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Souhrn 

Krátkodobá a střednědobá ústavní l éčba je delší než detoxifikace, za horní hraníci střed
nědobé ústavní l éčby je možné považovat dobu 3 - 5 měsíců . Indikace krátkodobé a střednědobé 

ústavní léčby zahrnují komplikované stavy (toxické psychózy), přípravu na pobyt v terapeutické 
korounítě, zastavení recidivy apod. Důležité je pacienta na střednědobou léčbu přípravit (např. 

běbem detoxifikace) a zajistit návaznost další péče. Naše programy tohoto typu jsou vnitřně di
ferencované a snažíme se o systémový přístup . Máme pozitivní zkušenosti s integrací detoxifi
kace a krátkodobé a střednědobé léčby v jednom zařízení a se specificky ženskými oddě l elúmi . 

Snažíme se o dostatečně intenzivní program zahrnující postupy, o jejichž účinnosti existují ex
perimentální doklady (terapeutická komunita , motivačlÚ trénínk , kognit.ivně-behaviorállÚ po
stupy, rodinná terapie s rodi či, Anonymní narkomané nebo alkoholici, relaxační techníky, 
vbodná tělesná cviče ní , pomoc pří řeše ní praktických životních problémů) . 

K problémům při krátkodobé a střednědobé l éčbě patří udržoválÚ bezdrogového prostředí, 
předčasné odchody z l éčby , příbuzenské a partnerské vztahy mezi pacienty, malá zkušenost 
pracovníků, interpersonální problémy v týmu a problémy s vnějším světem . 

K I í č o v á s l o v a: krátkodobá l éčba - střednědobá l éčba - závislost na drogách - hospita 
lizace 

K. Nešpor, E . Mráčková, B. Prokeš, V. Dvořák, M. Pekárková: 
SHORT- AND MEDlUM-TERM TREATMENT OF PROBLEMS 
CAUSED BY INTOXICATING LIQUORS 

Summary 

Short- and medium- term treatment in fa cilities is longer than detoxification; The period of 
3 - 5 months roay be considered to be the upper lintit of medium- term treatment in fa cility. 

Společnost návykových nemocí České lékařské společnosti JEP, Praha 4. 2. 1998 
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The indication of the short- and medium- term treatment in facility includes complicated condi
tions (toxic psychoses, preperation for stay in therapeutic community, stopping of relapse, etc.) 
lt is important to prepare the patient for medium- term treatment (e.g. during detoxification) 
and to ensure continuation of additionaI treatment. Our programmes of such type are internaI
ly differentiated and we are trying to apply system approach. We have positive experience with 
integration of detoxification and short- and medium-term treatment in one facility and with 
specific female departments. We are trying to apply sufficiently intensive programme compri
sing procedures the effecienty of which is supported by experimental documents (therapeutic 
community, motivation training, cognitive aod behavioral procedures, family therapy with pa
rents, anonymous drug or alcohol addicts, relaxatioo techniques, suitable physical exercises, as
sistance io solving practical problems of life). 

One of the problems io short- aod medium- term treatmeot in maioteoaoce of drug- free 
environment, pre- Ieaving the treatment, family and partner's r elations betweeo patients, little 
experience of persooel, interpersonal problems in a team, and problems with the outer world). 

K e y w o r d s : short- term treatmeot - medium- term treatment - drug addiction - hospita
lization 

Vymezení a indikace 

Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba je delší než prostá detoxifikace (ta vět

šinou nepřesahuje několik dní) . Za horní hranici střednědobé ústavní léčby je 
možné považovat dobu 3 - 5 měsíců . Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 
v rozpětí přibližně od týdne do 4 měsíců se u nás často používá u léčby závislosti na 
alkoholu. Její soustavné a široké využívání při léčení závislosti na jiných návy
kových látk,.,.h je u nás relativně novějším jevem. Existují ale doklady o efektivitě 
krátkodoDé a střednědobé ústavní léčby ze zahraničí (Mueller, Wyman, 1997). 

Americké prameny (např. Onken a spol., 1996) uvádějí, že existuje pozitivní ko
relace mezi délkou léčby pro závislost na nealkoholových drogách a léčebnými 
výsledky. Zdá se, že to platí tím spíše pro klienty, kteří trpí současně jinou duševní 
chorobou (Moos a spol. 1996). Z tohoto hlediska by tedy bylo optimální, kdyby 
závislí na drogách prodělávali např. roční léčbu v terapeutické komunitě, na kterou 
by navazovala dlouhodobá ambulantní léčba . Něco takového není ale prakticky 
možné z vice důvodů: 

- Kapacita uvedených zařízení nepokrývá potřeby terénu. Většina terapeu
tických komunit k dlouhodobému pobytu má dlouhé čekací lhůty . Lze očekávat, že 
se situace v budoucnu ještě zhorší s ohledem na narůstající počet závislých. 

- Řada pacientů není ochotna dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě přij
mout z nejrůznějších důvodů. Tak mohou mít závažné osobní, studijní či pracovní 
závazky, nemohou si takovou léčbu dovolit z finančních důvodů nebo ji neumožňuje 
jejich zdravotní stav. 

- Řada závislých není schopna intenzivní dlouhodobou léčbu v komunitě absol
vovat s ohledem na různé duševní problémy. Ty mohly nastat v důsledku před
chozího užívání drog nebo se může jednat o duševně nemocné se závislostí na 
drogách (tzv. dvojí diagnóza). Problémy působí také nedostatek sociálních doved
ností, velká nevyzrálost a malá přizpůsobivost v prostředí terapeutické komunity. 
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Běžné terapeutické komUIŮty nebývají ča sto schopné vysoce problémové klienty in
tegrovat. 

- Klientům i jejich rodinám často připadá např. roční léčba v terapeutické ko
munitě nepřijatelná, i když by byla indikovaná z odborného hlediska . 

Z uvedeného do jisté míry vyplývají indikace krátkodobé a střednědobé ústavní 
léčby: 

- Komplikované stavy vyžadující důkladněj ší vyšetření, sledování a léčbu než 
jen prostou detoxifikaci . Příkladem mohou být některé toxické psychózy. 

- Osoby, u nichž by byla indikována dlouhodobá léčba , která však není praktic
ky realizovatelná s ohledem na nedostatečnou kapacitu příslušných zařízení, ne
souhlas pacienta nebo specifické okolnosti jeho života . 

- V naší praxi je také poměrně běžné, že střednědobá léčba slouží jako příprava 
klienta na pobyt v terapeutické komUIŮtě, jehož by bez ní nebyl schopen. 

- Ne ideálni, ale častou indikací je použití krátkodobé nebo střednědobé léčby 
k překlenutí období mezi detoxifikací (která mohla být naléhavě indikována 
k záchraně života) a nástupem k dlouhodobé léčbě. 

- Krátkodobá ústavni léčba je nezřídka cestou jak mírnit škody ("hal'm reduc
tion") . Někteří chroničtí pacienti závislí na opiátech nebo pervitinu bývají ke 
krátkodobé ústavni léčbě posíláni pro nepříznivý a progresivně se zhoršující zdra
votni nebo psychický stav, i když léčba orientovaná k abstinenci u nich není prak
ticky možná. Takovou léčbu bývá lépe zbytečně neprodlužovat, aby se nenarušila 
terapeutická atmosféra zařízení . 

- Zastaveni recidivy. Americké prameny uvádějí, že průměrný člověk potřebuje 
k tomu, aby přestal kouřit sedm pokusů . Bylo by naivní předpokládat, že léčba 

závíslosti na návykových látkách se u většiny klientů obejde bez recidiv. Jejich 
včasné a energické zvládnutí, a to i za pomoci krátkodobé nebo střednědobé ústavní 
léčby, může předejít rozbití sítě sociálních vztahů, ztrátě zaměstnání nebo zdra
votnim či psychickým škodám. 

Není snad třeba zdůrazňovat, že při krátkodobé nebo střednědobé ústavní léčbě 
není snadné uspokojit potřeby heterogenní a v mnoha směrech náročné klientely 
pacientů závislých na návykových látkách. To na mnoze ještě komplikuje složitá si
tuace zdravotnických zařízení a někdy i nedostatek pracovníků . 

Kontraindikace krátkodobé či střednědobé léčby nejsou dány pouze klientem, 
ale i vybavením, počtem a zkušeností pracovníků toho kterého zařízení . Některé 

kontraindikace zahrnují např. následující okolnosti : 
- Stav lze stejně dobře zvládat ambulantně . 

- Klient takovou léčbu odmítá a neexistuje právní podklad k nucené léčbě (např. 

na základě nebezpečnosti sobě nebo okolí z důvodů duševní nemoci) . 
- Klient představuje závažné riziko pro léčbu ostatních (např. má snahu opatřo

vat pro sebe a další klienty drogy, vyrazil dveře a uprchl, ohrožuje ostatní fyzicky) 
a nejedná se o psychotický stav. 

- Je indikována dlouhodobá léčba, klient ji akceptuje a má možnost ji nastoupit . 
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Teoretická východiska 

Vnitřní diferenciace. Smyslem vnitřní diferenciace je poskytovat odlišnou míru 
výhod podle kvality spolupráce v programu a délky léčby. Systém vnitřní diferen
ciace má klienty motivovat k spolupráci. Americký psycholog Abraham Maslow 
kdysi napsal, že dobrá společnost odměňuje ctnost. Totéž by mělo platit pro dobře 
organízovaný léčebný program. 

Terapeutická komunita. Efektivně pracující terapeutickou komunítu lze zorga
nízovat i v rámci střednědobé léčby, jak o tom svědčí zkušenosti našeho mužského 
oddělení 35 a ženských oddělení . Tam, kde se jedná o velmí heterogenní složení 
pacientů a spíše krátkodobé pobyty, jako na našem oddělení 26, se pocit sounáleži
tosti a zodpovědnosti za celek vytváří obtížněji . Ale i zde lze s prospěchem využívat 
některé prvky terapeutické komuníty (viz např. Nešpor a Csémy, 1996). 

Systémový přístup. O systémovém pojetí návykových nemocí jsme opakovaně 
pojednali na jiném místě (Nešpor, 1987; Nešpor a Csémy, 1996). Systémová teorie 
předpokládá, že problémy s návykovou látkou nastávají v důsledku nepřetržité 
a pokračující interakce různých systémů. Jedná se o systémy intrapersonální (psy
chologické i tělesné), interpersonální (např. rodina nebo vrstevnici), sociální i další. 
Izolovaná pozitivní změna v jednom ze systémů často naráží na nezměněné jiné 
systémy. Aby byla změna dlouhodobá, je proto vhodné ovlivnit co nejvíce relevant
ních systémů. Jestliže není během léčby možné relevantní systémy ovlivnít přímo, 
snažíme se alespoň pacienta na negativní interakce přípravit, aby se jim dokázal 
vyhnout nebo jim čelit. Tak u mladších klientů závislých na drogách se zpravidla 
snažíme pracovat i s jejich rodiči a zdůrazňujeme nutnost přerušit vazby na 
vrstevníky, kteří berou drogy. 

Zvyšo~..tní motivace a využívání stadií motivace. Technikamí zvyšování motiva
ce jsme se podrobněji zabývali na jiném místě (Nešpor, 1997). 

Zevní diferenciace. Tento poněkud nezvyklý pojem zahrnuje určitou selekci 
a přípravu před nástupem krátkodobé a střednědobé léčby (např. během detoxifi
kace nebo během doby, kdy pacient čeká na nástup léčby). Pacient by měl být také 
informován o podmínkách, za kterých detoxifikace i střednědobá léčba probíhá. 
Tím se částečně předejde předčasným odchodům i neadekvátním reakcím během 
léčby. Je pochopitelné, že lůžková zařízení raději spolupracují s těmí ambulantnímí 
zařízení mí, která posílají pacienty lépe připravené . Zevní diferenciace zahrnuje ta
ké překlady do jiných zařízení nebo předávání ke specializované ambulantní léčbě 
(např. některý klient i po střednědobé léčbě potřebuje spíše program typu "harm 
reduction", jiný naopak program, kde se nebude setkávat s aktivními uživateli 
drog) . 

Některé zkušenosti s krátkodobou a střednědobou ústavní léčbou 

1. Vstupní psychiatrické vyšetření je povinnou součástí léčby už s ohledem na 
přítomnost toxických psychóz, sebevražedných tendencí a dalších komplikací. Na
proti tomu nepovažujeme za povinnou součást vstupního vyšetření toxikologické 
vyšetření, zejména tam, kde klient přichází s dlouhotrvající přiznanou závislostí 
např. na heroinu. Důvodem je vysoká cena a malý přínos takového vyšetření . Mno-
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hem užitečnější bývá toxikologicky vyšetřit moč po návratu z propustky nebo při 
nezvyklých projevech. 

2. Předběžný plán léčby je součástí vstupního vyšetření, ale je modifikován (na 
ženských stanicích většinou do týdne po přechodu do komunity, když je klientka 
.pacientkou dne", na mužské stanici při žádosti o vyšší stupeň diferencované péče) . 

3. Náhlé stavy nejsou u detoxifikovaných závislých časté. Většinou se jedná 
o chroničtější zanedbané nebo ne rozpoznané problémy z období před léčbou (abs
cesy, pohlavni nemoci, hepatitidy apod.), které vyžadují konziliární vyšetření a spo
lupráci s lékaři jiných oborů . 

4. Integrace detoxifikace a krátkodobé a střednědobé léčby v jednom zařízení 
bývá prospěšná . Během detoxifikace může proběhnout příprava pro krátkodobou 
a střednědobou léčbu nebo lze zvážit, zda je vůbec taková léčba indikována . 

5. Menší oddělení do asi 30 lůžek se zdají výhodnější než velká oddělení s poč

tem přesahujícím 40 i více míst. 
6. Specificky ženské terapeutické komunity v krátkodobé a střednědobé léčbě 

mají jasné výhody (větší otevřenost při práci se senzitivní mí tématy u žen a menší 
riziko navazování partnerských vztahů v léčbě) . Ženy středního věku v terapeutické 
komunitě, kde jsou i dospívající dívky, mohou být do ji5lté míry pozitivnímí modely 
zvládání ženské role a mohou přispět k zvyšování sociálních dovedností u nevy
zrálých dospívajících dívek závíslých na drogách. 

7. Objem terapie: Na jednom z našich oddělení pro ženy (18. patro) zahrnuje tý
denní program pro jednu pacientku 255 mínut skupinové terapie, 600 mínut set
kání komunity a komunitních programů za účasti týmu, 265 mínut autogenního 
tréninku, relaxace a jógy, 340 mínut jiného cvičení, 485 mínut programů, které si 
vedou pacientky samy, 75 mínut klubu za účasti profesionála a bývalých pacientek 
a 60 minut rodinné terapie . Nepočítají se do toho schůzky týmu v každý pracovní 
den a individuální konzultace s pacientkamí a jejich rodiči. 

8. Hodnocení efektivity léčby přesahuje naše personální možnosti a vzhledem 
k velké mobilitě našich pacientů by bylo obtížné. Navíc podle práce, kterou před 
lety publikovala Novotná a spol. (1982), mohou být krátkodobé výsledky léčby horší 
než dlouhodobá prognóza. Objektivní hodnocení léčby by vyžadovalo sledování kon
trolní skupiny klientů, kterým nebyla léčba poskytnuta, a sledování řady para
metrů zdravotního stavu a sociální adaptace. 

9. Supervize je potřebná a někteří členové týmu prodělávající psychoterapeu
tický výcvik si ji zajišťují v rámci výcviku. Interní supervizi stanic zajišťuje primář 
a vedoucí lékaři oddělení . Prvni autor tohoto sdělení požádal v roce 1985 (po roce 
fungování naší terapeutické komunity pro ženy) docenta Skálu o supervizi tohoto 
zařízení . Docent Skála nás povzbudil a přišel s užitečnýmí podněty. Jedním z nich 
bylo to, abychom kromě pravidelných programů nabízeli klientům čas od času něco 
neobvyklého a překvapujícího, co zvýší zájem a motivaci. Je škoda, že pracovní 
zatížení a nedostatek pracovniků poněkud ztěžuje supervizi, vzdělávání a výměnu 

zkušeností s podobnými zařízeními . 
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Problémy při krátkodobé a střednědobé léčbě 

Touto otázkou jsme se již zabývali jinde (Nešpor a Csémy, 1996). Zde jen heslo
vitě zopakujeme některé body. 

- Udržování prostředí, kde nejsou dostupné drogy a kde nejsou pokud možno 
ani "spouštěče", tedy podněty aktivující psychickou závislost . Negativní zkušenosti 
nás přiměly nepovolovat na oddělení u závislých na drogách jiné návštěvy než ro
dičů, provádět namátková toxikologická vyšetření, v případě podezřelých osob pod 
okny oddělení volat ostrahu léčebny nebo policii . Uvažujeme i o dalších způsobech, 
jak zabezpečit naše objekty. Motivace typického pacienta vstupujícího do krátko
dobé nebo střednědobé léčby není většinou jednoznačná (typicky se jedná o stadium 
rozhodování, kdy si uvědomuje některá rizika a nevýhody drog, ale zároveň bývá 
přítomná i silná motivace k jejich pokračujícímu braní). Udržet bezdrogové pros
tředí není snadné, a obtížné je také odstranit z léčebného prostředí "spouštěče", 
jakými jsou hudba, kterou má klient spojenou s braním drog, "toxické řeči", rizi
ková literatura apod. Nebezpečnost takových spouštěčů je dvojí. Jednak může vyvo
lat "craving", tedy těžko ovládnutelnou touhu po droze, a dále napomáhá udržovat 
si staré sebepojetí aktivního uživatele drog, což brání změně . 

- Předčasné odchody z léčby. Podle zahraničních pramenů v terapeutických ko
munitách nejvíce předčasných odchodů nastává v počátečních stadiích léčby. Právě 

počátek léčby bývá pro pacienta nejobtížnější a je pochopitelné, že se to týká 
i krátkodobé a střednědobé lůžkové terapie. Onken a spol. (1996) shrnuli některé 
strategie, které se v prevenci předčasných odchodů osvědčily. Patří k nim příprava 
klientů před léčbou, účast rodiny, pružnost a emoční stabilita terapeuta, uskutečnit 
první kontakt s pacientem co nejdříve po té, co o to požádá, psychosociální inter
vence, za:'jVat se problémem, který pacient prezentuje, i když nemusí být z hledis
ka terapeuta tím nejdůležitějším, projevovat respekt a zájem, poskytovat paciento
vi přiměřenou zpětnou vazbu, posilovat motivaci ke změně, využívat existujících 
motivací, stanovit realistické cíle a přístup pružně přizpůsobovat stadiu motivace. 

- Partnerské a příbuzenské vztahy jsou vážnou překážkou v léčbě. V programu 
krátkodobé nebo střednědobé léčby v současnosti nepovažujeme léčení např. dvou 
sourozenců v jedné komunitě ke střednědobé léčbě v téže době za vhodné. 

- Dalším problémem je malá zkušenost pracovníků při práci se závislými na 
návykových látkách. To se v praxi projevuje např. někdy ne vždy dostatečnou po
zorností věnovanou bezdrogovému prostředí i praktickými problémy, nezvláda
nými protipřenosy apod. Východiskem je pochopitelně vzdělávání, ale i posilování 
sebevědomí a pocitů kompetence pracovníků . 

- Interpersonální problémy v týmu na odděleních s velmí rušným provozem, 
který s sebou přináší řadu stresujících situací jsou prakticky nevyhnutelné. Dů
ležité je jejich konstruktivní řešení . To může někdy znamenat zlepšení komunika
ce, jindy přesnější vymezení rolí nebo modifikaci psaných i nepsaných pravidel v tý
mech. 

- Otázka lékařského tajemství. Podle trestního zákona (§ 178) lze porušení po
vinné mlčenlivosti postihnout trestem odnětí syobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti nebo peněžitým trestem. Výjimkou jsou trestné činy s ohlašovací povin
ností, k nimž patří teror, padělání a pozměňování peněz, účast na zločinném 

12 



K. NEŠPOR, E. MRÁČKOVÁ, B. PROKEŠ, V. DVOŘÁK, M. PEKÁRKOVÁ / 
KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ ÚSTAVNÍ LÉČBA PRO PROBLÉMY 
PŮSOBENÉ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 

spolčení , obecné ohrožeIÚ, týráIÚ svěřené osoby, vražda a některé další v praxi výji
mečné trestné činy. Informace ale lze poskytovat, jestliže k tomu dá pacient sou
hlas. 

- Problémy s vnějším světem . Práce se závislými je náročná nejen pro pra
covníky, ale i pro ši rší okolí . Chápeme např . , že pro techIÚcký úsek léčebny před
stavují opakované opravy zbytečně zIÚčeného zařízeIÚ, dveří apod. nepříjemnou 
komplikaci jejich práce. Podobné problémy lze sIÚžit, ale pří práci s relativně 

akutními klienty neIÚ možné takové komplikace úplně eliminovat. 

Jak by mělo vypadat ideální zařízení ke krátkodobé a střednědobé 
léčbě 

1. Blížílo by se v mnoha směrech standardům, které zpracovala Mezirezortní 
protidrogová komise (Definice minimálních standard ... , Praha), jsou zde ale i jisté 
odlišnosti . ZařízeIÚ ke krátkodobé a střednědobé ústavIÚ léčbě by měla mít kapa
citu 20 až 30 osob a měla by mít vlastní integrovanou detoxifikační jednotku. Za 
vhodnější považujeme zařízeIÚ nekoedukovaná. Služby by měly být pokryty dvěma 
sestrami na noc a třemi v denním provozu, zařízení by měla disponovat vedoucím 
lékařem stanice psychiatrem nebo specialistou na léčbu návykových nemocí a jed
ním dalším lékařem, vlastIÚm psychologem, sociální pracovnící a laickými terapeu
ty. Měla by existovat dobrá spolupráce s konziliárními pracovišti (stomatologové, 
dermatovenerologové, internisté, chirurgové apod.). 

2. ZařízeIÚ by mělo být stavebně i prostorově přizpůsobené udržováIÚ bezdro
gového prostředí a tým by měl ochraně léčebného prostředí před průnikem drog vě
novat soustavnou pozornost . 

3. Program pro pacienty v detoxifikačIÚ části oddělení i v aktivní léčbě by měl 
být dostatečně intenzivní a měl by zahrnovat postupy, o jejichž účinnosti existují 
experimentálIÚ doklady (terapeutická komunita, motivačIÚ trénink, kognitivně -
behaviorálIÚ postupy, rodinná terapie s rodiči, Anonymní narkomané nebo alkoholi
ci, relaxační techniky, vhodná tělesná cvičeIÚ, pomoc při řešení praktických ži
votních problémů) . 

4. Část pacientů, u IÚchž neIÚ krátkodobá a střednědobá ústavní léčba indiko
vána, by se propouštěla přímo z detoxifikace. U těch, kdo by přešli do další léčby, se 
stanovi individuálIÚ léčebný plán s délkou léčby nejvýše 3 měsíce . V jasně indiko
vaných případech je možné délku léčby o něco prodloužit, ale pacienti, kteří vyža
dují delší léčbu by se měli překládat do zařízení, jež jsou schopna takovou léčbou 
poskytovat. 

5. Část pacientů po léčbě se předává do ambulantIÚch zařízeIÚ (v ideálIÚm 
případě by měl pracovník ambulantIÚho zařízeIÚ navštívit klienta v léčbě nebo nao
pak klient by měl kontaktovat příslušné ambulantIÚ zařízeIÚ v rámci propustky). 
V každém případě by měla být zajištěna kontinuita péče . 

6. ZařízeIÚ by mělo být dobře vnitřně diferencováno, aby míra výhod přímo sou
visela s kvalitou spolupráce. Ještě před přechodem do aktivIÚ léčby (tedy během 
detoxifikace nebo ještě lépe během ambulantIÚ léčby) by měl klient znát základIÚ 
pravidla léčby . Měl by zejména vědět, že porušeIÚ abstinence na odděleIÚ, fyzické 
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násilí, opakovaná nezdůvodněná neúčast v programu apod. může znamenat 
okamžité propuštěIÚ. 

7. Tým je multidisciplinárIÚ. Mělo by být zajištěno soustavné vzděláváIÚ a su· 
pervize týmu z VIÚtřIÚch zdrojů i za pomoci exterIÚstů. Důležité je chráIÚt a kulti
vovat ducha týmové práce. 
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