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Popis zafízení 

Psychiatrická léčebna v Bílé Vode je státní zdravotnícké zafízení disponující 150 
hižky. Pro komplexní ústavní protitoxikomaníckou léčbu je vyčleneno 20 % z celkové 
lúžkové kapacity léčebny, tj . cca 35 lúžek. Léčebna má pet oddelení. Krome geronto
psychiatrického a phjímacího, které absorbuje všechny typy psychiatrických pacien
tú, včetne toxikomaníckých príjmú, jsou další th oddelení vyčlenena pro léčbu zá
vislostí. Jsou to: oddelení psychoterapeutické, oddelení režimove pracovní a tera
peutická komuníta. Byla otevrena l. 7. 1996 a vytváfí podobné podmínky pro dlou
hodobou léčbu a resocializaci toxikomanú, jaké jsou v existujících nestátních TK. 

Ze zhruba 150 roční ch príjmú toxikomanú je nejméne 95 % mimorajonních, tj. 
mimo okres Jeseník. Nejvetší počet drogove závislých pacientú prichází z Prahy. 

Podmínky prijetí 

Drogove závislí jsou phjímání do Psychiatrické léčebny po odeslání svého životo
pisu a po stanovené objednací Ihúte. Nástup na léčbu na prijímací oddelení je dále 
podmínen doporučením od psychiatra, psychologa, kontaktní ho pracovníka či zarí
zení, kam budoucí pacient dfíve docházel. Pacient s sebou priveze prúkaz zdravotní 
pojišťovny, výsledek vyšetrení jaterních testú, testú na hepatitidu a HIV. Nerajonní 
toxikomany, ktefí mají stanovenou ústavní léčbu soudne, nephjímáme. 

Délka léčby v PL Bílá Voda je maximálne 13 mesícú a zahrnuje v sobe tyto, na 
sebe navazující, typy léčby: 

Krátkodobá léčba : maximálne 3 týdny detoxifikace. 
Strednedobá léčba : (3 - 6 mesÍCú) 

3 mesíce na oddelení režimove pracovním, 
nebo: 3 mesíce na oddelení psychoterapeutickém, 
nebo: 3 me síce na oddelení psychoterapeutickém 

+ 3 me síce v TK. 
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Dlouhodobá léčba : zahrnuje jeden z predchozích typu strednedobé léčby 
+ tfi fáze v TK v délce 8 - 9 mesícU. 

Základní terapeutické prístupy 

Objednávka pacienta a akceptace pravidel. Základním pnstupem k osobnosti pa
cienta je empatie, komunikace a akceptace pacientovy objednávky. Nejčastejší ob
jednávkou je požadavek na léčbu od tvrdých drog (heroin, pervitin). Zbavit se zá
vislosti od všech drog včetne alkoholu má zájem jen nízký počet pacientu. Tato ob
jednávka se behem léčby dále minimalizuje a ukazuje se být spíše ideálním práním, 
vetšinou jen s malou tendencí k realizaci . 

Další objednávkou príchozích pacientu bývá potreba poznat sám sebe, získat 
schopnost konstruktivne a efektivne komunikovat s lidmi, predevším s rodiči a part
nery, potreba promyslet životní priority a budoucí životní styl. Menší skupina pa
cientu formuluje svoji objednávku jako potrebu odpočinout si od drogového ste
reotypu, vzdálit se z dosahu drogové scény, zlepšit zdravotní stav. 

Na základe techto objednávek naše zanzení poskytuje léčbu tem, kterí se roz
hodli odpoutat se od závislosti . Nabízíme jim v procesu psychoterapie "zastavení se" 
s možností zvažovat zda drogy ano nebo ne, prípadne co vlastne místo nich. Akcep
tujeme také objednávku odpočinku, je-li provázena schopností dodržovat pravidla. 
Takovým pacientum nabízíme stredne dobou léčbu orientovanou pracovne, nikoliv 
psychoterapeuticky. 

Za nejduležitejší složku terapeutického pnstupu považujeme stanovení pravideI, 
na jejichž dodržováni trváme. Pravidla a principy léčby jsou nezbytným rámcem te
rapeutické práce a současne jedinou zásadou na bázi direktivity. 

Etapy léčby 

Prijímací oddelení. Pacient biíhem první etapy, strávené na pľijímacím oddelení, 
absolvuje pohovor s psychologem či lékaľem, kdy je detailne seznámen se systémem 
léčby v našem zarízení a sdeluje svoji objednávku. Podle ní pak vyčká na preklad na 
oddelení psychoterapeutické, či je preložen na oddelení režimove pracovní. Vzhle
dem k tomu, že naše zanzení je zamereno na abstinenci a režimove, slouží pobyt na 
prijímacím oddelení také ke zhodnocení schopnosti pacienta dodržovat základní re
žimová pravidla. 

V prípade potreby poskytujeme drogove závislým pacientum na prijímacím odde
lení detoxifikaci. Pro zvládnutí odvykacího stavu po opioidech užíváme buprenor
phin či ethylmorphin v obvyklých dávkovacích schematech. 

Psychoterapeutické oddelení. Oddelení psychoterapeutické je koedukované a léčí 
se zde závislí na drogách spolu se závislými na alkoholu. Toto spojeni se ukázalo ja
ko nesmírne cenné, neboť v procesu léčby se otevírá možnost rešit mezi pacienty 
procesuálne vztahy deti-rodiče a naopak. Počet zde l éčených alkoholiku a toxikoma
nu se osvedčil pľibližne v pomeru 2 : L 

Jedním ze základních pravideI psychoterapeutického oddelení je trímesíční délka 
l éčby, jejíž absolvování znamená ukončení strednedobé léčby jak pro alkoholiky, tak 
pro toxikomany, kten nehodlají pokračovat v léčbe v terapeutické komunite. Léčba 
je ukončena rituálem pohrbívání závislosti. 
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Na psychoterapeutickém oddelení je praktikován bodový systém, jak u alko
holove, tak u drogove závislých. Tento systém usnadňuje realizaci léčebného prog
ramu a podílí se na autoselekci pacientu predevším v počátečních etapách jejich léč
by. Z tohoto duvodu má tedy bodovací systém trvale své opodstatnení na oddelení, 
kde si pacient ujasňuje svoji motivaci k dalšímu pokračování, či k odchodu z léčby. 
Posledním článkem léčby je pobyt v terapeutické komunite. 

Terapeutická komunita 

TK pro dlouhodobou léčbu a resocializaci toxikomanu v Bílé Vode je prvním 
státním zdravotnickým zarízením svého druhu v České republice . Organizačne 
spadá pod Psychiatrickou léčebnu v Bílé Vode. TK je samostatne stojící dvoupatrový 
objekt s pnlehlými hospodárskými budovami, vzdálený asi 2 km od areálu léčebny 
a s kapacitou 14 lužek pro muže a ženy. TK byla otevrena 1. 7. 1996. Její tým je 
tvoren lékarem, psychologem, staniční sestrou a vyškoleným nezdravotnickým per
sonálem (4 osoby), který se strídá ve službách. 

TK je organizační a ekonomicko-správní součástí psychiatrické léčebny a zároveň 
samostatne stojícím objektem. Vytvárí podobné podmínky po dlouhodobou léčbu 
a resocializaci toxikomanu, jaké jsou v existujících nestátních terapeutických ko
munitách. Pacienti pncházejí do TK z areálu psychiatrické léčebny z oddelení psy
choterapeutického, kde již mají absolvovány tn mesíce pobytu. Pouze ti, kterí se již 
jednou v TK léčili a po ročním odstupu pricházejí znovu k léčbe , jsou prijati na TK 
rovnou z oddelení pnjímacího. Takový systém zabezpečuje prímou návaznost stred
nedobé léčby v psychiatrické léčebne na dlouhodobou léčbu v TK, a to v rámci je
diného zarízení . Organizačne i prakticky je tedy oddelena etapa adaptační a etapa 
psychoterapie od etapy resocializační, probíhající v podmínkách mikrosociální struk
tury TK. 

Principy léčby v TK 
1. Naprostá abstinence (včetne alkoholu), 
2. volba mezi léčbou a vztahem (vztah a sex mezi pacienty jsou s léčbou nesluči-

telné), 
3. regulace agresivity, 
4. otevrenost a uprímnost v komunikaci. 

Fáze léčby v TK 

1. fáze : 3 mesíce. První fáze je jednak pokračováním strednedobé léčby, kterou 
muže pobyt v TK skončit. Jednak je první fáze první etapou léčby v TK a pacienti 
z ní precházejí do fáze druhé, tedy do dlouhodobé léčby. Behem první fáze si pa
cienti srovnávají svuj vztah k minulosti a ke své závislosti. Po príchodu do TK 
(a stejne tak pri každém prestupu z fáze do fáze, včetne doby pred ukončením léčby) 
zustává každý pacient 24 hodin na tzv. klausure, kde rekapituluje svuj dosavadní 
pobyt v léčbe a stanovuje si konkretní cíle pro jednotlivé fáze. Behem klausury zu
stává každý sám na prázdném pokoji a s nikým nemluví. Součástí 1. fáze je také vy
pracování a prednesení životopisu. Životopisy všech pacientu, spolu s cíli léčby, visí 
v komunítní mís tnosti tak, aby do nich každý člen komunity mohl kdykoliv na
hlédnout. Pacienti v první fázi vykonávají pouze nižší funkce, mají povinnost ab sol
vovat dve dovolenky v míste bydlište a jejich pošta podléhá kontrole týmu. 
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2. fáze: 2 - 4 mesíce. Od pacienta ve 2. fázi se očekává, že bude zvládat ndící 
funkce, bude plne využívat celého psychoterapeutického a pracovní ho programu, ne
bude uni kat z krizových situací, bude schopen pfijímat kritiku, dokáže se zamyslet 
nad svými nedostatky, ale i schopnostmi. Bude schopen pomáhat druhým a né st 
zodpovednost za svá rozhodnutí . 

3. fáze: 2 mesíce + 2 týdny. Od člena 3. fáze se očekává, že již pevne zaujímá od
mítavý postoj k drogám, dokáže rešit zátežové situace, je schopen otevrene a upnm
ne komunikovat a samostatne se rozhodovat, má částečne vyÍ'ešeny vztahy s rodiči 
a partnery, má konkrétní plán své budoucnosti (bydlení, práce, náplň volného času) 
a má podanou žádost v nekterém z doléčovacích zanzení. Základem 3. fáze je práce 
v Domove duchodcu v Javorníku. Krome toho se pacienti účastní pouze psychote
rapeutického programu, zapojení do dalších činností a programu je na jejich uvá
žení. V nedeli večer odevzdávají svuj týdenní plán činnosti. V záveru 3. fáze mají pa
cienti 14 dnu pro prípravu na odchod. 

Psychoterapie u TK. Psychoterapeutický program je pevne strukturován na kaž
dodenní ranní a večerní schuze komunity v délce 60 minut. Obsahem komunitnich 
setkání jsou reflexe z pro žitého dne, reflexe z denních a večerní ch programu a práce 
se sny. Začátek každé komunity je venován technickým záležitostem, kdy je stano
ven aktuální plán práce, probíhá udílení sankcí či pochval. Psychoterapeutické sku
piny v délce 75 minut jsou zamerené tematicky, biograficky, interakčne nebo arte
terapeuticky. 

Nepravidelne se konají tzv. Velké skupiny, v jejichž rámci pacienti obhajují svoje 
prestupy z fáze do fáze, či hodnotí svoje pokroky v dosavadní léčbe. Tzv. mimo
rádnou skupinu si mu že svolat kdokoliv tremi údery do gongu, kdykoliv cítí, že po
trebuje pomoc nebo podporu pfi rešeni problému či konfliktu. Vždy poslední pondelí 
v mesíci se koná tzv. Velká komunita, jejímž obsahem je projednání jak návrhu pa
cientu, tak návrhu týmu. Je to čas pro eventuální úpravu pravídel, probíhají zde 
návrhy na prestup do další fáze či návrhy na návrat do fáze nižší. 

Práce s rodinou u TK. Cílem práce s rodiči a signifikantními osobami je umožnit 
jim, aby mohli poznat podmínky léčby a sdelit své dotazy, požadavky, problémy 
a nejasnosti. Jejich dvoudenní pobyt je dán rádem a je zároveň cennou informací 
o vzájemné interakci díte-rodič jak pro spolupacienty, tak pro tým a pro dvojici sa
motnou. Obecne je cílem pobytu rodinných príslušníku v TK zapojit rodinu do léčby 
pacientu a pomoci rodičum získat náhled na príčiny a mechanismy vzniku drogové 
závislosti. Pobyt by mel pri pet k navázání konstruktivního vztahu mezi rodičem 
a dítétem ausnadnit komunnikaci mezi nimi. 

Radiče prijíždejí v prubehu pracovní ho týdne a jsou zarazeni do programu stej ne 
jako jejich deti. Díky tomu mužeme pozorovat interakci mezi dítetem a rodičem pfi 
bežných každodenních činnostech . Vidí-li komunita a tým rodiče a deti v interakci, 
napr. pfi jídle, pfi práci, pri odpočinku, mu že lépe pochopit zpusob jejich komuni
kace a poskytnout účinné zpetné vazby nejen oné dvojici, ale i sobe samým. Setkání 
dítete a rodiče dává bohatý materiál k další práci celému společenství komunity. 
Pred odjezdem rodiču probíhá rekapitulace pobytu. Členové komunity se vyjadrují 
k tomu, jak videli interakci rodič-díte a sdelují své dojmy. 

Resocializace u TK. Težištem léčby v TK je resocializace, v rámci níž se pacienti 
učí praktickým dovednostem a zodpovednosti jak sami za sebe, tak za chod domu 
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a hospodárství. Jde o princip samoregulace, kdy pacienti získávají odpovednost za 
sverené úkoly, naučí se spolurozhodovat a spoluridit. 

Celý chod domu zajišťuje "šéf domu" s pravomocí na 14 dní, který spolupracuje 
s týmem a správcem léčebny. Eventuální nedostatky v plnení povinností pacientu 
re ší šéf udelením sankce, tzn. pridelením činnosti, která je potrebná pro celou ko
munítu. Funkce kuchare znamená zajištení celodenní stravy po celý týden pro celou 
komunítu včetne týmu, který se stravuje společne spacienty. Tyto vedoucí funkce 
zastávají druhé fáze, které si tak moho u vyzkoušet míru nabyté zodpovednosti 
i schopnost rídit a pomáhat. Neméne dule žitá je funkce kotelníka, který zajišťuje 
vše, co souvisí s topením na tuhá paliva. Hospodár s pomocníkem se stará odrubež, 
králíkya zahradu. Další, méne náročné funkce znamenají starost o dílnu, sportovní 
potreby a praní . 

Krome práce v dome a na zahrade pracují pacienti v blízkém okolí TK. Jde o ve
rejne prospešné práce pro obec Bílá Voda, práci v lesním závode či výpomoc u rádo
vých sester v kláštere. Tuto práci vykonávají jen členové 1. a 2. fáze v odpoledním 
pracovním programu. Aktuální plán se probírá na tzv. technícké skupine, jíž pred
chází tzv. samorídící skupina, na které se sejdou sami pacienti k príprave plánu. 

Dlouhodobá resocializace je završena dvoumesíční pracovní terapií v Domove 
duchodcu v 9 km vzdáleném Javorníku. Pracují zde pouze pacienti 3. fáze. J ejich 
pracovní náplní jsou vetšinou pomocné práce v kuchyni , pri úklidu a v zahrade. J e
den ze dvou mesícu však všichní pracují jako pomocní ošetrovatelé u starých ležících 
obyvatelu domova. Zde se pacienti setkávají s reálnými podmínkami života a práce 
"venku". Často, tvárí v tvár nemohoucím lidem, poprvé naplno pociťují pokoru, úctu 
k životu, a zároveň svoji vlastní duležitost a potrebnost v reálném svete. Pri ka ž
dodenních návrate ch do komuníty pak mají možnost o svých zážitcích, zkušenostech 
či problémech mluvit s ostatními spolupacienty. 

Odchod z TK a doléčování. Pacienti mají možnost zustat v kontaktu s naším 
zarizením formou opakovacích pobytu v prípade, že regulérne dokončili léčbu a ab
stinují. Spolupracujeme predevším s doléčovacími centry, která provozuje Sananim 
Praha a Sananím Olomouc, kde pacienti dostávají možnost chráneného bydlení. Do
léčování zajišťují i ambulantní složky ostatních zarízení , která k nám pacienty po
sílají. Ph odchodu každého pacienta ve kterékoliv fázi programu se snažíme zabez
pečit návaznost doléčovací péče . 

Záver 

Jako vzor pro dlouhodobou léčbu drogove závislých v TK Bílá Voda jsme použili 
model nestátní terapeutické komuníty v Nemčicích u Volyne, jehož provozovatelem 
je občanské sdružení Sananím. Tento model jsme aplikovali na podmínky státního 
zdravotníckého zarízení, se všemi specifiky, která z toho plynou. 

Kladná odezva spolupracujících zarízení, predevším doléčovacích center Sananím 
v Praze a Olomouci, svedčí o tom, že naše péče je platná a ph nosná. Dalším merít
kern úspešnosti naší práce je bezesporu vysoký stupeň resocializace pacientu a kva
lita jejich dalšího života, ať už se rozhodli k plné abstinenci , či "pouze" úspešne ab
stinují od tvrdých drog. 

Naše zkušenosti za th roky práce s drogove závislými se pokusíme zhodnotit 
v dalším phspevku. 
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Souhrn 

Problematika drogových závislostí začala být v porevolučním období aktuální 
i v České republice . V posledních ne kolika letech byla rozpracována rada projektu, 
které hledají optimáIní možnosti, jak se s výskytem drogové závislosti a jejími nás
ledky co nejlépe a nejefektivneji vyporádat. Jedním z prvních projektu je projekt 
občanské ho sdružení Sananim, které mimo jiné otevrelo v Nemčicích u Volyne první 
nestátnÍ terapeutickou komunitu v republice . Další aktivitou v rámci péče o drogove 
závislé je projekt Psychiatrické léčebny v Bílé Vode, která provozuje zatím jedinou 
státní terapeutickou komunitu v rámci zdravotnického zafízení. 
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Napriek kritike prác sa v populačných 

štúdiách zistilo, že jedinci so závislosťou ale
bo s depresiou majú 2 - 4x vyššiu pravdepo
dobnosť, že majú aj druhú z týchto chorôb . 
V mnohých štúdiách dvojčiat aj adoptova
ných sa zistila vysoká pravdepodobnosť ich 
komorbidity. Ostáva otázka, či vzťah medzi 
oboma chorobami znamená, že ide o alterna
tívne prejavy spoločného genetického fakto
ra, alebo či ich vzťah je etiologický, alebo 
odráža rovnaké environmentálne príčiny. 

V predchádzajúcich prácach Winokur a spol. 
(1971) zistili zvýšené riziko alkoholizmu u L 
stupňových príbuzných probandov s depre
siami, Winokur a Coryell (1991) našli vysoký 
výskyt rodinného alkoholizmu u žien, ale níe 
u mužov, s primárnou unípolárnou depre
siou. Coryell a spol. (1992) zistili vyšší výskyt 
alkoholizmu u mužskýr.h príbuzných pacien
tov s primárnou unípolárnou depresiou 
a Araujo a Monteiro (1995) zistili u mu
žov-alkoholikov vyšší rodinný výskyt alkoho
lizmu aj depresie . Jedinci skomorbiditou 
oboch chorôb mali najvyšší výskyt alkoholiz
mu v príbuzenstve. 
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V štúdiách dvojčiat aj adoptovaných sa 
zistili rozdiely viazané na pohlavie. Opakova
ne sa zistil vyšší podiel dedičnosti u mužov -
napr. % konkordancie u mužských párov bolo 
vyššie ako u ženských párov. Bohrnan a spol. 
(1987) v štúdii adoptovaných jedincov rozlí
šili tri typy alkoholických rodín podIa zlože
nía a dedičnosti. Nedostatkami predchádza
júcich prác boli nedostatočné výbery alebo 
nedostatočný počet probandov v kontrolných 
skupinách. V prítomnej práci autori použili 
dáta z veľkej reprezentačnej vzorky 42 862 
18 ročných a starších osôb a ako kontrolnú 
skupinu vybrali jednotlivcov bez (celoživot
nej) depresie a alkoholizmu (podIa DSM-IV). 
Po štatistickom spracovaní sa zistil najtes
nejší vzťah medzi komorbiditou pre alkoho
lizmus a depresiu, potom pre alkoholizmus 
a najnižší (ale významný) pre samotnú de
presiu. Vo všetkých zistených štatisticky vý
znamných vzťahoch bol silnejší vzťah medzi 
anamnézou u otca a psychickou poruchou 
u synov a anamnézou u matky, a psychic
kou poruchou u dcér. 

E. Kolibáš 


