě vzít s tím, že tam o něj bude post.aráno. Navíc, i když takový program nabízíme, žena se obává, že se v léčbě ukáže, jak se o dítě špatně stará a
ná sledkem toho že jí dítě odebereme .
Jiným důvodem je to, že ženám často vadí přítomnost mužů (spolupacienti či terapeuti) v těchto programech, neboť se díky svým dosavadným traumatickým
zkušenostem s muži obávají závíslosti na ních, čemuž se v případě psycht.erapeutického vztahu na muži- terapeutoví nelze vyhnout . Navíc se domnívají, že tito muži
příli š upřednostňují svůj způsob percepce na určité hodnoty a že nenalézají v takových programech ze strany terapeutického týmu potřebné pochopení.
Požadavky nesexistické terapie v r. 1977 formulovali Rawings a Carter. Obsahují tyto body:
- vědomi vlastní hodnoty a ne hodnoty odvozené z očekávané ženské role;
- "vychýlení" od normy či přehozenou sexuální orientaci nazírat jako něco ne
nes p rá vného;
- dominance je odmitaná, přesto se uznává jako silný vektor;
- jedinec je nahližen primárně jako individualita především bez ohledu na rod a
v tomto s myslu se používají i testy a diagnostikování;
- v terapeutickém procese se rozdíly mezi pohlavími překračují a terapeut "sexuálně jiné" chování netrestá .
Feministická terapie poukazuje na stále ještě inferiorní status žen, který je
provázen jejich nížší ekonomickou a politickou mocí a faktem, že sociální třída ovlivňuje život jedince méně než to, zda je jedinec žena či muž. Hlavním zdrojem
problémů žen jsou přítom sociální a vnější problémy a cílem by měla být jejich ekonomická i psychologická autonomie . Feminístická terapie požaduje rovnost OSObIÚ
moci v přátelství, lásce, partnerství i manželství a zdůrazňuje, že muži i ženy jsou
ob ě ťmi dosavadní socializace mužské a ženské role.
Z t ěchto všech důvodů se ženy daleko méně ucházejí o léčbu a zpočátku méně
s polupracují . V léčbě samotné pak upřednostňují hlavně v prvních fázích léčby individuální psychoterapii. Psychoterapie je však oslovi efektivněji než muže . Později
spí še přijímají nutnost abstinence a jsou schopnější i ochotnější investovat do
dolé č oválú . Výsledky jejich léčby jsou stabilnější, avšak jen v případě, že jejich partnapř . při
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ner nepokračuje v užíválú drog. Má-li partnera užívače, lze z vyzkumů potvrdit, že
ženy opouštějíci takové partnery mají lepší výsledky .
Specifické potřeby závislých žen vycházejí z jejich obecných charakteristik. Obvykle vyrůstaly jen s jedlúm rodičem, mají nižší či žádné profesionáhú dovednosti a
neadekvátní vzdělání, nestabilní nebo nejisté živoÍIú podmínky. Často zanedbávají
zdraví své i svých dětí, v některých případech i proto, že mají horší možnosti transportu s dětmi .
Ženy obvykle přinášejí k poradenství kolem nich vládnoucí zastaralá pravidla . V
jejich důsledku naráží na - pro ně stále obtížněji přijatelná - očekáválú určitého
chování a úrovně komuníkace v souvislosti s emocionálnim prožívánim. Někdy mají
zmatek týkající se vnějších a vnitřních příčin jejich život!úch událostí, což může být
provázeno nedůvěrou v sebeřízeni . Na nižší úrovni zralosti se setkáváme s
problémem závislosti, poruchami v příjmu jídla, s amorflúm sebeprožíválúm nebo
zlostí a bezmocí, to vše provázené degradujícím pocitem selhání ve schopnost exi ste nčně se o sebe postarat.
Specifickými terapeutickými cíly u žen jsou proto lepší zvládálú emocionáhúho
života, větší volby chování a postoje, ja s ně definované své hraIúce, nová vlastní pra vidla a očekávání, nové komunikační styly a specifická kritéria pro zakončení terapie. Kritickými komponentami léčby žen jsou obecné zdravotní problémy, zvlá ště
gynekologicko-porodní, infekce, přístupnost programu spolu se zdravotni p éčí o
děti a podporu růstu pro oba.
Léčebný model pro ženy by měl vycházet z uvědomoválú sebe a z určení k sebeúctě . Měl by podporovat roli matky a rozvoj představo budoucnosti a život!úch
plánech, ale i rozvoj rekreačních aktivit. Měl by umět zpracovávat traumatické
události z anamnéz včetně násilí, incestu a žalostných ztrát (děti, partneří, rodiny) .
Měl by učit, co je sexismus a stigmatizace, sklon k nezdravým vztahům a jak s
těmíto jevy zacházet. V tomto modelu by neměla chybět pozornost problémům sexuality a poruchám příjmu jídla. V každém takovém léčebném modelu by pak
zvláštní pozornost měla být věnována rozvoji podpůrného syst.ému a jejímu fungování v rodině .
Psychosociální služba v léčbě by měla poskytovat výcvik sociáhúch dovedností,
poradenství týkajíci se abúzu, mezilidských vztahů, a měla by nabízet psychologickou, sociální a psychiatrickou péči . Poradenská služba t.ýkajíci se rodičovství a rodiny by měla nabízet plánování partnerství, kojení a krmení ditěte a jeho vývoj, dále
téma výživy, disciplíny, rodičovské podpory a bonding. Měli bychom být schopni
poskytnout i párové poradenství a rodinnou terapii .
Při psychoterapii se zabývame nejčastěji opět uvědomováním si sebe sa ma,
problémem vztahu k mužům, případně závislosti na nich a zpracováváme traumata
z anamnézy. Pomáháme pochopit funkci drog jako slepé uličky v hledání při řešení
problému, jejich toxicitu a zvýšení zdravotních komplikací.
Pří skupinové psychoterapii osvobozujeme z nerealistických a rigidlúch percepcí
rolí a pomáháme pochopit individuální potřeby při jedinečnosti vývoje . Propracováváme se počáteční nedůvěrou a soutěživostí vůči ostatním ženám ve skupině,
směrem k intimitě a rozvoji přátelství mezi nimi . Nejtěžšími tématy jsou pak vztahy žen ke svým matkám či svým dětem .
Celkový model změny u ženy probíhá na několika rovinách . Na úrOVlÚ pochopení svého těla a jeho funkcí včetně darů našich smyslů učíme, jak o tělo pečovat a
jak s ním komuníkovat .
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V úrovni emocionálního prožívání obracíme pozornost na žádosti, potřeby a tou·
hy, za ch á zení s frustrací, obavamí a stresovýmí situacemi. Znovu oceňujeme inhů·
tivní vnímání a s ny. Učíme, jak naše potřeby souvisí s našimí postoji a jak způsob
našeh o myšleni ovlivňuj e v k o ne č né fázi naše chování , které zpětně vyvolává reakce
druhých . Učíme vnější a vnitřní pravdě, necháváme zažít kladné pocity ze zod·
p ově dno s ti . Postupně pomáháme pochopit, případně odbouráváme bariéry růstu .
U těhotných žen závislých na heroinu je pro vyvíjejíci se plod již velkou pomocí,
můžeme -Ii metadonem č i jinou s ub s tituční léčbou úroveň drogy v těle stabilizovat.
Někdy se daří dávku drogy snížit tak, aby u narozeného dítěte několikad e nní ,
n ěk dy i jen něk o likah odin ový abstinenční syndrom nebyl tak ohrožující jako při vy.
sokých dávkách . Substituční l éčba pomáha i tak, že se žena nemusí tolik zabívat
prostituční či krimínální aktivitou, kt e rá může být pro plod velmí ohrožující. Naro·
zené děti však za čínají sv ůj život s handicapem a v budoucnu budou urč it ě opět
novým, stále narůstajícím problémem (v Nemecku např . je t . Č . 2 000 "metadonových dětí") . Problé m k omplikuje, že po začátku nasazení metadonu ty ženy, které
díky své mu životnímu stylu s užíváním heroinu pře staly mít delší dobu menzes, se
stávají o p ět fertilní , aniž by s tím počítaly a tak velmí č a s to otěh otní v dob ě, kdy
je š tě zdaleka nej sou na mateřskou roli připraveny . J sou- Ii zrovna ve fázi
neo če k ávané h o otě h otně lú v závislostním psychoterapeutickém vztahu, psychoterapeut by mě l problém v t e rapii zpřítomnit v takové komplexnosti, jak je to jen
možné, aby se žena o t ěhot e n stvi mohla co nejadekvátněji své situaci rozhodnout.
Velkou a přito m finanč ně nenáročnou pomocí jsou svépomocné skupiny. V ČR a
SR se s pomocí l éčebnéh o centra v Lojovicích vybudovala velmí oceňovaná svépomocná telefonní síť " Pavuči na" . Ženy takt.éž dobře reagují na doléčovací skupiny,
které n ě kdy moh ou být prokládány samořídící mí skupina mí či kluby.
Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že takovéto komplexní služby nemůže
nabízet jedno centrum, a proto patří k úrovni naší profese nejen znalost ostatních
služeb jiných středi se k i jednotlivých fyzických osob, ale i schopnost udržovat s
těm ito profesionály či pomáhajícími laiky efektivní vztahy a pokora, z které taková
spolupráce vy rů stá .
Sebepotvrzení ženské abstinence je vrcholem, ke kterému se nedostanou všechny
toxikomanky, ale i pro ty, které se jen k němu blíží, je důležitým orientačním bodem. Jednou z technik takového sebepotvrzování je věta, které se žena pravid e lně
vystavuje a která je použitelná i obecně : "Jsem schopná, kompetentní, p eč ují cí a
soucitná že na a mám mnoho co dát ostatním".
U vědomí tohoto kodexu a specifity práce se závi slýmí je třeba si při práci s
těmíto ženamí připomínat, že efektivní intervence od nás vyžaduje, abychom byli
schopní riskovat vztah, přeru šova t ticho, popisovat chování a jejich následek a abychom vždy byli nosi t eli poselství, že je možné zlepšení .
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