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PSYCHOTERAPEUTICKÁ KASUISTIKA 
Z 10 MESÍČNÍ LÉČBY šÁRKY P. V OAT VLAŠIM 

P. RIESEL 

Dne 10. 6. 1999 navštívila naší ordinaci mladá žena a rekla, že jí posílá psy
chiatr. Dokumentace nebyla, nic jsem o pacientce nevedel. Na úvod sdelila, že byla 
3x hospitalizována na specialisovaném oddeleni pro léčbu závislostí, 1x na psychia
trii, že abstinuje od drog s vyjimkou marihuany a že potrebuje pomoc. Její chuze by
la jakoby "hypotonická", bez napetí, sedla si bez vyzváni. Podal jsem jí ruku a ucítil 
mekkou, zpocenou ruku bez stisku a bez pohledu do očí. Byla, jak jsem si všiml leh
ce obésni, mela hezkou pleť obličeje, byla velice nedbale oblečena, byla ovenčena 
retízky a dalšími plytkostmi, jakoby vyprahlá, vyhaslá a vyprázdnena a ne komu ni
kující. Pripomínala apaticko - abulické pacienty, mohla to být také deprese, či 
chováni z rozpaku a obrany, po mysli l jsem, jsa také praktickým lékafem na jaterni 
lesi, anemii . Zeptal jsem se co ji obtežuje, čeho by se ráda zbavila, či čeho by ráda 
dosáhla a sdelil jsem jí, že jí rád pomohu, když sdelí v čem si preje pomoci. Odvetila, 
že jí bolí hlava a že by nejradeji odešla, že nemá chuť mluvit. Nabídl jsem ji, aby ji
nak vyjádrila svoji situaci napr. psanim, kreslenim, modelovánim plasteliny, panto
mimou. Vše odmítla a došlo k mIčeni. Zmohl jsem se na nabídku šálku čaje, i toto 
byl o odmítnuto a došlo k mlčení . Prijal jsem to, byla to také komunikace, bylo to 
lepší, než kdyby odešla. Snažil jsem se o prívetivý výraz, pacientka jej asi stej ne 
nevnimala, byla pohroužena do sebe, predkloniIa se a já jsem nevidel do její tváre. 
Po chvili jsem se zeptal, o čem práve mlčí. Zasmála se, považovala to asi za vtip 
a ŕekla, že nemá odvahu o sobe povídat, že to ostatni fíkala již vickrát, protože byla 
v K centru, v Sananim (léčebná komunita) a že by prišla jindy. Zdálo se že led je 
prolomen. Zeptal jsem se jí, jak se cítí . Ta otázka ji zaujala a rekla rychle a spon
tánne, že jako zhaslá lampa a vubec, že se sama sobe ztratila. Zeptal jsem se, kdy 
naposledy lampa svítila nebo alespoň blikala. Pristoupila na tuto reč. 
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o "lampe" a rekla, že nesvítiIa vlastne nikdy, pouze slabe blikala. Nabídl jsem jí 
že budeme spojenci a pokusíme se spolu tu lampu rozsvítit. To již viditelne ožila, 
nabídku pnjala já si uvedomil, jak je zrád né klasifikovat chování z prvního dojmu. 
Tato první návšteva ale dopadla dobre v tom smyslu, že snad dojde k spolupráci. Na 
její druhou návštevu za týden si také dobre pamatuji, mám ji ostatne dokumentova
nou. Úroveň kontaktu z první návštevy byl ten tam, byla zjevne morosní, reso
nantní, vzteklá, negativistická. Rekla mi hned, že mi níc o sobe nebude nkat, že si 
to mám vše prečíst. To jsem již dokumentaci mel, konkrétne 3 propouštecí zprávy, 
sveďčící, že se jedná o težkou závislost na mnoha drogách, o atypickou epilepsii, a že 
se nevylučuje možnost, že se vyvine schizoafektivní psychosa. Pn propuštení byla 
ordinována medikace 1 Amitryptylin 25 mg večer, Biston 2xl, jodid. Mela-li poruchu 
činnosti štítné žlázy byla to léčba neadekvátní trpela-li depresí, byla tato léčba ne
dostatečná . Rekl jsem jí popravde že dokumentaci mám, že jsem jí četl, ale že z ní 
neumím odvodit, co mám vlastne léčit a jak, že by mi mela pomoci se orientovat. 
Zdálo se mi, že jí takové príznání imponuje, že jí pnzníveji naladilo. Rozhodne zača
la komuníkovat i verbálne, zvlášte, když jsem rekl, že nevynechám aní péči o funkci 
štítné žlázy. Já jsem to nemyslel tak docela vážne, že její nemoce mi ješte nedávají 
pražádný návod, jak a s čím začít. Chtel jsem získat čas a prál jsem si, aby komuní
kovala, aby mi rekla, co zrovna "teď a nyní" jí nejvíce obtežuje, trápí, a brzdí, abych 
začal s tím, co je momentálne aktuální a nejvíce obtežující. Byl jsem ale ve své výzve 
a také intonaci opatrný, nenaléhavý, abych její verbalisaci umožnil a ulehčil. Mluvi
Ia spontánne o sobe, ale já ji špatne slyšel, protože svá slova jakoby vyplivovala, 
drtila a zbavovala se jich, k tomu tiše, úsečne a nesrozumitelne. Požádal jsem jí, aby 
mluviIa hlasiteji, že nedoslýchám, což je pravda, ale nevyhovela a byla také již pnliš 
zaujata tím co ríká a pociťuje . Ubránil jsem se nahnutí k ní, abych lépe slyšel, abych 
nenarušil a nezmenšil distanci, kterou človek potrebuje pro svUj pocit komfortu .. 
Pomáhal jsem si odzíráním z úst a trochu se naučil jí naslouchat. Všímal jsem si 
živejší mimiky a gestikulace. Celá postava se zmenila, nesedela již schoulená dopre
du a do strany, telo dostalo tonus . ObjeviIa se dokonce jakási naléhavost a prekot
no st v líčení své osoby, svých prožitkú, vztahú a emocí. Svá sdelení líčila dramatic
ky, mel jsem dokonce pocit jisté exhibice. Byl jsem ale rád, že komunikuje 
neutrálne. Když ustala, zeptal jsem se, zda-li jí ješte bolí hlava. Bolela a já se dále 
tal, co jí ješte bolí. Rekla dosti prekvapive že celý život a že má vztek. Zeptala se, 
zda-li to nevadí, že má vztek. Odvetil jsem, že níkoli, s tím, že se dá dobre pracovat, 
nechť jej uvolňuje a nemá formáIní ohledy. Pak jsem se dostal prece jen k její vzta
hovosti a zeptal se, zda-li jí také bolí lidí . 

Prekotne pak formulovala své pocity a sverovala se s hendikepy. Nemá ráda lidí, 
ani rodiče a sestru, pouze tetu, ta je jí sestrou, je prý duševne nemocná a léčí se (má 
užívat lék Neurol, ale neužívá jej. ) Teta má pro ni pochopení a ona pro ní, cítí k ní 
blízkost. Strýc jí prý dlouhodobe v detství sexuálne obtežoval a nakonec znásilnil 
(sdelila to i v Lojovících). Nikdo z rodiny jí to neverí, proto to zústalo nepotrestáno. 
Nevyjádnla se k otázce, zda-li toto jí ovlivnílo v její nelásce k lidem. Neví, neuvažo
vala o tom. Má ráda mladého muže Lukáše. Referovala o nem mému predchúdci 
MUDr. Š., tehdy rekla, že se s ním zapletla. Má ráda psy, když byla malá, spala 
s psem v boude. Umí si predstavit že by její matka byla fena . Má t. č. dva 
kokršpanely, jednoho s matkou dohromady, druhého s Lukášern. Má také rád a sa-
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motu a prírodu, indiánské prírodní rituály (ty se nejlépe provozovaly pod vlivem 
drog v parte toxikomanu). Ptal jsem se na srst psu, co jim dává žrát, zda-li se s ními 
mazlí. Rozpovídala se již bez zábran a obraz o tom, co j i mrzí, že se neumí mazlit s 
matkou a sestrou, není účastná s lidmi, neumí se dojímat aní plakat, pripadá si zlá , 
chladná a "divná". Nemá ráda otce a muže vtibec, Lukáš je výjimka. J ejí sexuální 
ideál je Ježíš, líbí se jí jeho výrazy, postava a také učení , má jeho obrázky, je to snad 
duvod, že jako malá holka chtela jít do kláštera a být jeptiškou, nábožensky za
ložená však není. N ako nec jsem jí pochválil za to, že byl a velmi statečná a že jiste 
spolu uspejeme. Rekla, že je jí nejak lépe, že necítí také napetí, zlost a zlobu, která 
ji jakoby nutí se uzavírat. Zeptal jsem se již jakoby mimo program, zda-li jí náhodou 
nepnpomínám otce a ona odvetila, že ne, že jí pnpomínám jejího dedečka , který byl 
mírný a laskavý a že ho mela ráda. Tento prenos mi vyhovoval pro další psychotera
pii a neinterpretoval jsem jej , naopak, zámerne jsem se tak stylisova!. Aní to není 
tak obtížné, když mne je 67 let a jí 19. 

Po tomto prvním "vyprázdnení" se o kterém rekla, že to nesdelila níkde a níko
mu došlo k jakémusi útlumu, stagnaci a pacientka se "vrátila" ke svýrn sympto
mum. Predevším po této komunikační a verbalisační explosi začala být zjevne de
presivní . Špatne spala, mela ranní pessima, mela poruchy nálady, psychomotorické 
tempo se menilo, narustala skepse a pesimismus, prestala jíst. Já dostal obavu 
z presmyku do mentální anorexie. A také se zača ly vracet derealisace a depersona
lisace. Mela pocit, že se nepoznává, že je nejak divná, že je to na ní videt, a že se 
celá mení . To již probehlo v Lojovicích a z toho duvodu byla preložena na psychiat
rickou kliníku s podezfením a vývoj schizoafektivní psychosy. Psycholog nevyloučil 
tento možný vývoj, je to uvedeno v jedné z propouštecích zpráv, které jsou ke kasuis
tice priloženy. Bylo proto nutno akcentovat jiné prístupy, zvážit stav. V té dobe uží
vala (karbamazepin Biston 2x1 tab!.) I když vím, že má také antidepresivní účinek, 
pndal jsem antidepresivum rady SSRI a to Lerivon a ordinoval jsem dávku 2x30 mg 
denne. Pridal jsem Tiapridal atypické neurolepticum, s kterým má dobré zkušenosti 
nejen u starých lidí, ale i u mladých. Mel jsem na mysli i pravdepodobné poškození 
eNS z intoxikací nejruznejšími drogami a ordinoval prechodne také nootropikum 
Piracetam 800 3xl denne. Epileptické záchvaty nemela. V léčebne však užívala jo
did, což je léčba na poruchy štítné žlázy neadekvátní a ordinoval vyšetrení u od
borného lékare , který zjistil hypothyreosu a ordinoval Euthyrox 100 1x denne. Pa
cientka se behem me síce zlepšila. Začala spát, jí st, komuníkovat, mela zájem o ško
lu, derealisace ustaly, občas se trochu usmála, když líčila své príhody se psy a s Lu
kášem. I když se komuníkace zlepšila, pacientka byla dosti tvrdohlavá a postupne 
odmítala psát deník, vyprávet sny, volne asociovat když sedím za její hlavou (od
mítla to s tím, že má úzkost), dále odmítla relaxaci, kterou nacvičovala prede mnou 
s psychologern. Bylo jí to neprijatelné a nebyla schopn a imaginace, jak jde do kopce 
nebo po morském dnu. Nechtela kreslit, modelovat s plastelinou, za to oceníla, že 
jsem jí nabídl když má vztek dupat nohama a oceníla i fetiš kamínek, který jsem jí 
naučil svirat ve dlaní a myslet na nejaký úspech, napr. že si dá záležet na vstncném 
chování k učitelum, spolužákum a rodičum. Moji snahu odmeníla tím, že prestala 
brát i marihuanu, že začíná mít nadeji, že se celá zmení, že je toho schopna. 

Jednou, když byla.v kontaktu opet uzavrena a zatvrzelá, nabídl jsem jí znovu du
pat nohama, i když vztek nemá. Dupala a já se zeptal, co a koho chce zadupat. 
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Chtkla puvodne sebe zadupat, ale už nechce, to dupání opravdu v jejím provedení 
byl o infantilní , ona si to zrejme uvedomila a poprvé se začala smát a dále již v du
pání nepokračovala . Pacientka byla v pomerne dobrém stavu. Netrpela epilep
tickými záchvaty, psychosa, zdá se byla prozatím odvrácena, deprese se zmírníla 
a zrejme i štítná žláza byla eufunkční die kontroly, pacientka dobre snášela léky, 
neprojevíly se žádné vedlejší pnznaky, úzkost témer vymizela, k mentální anorexii 
nedošlo, krevní obraz, jaterní testy a orientační vyšetrení ledvín bylo bez poruch, pa
cientka abstinovala od všech drog, nemela nutká ní drogy užívat, neobtežovaly ji 
flashbacky, sociálne fungovala , začala chodit do tretího ročníku učňovské školy obo
ru kuchar, jak takž prospívala. Byl čas se zajímat o rodinu a Lukáše. Pozval jsem si 
oba rodiče, prišla pouze matka a sdelila, že Šárka, na rozdíl od jiných detí i na rozdíl 
od své sestry byla vždy "nejak divná", byla uzavrená, odsekávající , chová se nekdy 
jakoby neprítomne, s nikým nemluví, jindy se nemotivovane smeje i v situacích vys
lovene nevhodných. S otcem Šárka opravdu špatne vychází, neví proč. 

Otec kvúli Šárce za mnou do ordinace nepojede (vzdálenost je 30 km). Matka ale 
vnímá její zlepšeni, komunikuje, usmívá se a ,je s ní reč", určitk nebere drogy, to by 
nyni poznala, i když to dríve nepoznala celou radu let. Prišlo se na to tak, že Šárčin 
pes prinesl matce použitou injekční stríkačku . Epileptické záchvaty nemá, dobre spí 
a jí, je zamilovaná do Lukáše , užívá predepsané léky, až nyni je to obrat k lepšímu. 

Dále jsem si pozval Lukáše, očekával jsem právern, že se hodne o Šárce dovím, že 
je to duležitá osoba a duležitý vztah, možná i klíčový, pokud tomu porozumím, muže 
mne to privést do dalších oblastí, které zatím nebyly zrníneny a probrány, které je 
však také nutno "ošetrit". Než prišel Lukáš, rekla mi Šárka, že její predchudkyne se 
jmenovala Aja (Alena), že s Lukášem chodila a ona že žárlila, že s ním chtkla chodit 
sama. Stalo se následující. Lukáš se opil s kamarády a jeli ze zábavy autem. Hava
rovali a zabila se Aja, Lukášová milá a ješte jeden kamarád, auto v opilosti ndil 
Lukáš. Šárka se priznává, že si nejakou formu "odchodu ze scény" Aji prála, teď jí 
nosí kytičky na hrbitov sama za sebe, nebo když Lukáš nemá čas. To se jí prý stalo 
i v jiných pnpadech, když na neco usilovne myslela, také se pozdeji splnilo. 

Z vyšetrení Lukáše: Lukáš je dIe první ho dojmu, nekomplikovaný, extrovertní 
venkovský chasník, bežný, konsumni typ. Vyučený kuchar, žije s matkou, otec má 
nastoupit na ústavni protialkoholni léčbu , L. také prebývá u Šárky v dome rodiču . 
Je abuser alkoholu dal se premluvit, aby i-ídil auto, byl z kluku prý nejméne opilý. 
Zabil 2 lidi - kamaráda a svou dívku, je odsouzen k nepodmínenému trestu a brzy 
má nastoupit k výkonu trestu, Šárku má rád a má s ní "vážné úmysly", projevuje 
o ni starost. Když jsou na zábave, Šárka nesnáší hluk, chce domu. Doporučuji mu, 
aby jí vyhovel, je nemocná a nesmí ani predržovat únavu. Ptám se jakoby mimoch
odem, zda-li se intimne sblížili a očekával jsem, že vzhledem k prožitkum Šárky 
s muži, predevším se strýcem bude Šárka k sexu odmítavá, pnpadne anorgastická. 
Opak je pravdou. Šárka je velice náruživá, sex má ráda, je vždy pak dobre naladená, 
je to pnmo její život, je to její nejpravdivejší a nejopravdovejší vlastnost, sex jí delá 
štastnou. Prekvapilo mne to a vzpomnel na matku, která mi sdelila, že Šárka to 
všude vykládá, že byla znásilnena, a že si to vymýšlí, protože si od detských let rád a 
vymýšlela a také lhala. Lukáš projevíl zájem a starost o zdraví Šárky a obával se, že 
se její stav zhorší, až bude zavren. Také mne informoval otom, že se Šárka zmenila, 
že se často smeje, že je s ní i legrace, což dríve se nestávalo. Nekolikrát ještk Lukáš 
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prišel do ordinace, sám i se Šárkou a já pojednou vypadl z role . Ač jsem vedel, že 
Lukáš zrnamil 2 mladé životy a že je spravedlive trestán, zvítezila nejaká nesrozu
mitelná účast a lítost nad tím, že bude zmaren ješte další život vezením a dal jsem 
se premluvít Lukášem a naps al jsem mu dopis pro pana presidenta, žádost o zmír
není trestu. Zcela vedome jsem to udel al pro neho a ne pro Šárku, bylo mi ho proste 
líto, hrdý na to však nej sem. 

Vyšetľil jsem, respektive se spíše seznámil a mluvil s mistrovou z učilište, v kte
rém se Šárka učila a ta si stežovala, že je Šárka náladová, nekdy otevrená, jindy 
uzavrená, pasivní, nekomunikující. Rekl jsem jí, ať si toho nevšímá, že to bude zrej
me ješte nejakou dobu pretrvávat. Šárka je prý v podstate hodná a učitelé jí nechají 
projít, učilište dokončí. 

Šárka dále se zlepšila natolik, že jsem ustoupil od ordinace Piracetamu a Tiapri
dalu , Lerivon a Biston nadále byl ordinován a Šárka si pochvalovala hlavne Leri
von, že jí jakoby dodává energie a chuť k životu. 

A pak došlo k tomu, k čemu dojít muselo. Lukáš dostal výzvu, aby se dostavíl do 
vezení. Očekával jsem, že se Šárka bude hroutit a že budeme začínat znova, že se 
pod tíhou frustrace zase "opouzdrí" do pasivity mlčení, vzteku a negativísmu. Byl 
jsem vsak prekvapen jejím realistickým prístupern, její stenickou reakcí . Prohlásila, 
že týden neprijde, že ani nepujde do školy že chce s Lukášem prožít poslední dny je
ho svobody a že chce být s ním tehotná, aby mela díte, když Lukáš bude zavrený. 
S Lukášem jsem domluvil, že dopis s prosbou o zrnímení trestu pošle panu presi
dentovi až z vezení, nastoupit, že musí. Mela již dopredu zarízeno, že kdyby jí rodiče 
vyhnali, že muže být u tety. Najednou to byla dospelá žena vítální, vedoucí co chce, 
jdoucí za svým cílem dokonce s potrebou materstvÍ. To bylo positivní. Ostatní okol
nosti byly nepríznivé medikace pro padoucnici, špatné existenční zajištení, pre
rušení školy, možný totální rozchod s rodinou, nejistota Lukáše. Nedala se v tomto 
zvíklat, najednou byla plná vule, odhodlání, byla schopna i odríkání. Po 14 dnech, 
když již Lukáš byl ve vezení mi oznámila, že je asi gravídní a já musel premýšlet 
o tom, že další ordinace karbamazepinu by mohla poškodit plod. Naštestí se ukáza
lo, že to byla porucha, nepravidelnost cyklu a že tehotná není . Protože Lukáš je 
veznen ve vezení s malou ostrahou, muže mít návštevy a po čase také dovolenky. 
Šárka za ním jezdí, teší se na neho, varí a peče a náš kontakt se postupne omezuje 
na predpis léku a na psychoterapeutické vedení pruvodcovského typu (Príhoda). 
Preji si, aby postupne vyzrála, její zrejmé encefalopatické postižení se zhojilo. Náš 
psycholog, u které ho jsem dal Šárku vyšetrit, když jsem mel podezrení na psychosu 
vyslovil názor, že primárne jde o minimáiní mozkovou dysfunkci), aby sebe a lidi 
mela tak ráda jako psy. Ale jako jsem nemohl uplatnit indikované prístupy a meto
dy pro jejich odmítání a musel se zabývat také vyžadováním neurologické a endo
krinní kontroly, farmakoterapií a "ohledáním" a zvážením meziosobních vztahu 
Šárky, tak si zrejme i na svá terapeutická prá ní a cíle budu muset počkat. Počkám. 

Behem svých léčebných kontaktu jsem se seznámil dosti podrobne s životem pa
cientky. Dozvedel jsem se o jejím detství, pľičemž jsem si ješte nemohl udelat pred
stavu o tom jaký je skutečný vztah otce a dcery a proč je nepríznivý, zda-li to je 
prostá "vzpoura" proti otci, či neco jiného. Šárka sama popisuje svého otce jako 
človeka, který žije dosti pro sebe, nemá o lidi sám zájem, je prý dosti jednoduchý, 
neváží si ho a nemá ho ráda, s tím se neskrývá. Dozvedel jsem se dosti o jejích kon-

235 



P. RIESEL / PSYCHOTERAPEUTICKÁ KASUISTIKA z 10 MEsíČNÍ LÉČBY 
šÁRKY P. V OAT VLAŠIM 

fliktech a zpusobu jak s nimi nakládá, videl jsem ji s ruznými náladami a s ruznými 
obtížemi, které pripomínaly organickou smíšenou poruchu osobnosti hraniční . 

Bezpochyby byla depresivní, encefalopatická (snad vrozene a také postintoxi
kačne) bylo nebezpečí propuknutí schizoaktivní psychosy, nehlede na epilepsii a pn
znaky jisté anetopatie, i existenciální frustrace a duchovní nenaplnenosti - prinej
menším. V jednom ohledu opravila anamnesu: Její teta netrpí bulimií, jen se léčí" 
na nervy" a to je sbližuje, práve tak, jí jisté utrpení sbližuje s Lukášem, neprovedla 
suicidální pokus drogami jen se chtéla porádne zfetovat, umnt nechtéla a také jí 
vu.bec nenapadlo, že by umrít mohla. 

Dozvedel jsem se dále o sexu a sexuálních vztazích a prožitcích o její drogové ka
riere. Tu jsem nechtel v psychoterapii akcentovat, na to byl čas v Lojovicích. Mám 
na mysli i nebezpečí verbalisace drogového tématu, mohlo by dojít k jakémusi 
vzpomínkového oživení. Pacientka se drog vzdala, nemel a žádné abstinenční obtíže, 
ani nutkání drogy užívat, ne byl duvod, abych toto téma otevíral. Zvlášté významná 
v positivním slova smyslu je skutečnost, že se trvale a úplne prestala stýkat s lidmi, 
s kterými "drogovala". Byl to prý jistý životní styl a také zábava, pouze sex byl chu
dý. Trval krátce, pocitove byl chudý, nesmel také trvat dlouho, nebyl čas na predeh
ry, musela se pre ce denne shánet droga. Libuje si současný sex s Lukášem a já ji 
ujišťuji o tom, že i další lidské sféry jsou bez ovlivnení drogama bohatší, pestrejší 
a puvabnejší. 

Po stránee léčebné - jsem vlastne prevzal do doléčování pacientku, která byla v K 
centru. V komunité Sananim, v Detoxu, byla celkem 3x léčena ve specialisované 
léčebne, první pobyt byl prerušen prekladem na psychiatrii, odkud byla vrácena 
zpet na oddelení pro léčbu závislostí. Dále byla 7x u MUDr. Š., 1x u MUDr. Š., psy
chiatru v Benešove, 2x u psycholožky, která ji učila relaxovat. Zdá se však, že v naší 
ordinaci "zakotvila", za 10 mesícu péče byla u nás k dnešnímu dni 38x, což je témer 
1x týdne. 

Dle instrukce p. Doc. MUDr. M. jsem popsal pacientku, uvedI i prubeh prvních 
kontaktu. Mel jsem se vyjádrit k tomu, čím asi trpí. Mám na to svu.j názor, vyplývá 
z mých kontaktu s pacientkou, nikoliv z pre dem dodaných diagnos, které mne spíše 
brzdily v poznávání pacientky, také, pochopiteine mi nic nenapovedely o tom, jakou 
psychoterapii mám se pokusit uplatnit, jako metodu, jaký pnstup. Zajisté, závislé 
osoby bývají postiženy mnohými syndromy psychiatrickými i neurologickými, není 
vždy jasné jaká byla premorbidní osobnost, co je pnčinou a co je následkem. Ani 
jsem nečekal, že v propouštécích zprávách nebo zprávách od lékaru, kten prede 
mnou nemocnou ošetrovali bude zmínka, jak psychoterapie probíhala, které prob
lémy jsou vedomé a rešené a které ne, čili, kde se skončilo a odkud mám pokračovat. 

Musel jsem začít od začátku, zprvu se snažit o terapeutický vztah, od kterého by 
se odvíjela psychoterapeutická péče. Je otázkou, zda diagnosa závislosti je ta hlavní 
a basální, nebo spíše poslední. Když si plasticky uvedomím a zaradím vše, co jsem 
se dozvedel, vše, do čeho mne pacientka zasvetiia a co mi sveriia pak se mohu 
domnívat, že pacientka je hendikepovaná minimáiní mozkovou dysfunkcí vrozenou 
(matka nformuje o normálními porodu a bezproblémovém období kojenectví). Z ne
jakých, mne zatím neznámých duvodu od ranného detství nemela rád a lidi, pouze 
zvírata, hlavne psy. Svoji anomalitu asi vnímala a neprijala se taková, jaká je. 
(V tomto pnpade by byla snad indikovaná ablační hypnosa) a snad také psychoana-
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lysa. Já jsem však pocítil nutno st ošetrovat "metodou zde anyni". Byla deprese, hro
zila psychosa a také recidíva užívání drog. Pacientka pravdepodobne trpela existen
ciálni frustrací nevedome, mnohokrát se zmínila o tom, že neví proč žije, jaký to má 
smysl aby žila, když je taková jaká je, z toho se mohla odvíjet noogenni neurosa 
(nebo byla príčinou). Rozhodne mela a má frustrovane nenaplnené potreby duchovni 
i když nevedomé, její výchova zdá se byla prosta aspirací a treningu na dospelou ro
li, která predpokládá prevzetí zodpovednosti za sebe, schopnost solidárni participace 
na deni lidí, schopnost obstát v souteži a záteži. V drívejších dobách by takto formo
vaná osobnost asi dala prednost životu v kláštere, pnmkla by se kduchovnim 
oporám a cítila by sviIj život ve "službe" jako smysluplný. V ateistické společnosti 
jsou možnosti volby omezeny a vymezeny, tak si vysvetluji, že na základe módy, 
a informacích o príjemných prožitcích pod vlivem drog zvolila svoji cestu, svuj sym
ptom, který byl posílen tím, že jí splnil to, co potrebovala a očekávala. Únik od utr
peni z žití, usnadnení komunikace s lidmi (bohu žel s toxikomany) kohosi v lidské 
skupine byť anomálni a značne risikové a také umelé a zprvu slastné prožitky pod 
vlivem drog, umelý svet prožitku, bez zodpovednosti, povínnosti a smyslu. Volne re
čeno, vymenila princip reality za princip slasti a to určovalo její další chováni a také 
propad do závislosti. To, co očekávala (a zprvu dostávala) od drog, to pak očekávala 
a skoro i nárokovala od psychoterapeutické péče. 

Psychoterapeutická 10 mesíční péče si prála probíhat podle predstav a pred
bežných plánu, podle pevnejší metody s uplatnenim obecných principu. Nešlo to 
však tak jednoznačne a snadne. Pacientka pricházela s nejruznejšími poruchami 
nálad, její psychomotorické tempo a emoční vyladení kolísalo, mela somatické 
obtíže, nekdy byla v popredí deprese, jindy prevažoval negativísmus, zatvrzelost 
s uzavreností, se vztekem, jindy opet pocity sklíčenosti a pesimismu, nuda a prázd
nota. Musel jsem často improvisovat, vracet se tam, odkud jsem mel pocit že jsme 
poodešli k dalším tématum mnoh dy jsem si ne byl jist, jak dále postupovat, když 
mnohé, jak jsem již dríve uvedI, odmítala. Z pacientky dlouho vyzarovala preference 
infantility, nezodpovednosti, predstavy, že nekdo jiný než ona se má namáhat, že 
vše prijde jaksi samo o sobe bez pnčineni . Prekvapivé bylo že ve skupine mela lepší 
výkon než v péči individuálni . Jiste chtela upoutat a prála si vzbudit pnznivý dojem, 
trochu se namáhala a také predvádela. V indivíd. péči se vracela k starším, ale na
vyklým formám chováni - prála si soucit a hýčkáni, sympatii a odezvu. Když došlo 
k prokazatelnému zlepšení, neubránil jsem se k tomu to objasnit, pojmenovat a pro
kázat, že toto chováni, jakkoli naučené a samozrejme je neúčelné, neproduktivni. 
Pouze s námahou to pnjala, snažila se chov at pak jinak. Když zklouzla do stereoty
pu, neverbálne jsem naznačil malé díte v náruči . Pochopila a pnjala to, následne 
jsme se tomu pak společne zasmáli. Mám tedy zato, že pacientka zcela v obecné ro
víne trpela, pociťovala utrpení ze svého života, s kterým si neumela poradit. Ten 
vztek, který tak často projevila byl asi zevním projevem nevedomé nespokojenosti 
a prožitku utrpeni ze sebe. Psychoterapie pak v tomto smyslu je zamerena na 
zmenu, ne na smíreni se s daným stavem, proto jsem postupne a ponenáhlu k pu
vodni nedirektivosti empatii a pnjetí musel pridat i neco direktivíty, to jest nároku, 
úkolu, povinností a požadavku. Léčba pokračuje . 

Další instrukce byla uvést kurativni faktory, o kterých se domnivám že byly 
a dosud jsou účelné: 
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Prístup byl duležitejší než metoda, Léčení duležitejší než lék. 
Mám zato, že podmínkou byl a je léčebný vztah. Já pacientku empaticky príjal 

ona mne však také- pripomínal jsem jí jejího de dečka. Duležitá byla jistá laskavost, 
pfátelskost a nespechání rychle pokročit čili tolerance. Pacientce jsem nabídl pomoc 
a tím vytvoril terapeutické spojenectví, protože byla nutná její spolupráce. Dal jsem 
jí nadeji, že se to zlepší, že spolu tu "lampu" rozsvítíme. Farmakoterapie je duležitá 
neméne. Dohlížím na kontroly neurologické a endokrinní . Otevi'el jsem její svet do
sud nepi ne uvedomovaných potreb duchovních, pracovne jsme se shodli na tom, že 
smysl života je život sám o sobe. Pacientka rád a mluvíla o štestí, má potrebu štestL 
Na to mám vyhranený názor. Jde o prchavý pocit, neprivolatelný a neuchopiteIný. 
Česká psychicky zdravá populace mluvi spíše o "pohode" jako o pohodlí a bezstarost
ností, bezkonfliktnosti. Uprednostňuji schopnost statečnosti k životu a zpusob živo
ta, který umožňuje sebeúctu, která je ekvivalentem dustojnosti. Nutné je také být 
prospešným a užitečným. Ani filozofie Východu nezmiňují štestí, ale prozrení. 

Určite jsem pacientce umožnil existenciáIní uvedomení, abreakce i dosahováni 
katarse a to behem prubežné péče, kdy jsem nebrzdil její vzteky a zloby. Určite jsem 
jí učil jak prekonávat puzení k recidive, jak se soustredit na ad hoc volený úkol 
(kamínek, fetiš ve dlaní), jiste jsem ji v rámci kognítivne-behaviorální terapie učil 
jinak hodnotit a prožívat své nejruznejší emoce a psychické stavy, a jinak se chovat 
k sobe a !idem. Vedu jí k realistickému prístupu k životu, obnovuji sebevedomí a se
beúctu, predkládám jí její budoucí ideálnejší ego a spontánnejší vztahovost. S terapii 
nej sem u konce, budou se postupne ukazovat nové, ješte skryté obsahy a budu mu
set vyvíjet ad hoc treba zcela jiné prístupy a metody, v tom je psychoterapie jiste ne 
vedou založenou na dukazech, ale spíše a také umením, použít v pravý čas ade
kvátní prístup a metodu s tím, že psychoterapie je neustále otevi'ený dynamický 
proces a ne jednou provždy ukončený stav. 

Až s odstupem času, retrográdne a s námahou se mohu vyjádrit, co jsem nekdy 
zámerne nekdy náhodne použil. Snažil jsem se o indirektivni prístup (Rogers), apli
koval dosti z kognítivne-behaviorální terapie, použil psychodogmatu, v kterém svého 
otce hrála lépe než svoji matku, použil jsem logoterapie (Frankl) i gestalt terapii, 
když mluvíla za svuj mozek s úkolem komentovat vlastní intoxikaci , když mluvíla 
o indiánských rituálech, které napodobovala když fetovala, zmíníl jsem se o Jun
gove učeni , psychoanalytický prístup se nedaril. Když nechtela volne asociovat a ab
lační hypnosu neumím. Nepodarilo se vtáhnout do péče otce a matka je dosti laxní, 
prijde jen, když je písemne zvána. Jak jsem se již zmíníl, pacientka odmítla nekteré 
postupy napr. psát de ník, já si vzpomnel na skautské pravidlo, které je použiteiné 
i pri léčbe závislých - každý den udelat alespoň dobrý skutek. Pripomínal jsem jí 
její neuvedomelé duchovní potreby a naznačil, co konkrétne del at, o co se pokoušet. 
V poslední dobe se cituje názor, vycházející zmulticentrické studie NIAAA National 
Institute on Alcoholismu and Alcohol Abuse, že není zásadní rozdíl prí použití posi
lováni motivace, pri aplikací kognítivne-behaviorální prístupu nebo programu, za
loženém na dvanácti krocích AA. Jiste to platí i pro oblast nealkoholických toxiko
maníL Proto asi není nejduležitejší, co jsem použil, snad je dule žité jak jsem to 
použil a zda to bylo v té konkrétní dobe adekvátni. Mám také osobitou modifikaci 
k 12 krokum AA. Slovo Buh zameňuji za slova buď já, nebo léčba, prípadne léčitel. 
Personífikace Boha je matoucL 
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I prof. Halík kdysi rekl, ze Buh je fenomén, který se má studovat a poznávat bez 
nároku na úplnou správno st výroku, já si to takto pamatuji, takto jsem to zachytil. 
A konečne zpetná vazba. Zeptal jsem se prímo pacientky, co jí drogy daly a co vzaly. 

Odpovedela následovne: drogy začala brát asi z x duvodú aby lépe navazoval 
vztahy to muže být umelá zpetná konstrukce zda-li anásilnení na to melo vliv- to 
neumí posoudit. Ale prála si lehčí život, bezstarostnost a hodne vol né zábavy. Drogy 
tomu daly rámec. Drogy jí vzaly mládí, také onemocnela a kradla, za to se stydí, 
zbavily jí schopnosti normálne spát, byla hrozne prolhaná. 

Co jí dala naše péče vzhledem k nutnosti vypracovat kazuistiku? Očekával jsem, 
že rekne, že jí pomohl Piracetam a Lerivon, k mému prekvapení rekla že jí pomohla 
má vlídnost, že jsem jí dal duveru, čehož si nej sem vedom, myslela asi nadeji. 
A hlavne cítí, že není odepsaná. 

Co se naučila? Být více vytrvalá, mluvit pravdu a rešit životní problémy pomalu 
a s rozmyslem, ne všechny najednou. Ceho chce dosáhnout? Chce počkat na Lukáše, 
vdát se, mít deti. 

Komu pomuže do léčby? Asi otci Lukáše k doléčování závislosti na alkoholu. 
Záverem bych rád vyslovil názor, že kasuistika 10 mesíční psychoterapeutické 

péče s pacientkou Šárkou P. jiste neoplývá sumou zcela formálne čistých pnstupu a 
postupu, není ozdobena teoretickou vzdelaností a intelektuální elagancí. To si plne 
uvedomuji. Bylo to a stále je laskavé a prátelské, partnerské a pruvodcovské. 

Víc než kdykoliv jindy si uvedomuji, že psychoterapie není pro nlstivého Odysea", 
který chce rychle aspolehlive dominovat, vyhrávat, zmocňovat se pacienta a maní- · 
pulovat ho. Je to spíše pro človeka který má blízko k sebereflexi, humoru a také -
pokore. I psychoterapeut musí vyzrát, nejen pacient, a tak teží oba. 

Není duvod k pýše, vzpomínám na výrok kohosi asi ze šedesátých let, kdosi 
zmínil, že pri psychoterapii se nedeje níc jiného, než že terapeut oživuje, mobilisuje 
a stimuluje dočasne utlumené a nebo absentující sebeobnovné síly pacienta. Když se 
dan je stimulovat, a pacienta správne nasmerovat, pomuže si již sám. Jiste je to 
ponekud zjednodušený pohled, snad idealisovaný, kéž by byl pravdivý, psychotera
pie pak by byla ukončena (treba dočasne). 

Do redakcie prišlo dňa: 21. 4. 2000 
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