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KLUB ABSTINUJÚCICH, MIESTO PREMENY,
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Chorobná závislosť od alkoholu, psychotropných látok (opiáty, amfetamíny, kanaboidy ... ) alebo poškodzujúceho konania (patologické hry, bulímia, anorexia ... ) je
skupina chorôb, pre ktorú je charakteristický jeden z typických znakov, že človek po
li ečbe sa nevracia do štádia úplného zdravia. Po liečb e ambulantnej alebo ústavnej
má nasledovať doliečovanie, aby sa rekonvalescent mohol dostať do stavu, ktorý
môžeme nazvať "stabilizovaná abstinencia".
V základných mechanizmoch je to ni ečo podobné ako pri cukrovke (diabetes mellitus) alebo pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzia). Ani tu nemôžeme hovoriť o vyli eče ných ľuďoch, ale o stabilizovani stavu. Aj pri týchto chorobách po liečbe nasleduje úprava životosprávy, aby nedochádzalo k opätovnému zhoršeniu zdravotného
stavu. Ak sa títo pacienti riadia príslušn}711i odporúčaniami, môžu žiť plnohodnotný
život. Týka sa to najmä závislostí. Ak človek n eporuší abstinenciu, závislosť sa už
neprejavi svojimi chorobnými prejavmi. V tomto smere sú na tom abstinujúci závislí
oveľa lepšie ako už spomínaní diabetici alebo hypertonici, ktorí stabilitu svojho
zdravotného stavu nemôžu stopercentne ovplyvniť. Takýto obsiahlejší úvod do sveta
závislostí som považoval za potrebný, aby sme vedeli nájsť miesto pre doliečovacie
subjekty.
Klub abstinujúcich, aj keď má svojpomocný charakter (vedú h o laici ), je osvedčeným nástrojom s li ečivým účinkom . Dlhoročná prax potvrdzuje, že klub je miesto:
- na šírenie informácií dôležitých pre abstinenciu,
- e močnej podpory člena klubu v ťažkostiach,
- racionálnej konzultácie problémov.
Abstinencia neprichádza v zlomku sekundy, ale je to proces časového, vedomostného i skúsenostného vyzrievania. Čím ďalej je človek v abstinencii, tým viac
sa prejavuje jeho osobnostná jedinečnosť. Abstinentský klub, ak má byť tým
správnym ozdravujúcim prvkom, ml'sí byť sociálnym zoskupením , ktoré svojho čle
na v j e dinečnosti podporuje.
Pre abstinentské kluby sú charakteristické tieto základné znaky:
Štafeta (reciprocita) pomoci - tak ako mne na začiatku pomáhali iní, teraz aj ja
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mám šancu v klube pomôcť niekomu, kto nemá ešte s abstinenciou skúsenosti.
A závislosť je taká nevypočítateľná choroba, že nie je vylúčené, že aj ja ešte niekedy
budem potrebovať opätovnú pomoc.
Pomáhať inému - najlepšia škola, ako sa niečo naučiť.
Ak niekomu skutočne pomáham a len neteoretizujem, tak to robím bez u čeb nico
vej čistoty. Pomoc v praxi nie je striktné uplatňovani e poučiek, ale je to zúročovanie
nadobudnutých vedomostí. Každý jeden prípad pomoci robí člov eka vedomostne i emočne bohatším. A ak ja sám pomáham, nepociťujem potrebu, aby aj mne pomáhali.
Zúročovanie spoločnej skúsenosti
V klube je šanca ponúknuť riešenie problému spôsobom, ako som to riešil ja,
prípadne ešte lepšie, lebo s riešenim už mám osobnú skúsenosť a poznám už jestvujúce riziká, na ktoré môžem upozorniť .
Vzájomná podpora a pomoc
Čle novia klubu pri svojich stretnutiach si navzaJom celkovým vystupovanim
dávajú najavo, že im na každom jednom z nich záleží. V klube má každý možno sť
overiť si svoje pocity a postoje v reakciách ostatných členov klubu .
Konštruktívne konanie
Členom abstinentského klubu je jasné, že problémy nemožno vyriešiť len slovami. Vieme, že za slovami musia na sledovať skutky. Preto v rámci klubu sú organizované turistické pochody, športové hry, ú časť na terapii ako hosť komunity .. .
Na Slovensku najpoče tnejšiu skupinu tvoria abstinentské kluby, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín:
a) socioterapeutické kluby, ktoré sú vedené zdravotnickou autoritou (lekárom,
psychológom .. .)
b) socioharmonizačné kluby, ktoré sú založené na svojpomoci, kde všetci čl e novia
klubu sú si rovni . Aj keď v klube môže byť vytvorených viacero funkcií (predseda,
pokladnik ... ), neznamená to, že by títo ľudia mali významnejšie postavenie.
Tu sa stretávame s novým pojmom. Čo je vlastne socioharmonizačný klub? Po
vysvetlenie musíme zájsť do histórie. Pred rokom 1989 nebolo mysliteľné, aby jestvoval klub bez vedenia zdravotnickeho pracovnika. Minimálne to musela byť zdravotná sestra. Vo väčšine prípadov to však boli lekári a psychológovia, ktorí v rámci
svojej hlavnej pracovnej činnosti pracovali so závislými, napr. na oddeleniach AT
psychiatrických liečebni alebo Centier pre liečbu drogových závislostí. V tomto období do roku 1989 boli iba socioterapeutické kluby. Po roku 1989 sa však situácia
radikálne zmenila. Okrem nadšených zdravotnickych pracovnikov, ktorí v kluboch
videli svojho zdatného pomocnika, do vedenia klubov sa pustili aj samotni abstinujúci. Nadšených lekárov a psychológov pre abstinentské kluby nebolo veľa ani
pred rokom 1989, ale po tomto prelome ich zostalo ešte menej . Spolčovani e ľudi rovnakého záujmu už nebolo nebezpečné, ale definovanie nového smeru tiež neexistovalo. Tak v rámci svojpomoci vzniká definovanie nových pojmov. Socioharmonizačný
klub je jedným z nich. Je to také spoločenstvo, ktoré jedincovi uľahčuj e jeho návrat
do spoločnosti. Zosúlaďuje ho s ostatnou spoločnosťou. V našom prípade zosúlaďuje
abstinujúceho s rodinou, priateľmi, pracoviskom ...
Trnavský abstinentský klub je socioharmonizačným klubom a vo svojej nedlhej
histórii prešiel bohatým vývojom. Základným cieľom klubu je uľahčovani e návratu
jedinca do bežnej spoločnosti , spravidla po absolvovani ústavnej protialkoholickej
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alebo protitoxikomanickej liečby. Sú však aj výnimky, kedy k nám do trnavského
A-klubu chodia aj ľudia v rámci ambulantnej liečby, bez absolvovania ústavnej
liečby .

Trnavský abstinentský klub je kolektívnym členom Združenia abstinentov Slovenska a schádza sa každý pondelok v čase od 17.30 do 19.15 hod. v OU na Lomonosovo vej ulici.
Pretože klub je založený výslovne na svojpomoci, všetci členovia klubu sú si
rovni .
K základným pravidlám klubu patrí, že novoprichádzajúci majú právo rozprávať.
Rozprávanie na prvých stretnutiach nie je ich povinnosťou. Na prvých stretnutiach
je ich najdôležitejšou povinnosťou poobzerať sa okolo seba a rozhodnúť sa, či klub je
tá spoločnosť, ktorú si pre seba vyberú. Svoje rozhodovanie nemusia s nikým konzultovať .

Abstinentský klub je jedným z dôležitých miest, ktoré pomáha závislému nielen
vo chvíľach pokoja a stability, ale aj v ťažkých chvíIach. Inými slovami: Abstinentský klub je aj pre recidivujúcich členov , ktorí sa z recidívy chcú dostať.
Trnavský A-klub je otvorený aj pre rodinných príslušníkov závislých (životní
partneri, deti... ), sympatizantov (priatelia, kolegovia ...) a v neposlednom rade aj pre
študentov trnavských vysokých škôl, ktorí s touto problematikou prichádzajú do styku v rámci svojho vzdelávania.
Trnavský A-klub prijal nasledovné zásady:
1. So všetkou vážnosťou v rámci vlastného záujmu prijmi diagnózu závislosti.
Uvedom si, že droga je silnejšia ako ty, preto neskúšaj s ňou zápasiť . Radšej ju vylúč
zo svojho života.
2. Pre človeka s vybudovanou drogovou závislosťou je abstinencia jediným
účinným prostriedkom pre dôstojný život s postupným návratom fyzického i psychického zdravia.
3. Abstinencia nie je všetko, ale bez abstinencie nedosiahneme nič pozitívne.
Tvoj psychický, fyzický, sociálny i profesionálny rast je podmienený abstinenciou,
preto nech sa abstinencia stane tvojím každodenným životným štýlom, tvojou životnou filozofiou .
4. Úprimne sa snaž o pochopenie svojho problému. Nehľaď na svoju minulosť ako
na niečo, čo je potrebné čo najskôr zabudnúť. Nezabúdaj - staň sa poučenejším .
5. Vždy mysli a konaj tak, aby si si mohol vážiť seba i iných. Aby aj iní mali
dôvod vážiť si Ťa .
6. Buď tolerantný ku každému, kto má úprimnú snahu abstinovať. Pomáhaj menej úspešným a neskúsenejším. Nechci, aby všetci abstinovali podľa jedného vzoru.
7. Pozorne a so všetkou vážnosťou počúvaj iných. Neprerušuj ich. Dodržiavaj pravidlá dialógu.
8. Nehovor o iných , najmä nie v ich neprítomnosti. Rovnako tak nehovor mimo
klubu o veciach, ktoré si sa dozvedel v klube.
9. Svoje osobné záujmy nenadrarIuj nad záujmy klubu. Uvedom si, že pre klub
platí zásada: "Držia nás práve tí, pre ktorých sme oporou".
10. Svoje problémy rieš v zárodku. Odkladaním riešenia si môžeš vážne skomplikovať život. Neupieraj iným právo predložiť klubu na riešenie problém, s ktorým si
nevedia poradiť .
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11. Neurážaj sa, ak odozva na Tvoje konanie je v klube kritická. Zamysli sa nad
tým, prečo je kritická.
12. Ľudí v recidíve choroby neodsudzuj. Snaž sa rozmýšľať, či a ako mu možno
pomôcť .

13. Neodmietaj spoluprácu s odborníkmi (zdravotníckymi, pedagogickými, resoa pracovníkmi štátnej správy a samosprávy.
14. Do klubu nechodievaj preto, že sa to má, alebo preto, že sa to patrí. Do klubu
chodievaj preto, že chceš.
Záverom možno zhrnúť, že pod vplyvom terapeutických aktivít počas li ečby sa od
základu začína prebudúvať osobnosť človeka závislého od drogy. Tu môžeme použit
obrazné prirovnaníe, že osobnosť závislého sa rozoberá na základné tehličky , z ktorých možno postaviť provizórny dom, ale rovnako tak aj skvostný palác. Terapeutickými aktivitami počas liečby je postavený len skelet stavby. Teraz už záleží len
na samotnom človeku, či zostane len skeletom a časom spustne, alebo začne s je ho
zveľaďovaním. V abstinentských kluboch sa potom robia vnútorné omietky, maľovaní e, umývaníe okien ... a vnášanie pohody do nového domova . Abstinujúci sa menía na ľudí novej kvality. Oveľa lepšej, ako bola osobnosť počas konzumácie drogy.
Tak ako citlivo urobená rekonštrukcia veci alebo príbytku dokáže "vyrazit dych",
rovnako tak aj správna a citlivá rekonštrukcia duše vyvoláva spontánny úžas
a následné oceneníe za vynaložené úsilie . A kluby abstinujúcich znovu a znovu opätovne začleňujú ľudí späť do spoločnosti . Ľudí , ktorí sú psychicky a emocionálnejšie
"vyblýskanejší" ako je bežný príemer.

cializačnými ... )

J . Prillinger
Kl ub abstinentov, Trnava
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