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Souhrn
Metamfetamin (pervitin) je v České republice jednou z ne]VICe zneužívaných
nealkoholových návykových látek . Ústavní léčba závislosti na metamfetaminu
probíhá mimo jiné v L éče bně návykových nemocí Nechanice. V poslední době zde byl
zaznamenán zvýšený výskyt nemocných, u kterých se závislost na metamfetaminu
rozvi nula až ve středním věku. Na základě kazuistického zpracování jednoho přípa
du poukazujeme na n ě kte ré obecné jevy, týkající se uvedené věkové skupiny - dostateč ný náhled a motivace k l éčbě, potíže ve vztahu k terapeutovi, nížší schopnost
přijetí názoru spolupacientů, jiný okruh významných témat v rámci psychoterapie,
odlišnosti v organizaci následného dol éčování a sexuální aspekty závislosti.
K I í č o v á s l ov a: metamfetamin - závislost fický přístup

střední věk

- kazuistika - speci-
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A. Tibenská, C. Martínek, 1. Hosák: METAMPHETAMINE

DEPENDENCE WITH AN ONSET AT THE MIDDLE AGE:
A CASE REPORT

Summary
Metamphetamine (pervitine) belongs to the most frequently abused illi cit drugs
in the Czech Republic. The inpatient treatment can be carried on among others in
the Mental Hospital for Substance Abuse in Nechanice. Recently, we observed an
increased number of inpatients suffering from metamphetamine dependence with
an onse t at the middl e age in this treatment facility . Based on a ca se report of one
such a patient, we refer to some general aspects of thi s age group - a sufficient in sight and motivation to be treated, problems in the therape uti c relationship, a low
accepta nce of other patients opinion , different topics di scu ssed in psychotherapy,
differences in organization of after-treatment, a nd sexological aspects of psychostimulant dependence.
Key w

O

r d s: metamphetamine - dependence - middle age - case report specific approach

Úvod
Metamfetamin (pervitin ) je v České republice (Č R ) nejvíce zneužívanou
látkou mezi problémovými uživateli drog (Csémy a kol. , 2002). Jejich poče t
dosahuje přibližně 35 000 a počet problémových uživatelů pervitinu se odhaduje na 22 000 osob ( Mravčík a kol. , 2003 ). V roce 1995 užívalo stimulancia (amfetaminy, pervitin) 1,8 % středo školských studentů v ČR , tento podíl
pak činil 5,5 % v roce 1999 a 4,2 % v roce 2003 (ESPAD 03, 2003).
Ústavní léčba závislosti na metamfetaminu probíhá mimo jiné v Léčebně
návykových nemocí Nechanice (LNN). Tato léčebna se 60 lůžky je součástí
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. V roce 2004 bylo v LNN hospitalizováno 345 pacientů, z toho 61 osob, závislých na pervitinu. Základem stře dn ě dobého
l éčebného programu je zejména režimová terapie a psychoterapie.
V poslední době byl v LNN zaznamenán zvyšující se počet osob závislých
na pervitinu starších třiceti let. V roce 2005 bylo hospitalizováno šest ta-
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kovýchto pacientů oproti jednomu v roce 1997 nebo 1998. Průmě rn ý věk nemocných závislých na metamfetaminu h ospitalizovaných v LNN Nech a nice
vzrostl z 22 let v roce 1997 na 24,1 let v roce 2005. Tato skutečnost nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli k podrobnějšímu rozboru.
Skupinu starších pacientů částečně tvoři muži, kteří začali zneužívat
pervitin před dvacátým rokem života nebo krátce poté a mají za sebou m nohaletou závislost. Zvyšující se počet těchto nemocných vyplývá ze sku tečno
sti, že generace mladých lidí, kteři začali zneužívat pervitin často ještě
v první polovině devadesátých let, prostě stárne .
Více jsme se však zabývali druhou podskupinou pacientů středníh o věku .
Jedná se o muže ve věku 35 až 40 let, kteří pervitin začali zneužívat po
pětadvacátém nebo třicátém roce života. Od ledna do června 2005 jsme zaznamenali tři takovéto případy . Všichni tři pacienti vykazovali v určitých ohledech shodné rysy a naopak se lišili od mladších osob závislých n a pervitinu. Jsou otcové téměř dospělých dětí, mají za sebou nevydařené manželství
a pro své okolí nejsou svou závislostí přiliš nápadní. Nejsou členy "drogových part", nemají "feťácký" styl oblékání a přistup k droze si zabezpečují
jiným způsobem, než krádežemi - v našem případě penězi z podnikatelské
činnosti či samostatnou výrobou drogy. Téměř až do nástupu k l éčbě se jim
dařilo svou závislost skrývat i před nejbližšími osobami. Všichni udávali, že
do doby, než začali "experimentovat" s pervitinem, měli problémy s na dmě r
ným pitím alkoholu. Ten od zkušenosti s pervitinem již nepili vůbec nebo
jen v minimálním množstvÍ. Typickým představitel em uvedené skupiny nemocných byl pan O.

Kazuistika
Pan O. je soukromý podnikatel se středoškol ským vzděláním ve věku
38 let. Ženil se v 17 letech, po čtyřech letech došlo k rozvodu. Žije sám ve
vlastním bytě . Má dvě děti ve věku 18 a 19 let. S těmi se stýká jen něko
likrát v roce při rodinných oslavách. Pervitin zneužíval 11 let, což původně
zdůvodňoval zvýšením pracovní výkonnosti. Plně jím nahradil a lkohol,
který do té doby pravidelně pil. Postupně se stal závislým na pervitinu cítil silnou touhu látku užívat, měl potíže v kontrole u žívání metamfetaminu, dávky se postupně zvyšovaly, zanedbával jiné aktivity a pokračoval
v aplikaci přes její škodlivé následky. Posledních sedm let si aplikoval pervitin téměř denně, převážně intravenózně . Dva roky před nástupem do
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Léčebny

návykových nemocí Nechanice se neúspěšně pokoušel o abstinenci
formou ambulantního léčení.
Pan O. byl na počátku ústavní l éčby komunitou vnímán jako sympatický,
energický muž, který se rád stával stře dem pozornosti . Nápadněji se
oblékal, častokrát hlučně , dlouze a rychl e hovořil. Rád žertoval. V komunitě
pacie ntů byl nepřehlédnutelný , ale neměl vážnější problémy s přizpůsobe
ním se l éče bné mu režimu. Kolovaly o n ě m výstřední historky z minulosti,
například jak po sázce s kamarády přejel nahý na kole pře s autobusové
nádraží plné lidí .
Ve vztahu k te rapeutům se choval až přehnaně uctivě a sám sebe stavěl
do n e přiroze n é submisivní polohy. Tato pozice mu však po krátké m čase
přesta la vyhovovat a přesunul se do dlouhého období odporu. Za čal kritizovat l éčeb ný řád, s terapeuty vedl "válku" o sloví čka. Na terapeutických skupinách sedával nezúčastněn ě v koutě a nahlas vyjadřoval své pochybnosti
o tom, zda tato forma léčby mu může pomoci. Do deníku místo o sobě psával
o svých vědomostech nebo názorech na stav společnosti a její dal ší vývoj.
Pozd ěj i toto období sám nazval jako "období těžkého získ ávání důvě ry v lidi
kolem sebe a pocitu, že jej přijímají jako jedinečnou bytost". Pro terapeuty
bylo těžké a zdlouhavé důvěru pacienta získat.
Jeho terapeutka ve skupině měla často pocit, že už spolu navá zali dobrý
kontakt a je možné začít spolupracovat. Al e pan O. se následně j eště více
vzdálil. Po n ě kolika neúspě šných pokusech se rozhodla mluvit o tom , jak se
v kontaktu s ním cítí. Popsala mu svůj pocit, že ona nemůže ovlivnit, jestli
jejich další setkání bude vstřícné nebo chladné. Neví, co má v kontaktu
s ním očekávat, to v ní vzbuzuje zmatek a nepříjemné pocity. Toto byl
důl ežitý okamžik, díky kterému pan O. získal k terapeutce důvě ru . Měl pocit, že když ona s ním mluví vstřícně a otevřeně, i on sám si to může dovolit.
N ásledn ě se jeho důvěra přenesla také na ostatní terapeuty, čl eny skupiny
a poté celou komunitu. Začal více hovořit o sobě, především o problematickém vztahu k ženám a pocitu prázdnoty. O jiných událostech ve svém životě, včetně rozvodu rodičů a nedávné smrti matky, se však nadále zmiňo
val jen formou krátkých a strohých informací . Při skupinové práci na arteterapeutických tématech zjistil, že spíše má tendenci sám o svém životě
mluvit, než přijímat postřehy jiných.
Na jednom sezení v rámci skupinové psychoterapie se mu podařilo projevit pocity slabosti . Odložil masku člov ěka , který za každých okolností hýří
energií , sebevědomím a povznesenou náladou. Znenadání mnohem méně
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mluvil a byl zranitelný. Sám pro sebe tento stav popsal jako nepříjemný . Od
ostatních členů skupiny však dostal zpětné vazby, že nyní jim je blíže .
Následně dospěl k názoru , že chce být ostatním blíže a že to je "dobrý stav",
snažil se v ně m trávit více času . Pan O. se začal výrazně měnit . Opustil
masku excentrického světáka, méně výstředně se oblékal a celkově se zklidnil. Byl pří stupněj ší cizím názorům , více mluvilo sobě a o tom, jak se cítí.
Navázal mnoho přá telských vztahů.
Ještě v poslední etapě léčby mu někdy činilo potíže hovořit o tom , co jej
trápí a s čím si neví rady. Měl problém se k těmto pocitům dostat. Zajímavá
situace nastala , když se na propustce dozvědělo vážném onemocnění člena
rodiny a rizikové operaci, na kterou se připravoval. Nedokázal cítit strach,
obavy ani smutek. Zbylí členové rodiny se doma nebyli schopni o situaci bavit jinak, než žertováním. Čím více si pan O. nebyl schopen uvědomit vlastní pocity slabosti a neschopnost požádat o pomoc, tím více se snažil pomáhat lidem kolem sebe a dělat jim radost. Stal se vzorem a významným
čl e nem komunity. Když léčbu končil , spolupacienti měli pocit, že ztrácejí ně
koho blízkého, staršího bratra či otce.
Panu O. se dařilo po léčbě abstinovat pouze jeden měsíc. Následně
prodělal pětidenní recidivu a po dalšim měsíci přišel na třitýdenní ústavní
přeléčení do Nechanic. Trpěl depresivními rozladami , měl silné pocity méněcennosti a neschopnosti . Ke své recidivě se stavěl velmi kriticky. Dospěl
k náhledu, že recidiva byla jediným způsobem jak dokázat svému okolí, že
nezvládá obnovit chod firmy. Ta několik měsíců téměř nepracovala . Rovněž
recidivou vyjádřil, že neví , jak dále pokračovat v partnerském vztahu a potřebuje pomoci. Sdělil, že před recidivou si naplánoval , že se k pervitinu
vrátí nejvýše na týden. Potom chtěl vyhledat pomoc a jít opět na léčení, nebo lépe do komunity. Tím by "nechal všechny problémy za sebou". Byl pře
svědčen, že otec s jeho firmou "něco udělá" . Uvědomil si, že v jejich rodině
se o pocitech smutku a strachu ze selhání otevřeně nehovoří, není zvykem
žádat o pomoc. Komentoval to slovy, že ".ostatní v rodině to nepotřebují , jim
se daří a jenom mě ne". Své pocity mén ěce nnosti a beznaděje byl ovšem
schopen dávat najevo jen před terapeuty. V komunitě spolupacientů opět
nedokázal vybočit z pozice sebevědomého, chytrého, věčně žertujícího chlapíka. Ve svých úvahách se dostal k problémům rovnováhy přijímání a dávání. Uvědomil si, že v partnerských i jiných vztazích byl ten, který rád
dával, i za cenu velkého nepohodlí. Avšak přijímat nedokázal a ani nedokáže. Je to pozice, ve které se cítí nepohodlně . S tímto poznatkem ukončil

43

A TIBENSKÁ, C. MARTÍNEK, L. HOSÁK / ZÁVISLOST
NA METAMFETAMlNU S POČÁTKEM VE STŘE DNÍM VĚKU:

KAZUISTIKA
opakovanou ústavní l éčbu. Před odchodem hovořilo obavách a strachu, zda
zvládne situace, které jej čekají. Zároveň byl rád, že si již dokáže připustit
takovéto myšlenky a hovořit o nich. Po odchodu z léčebny plánoval ještě jeden pokus obnovit chod své firmy. S otcem měl domluveno , že pokud se mu
to nepodaří, práci firmy ukončí, svůj byt pronajme a půjde na čas bydlet
k němu . Bude postupně hledat nové zaměstnání, mezitím pomůže otci s dostavbou domu.
Dva týdny po ukončení opakované hospitalizace jsme se s panem O. měli
možnost setkat ještě jednou - na víkendovém srazu abstinujících . Právě
přenechal svou firmu jednomu zájemci a chystal se jít bydlet k otci . Otevřeně již mluvilo pocitech selhání. Tížilo jej pomyšlení, že byť jen po něko
lik měsíců bude otci na přítěž . On sám by však někomu jinému v obdobné
situaci rád ubytování poskytl. Měl pocit, že je jiné pomoc poskytovat, než
přijímat. Současně však cítil , že potřebuje pomoc táty , alespoň na chvíli se
chce o něj opřít. Měl strach, že jinak abstinenci nezvládne. Stav skleslosti,
ve kterém na víkendové setkání přišel , přetrvával i při jeho ukončení .

Dishuze
Zabývali jsme se otázkou, v čem se lišil průběh terapie pana O. a jemu
podobných pacientů od mladších jedinců se stejnou diagnózou?
Pan O. přišel do léčebny z vlastního rozhodnutí . Nejdříve se pokoušel se
svou závislostí neúspěšně bojovat sám, poté s pomocí ambulantních terapeutů . Byl schopen sám najít motivaci, proč abstinovat. To u mladších pacientů nebývá zvykem, tito musí motivaci k léčbě v jejímu úvodu hledat
s pomocí terapeutů v rámci tzv. motivačních skupin. Již od začátku
ústavního pobytu měl pan O. realistický náhled na svou závislost. Nebagatelizoval ani nezveličoval její předchozí projevy. Mě l zájem naučit se abstinovat od všech psychotropních návykových látek s výjimkou nikotinu a kofeinu . Oproti tomu mladší lidé závislí na pervitinu často přemýšl ejí, kterou
drogu si mohou ještě "ponechat", nevidí riziko například v pokračujícím
zneužívání kanabinoidů či alkoholu.
Pan O. , obdobně jako jiní pacienti středního věku, neměl problémy s dodržováním denního řádu léčebny . To často mladším pacientům činí potíže,
jejich osobnost bývá méně zralá.
Osoby středního věku závislé na metamfetaminu oproti tomu mají potíže
v rámci vztahu s terapeutem. Někdy mají tendenci stavět se do opozice, kri-
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tizovat léčebný postup i osobnost terapeuta. Ten mu sí kritický přístu p pacienta zvládnout a vymezit svou pozici . Je třeba vybudovat bezpečný a vlídný komunikační prostor, ve kterém pacient nabude pocitu důvěry. Jindy se
nemocní středního věku snaží vytvořit s terapeutem vztah příliš symetrický, spíše kamarádský, případně terapeutku svádějí.
Pro pana O. i jeho vrstevníky bylo obtížné akceptovat, že sami svůj
problém se závislostí na návykové látce nezvládají a potřebují pomoc profesionála. Vhodným terapeutickým přístupem je ujištění, že tato skutečnost
nesnižuje jejich lidskou důstojnost .
Pan O. byl schopen sebekritiky i realistického hodnocení spolupacientů.
Činilo mu však potíže akceptovat názor někoho jiného na sebe v r ámci terapeutické skupiny či komunity. Zde je na místě trpělivost v léčebném procesu . Pacienti středního věku teprve postupem času rozpoznávají, že názor
jiné osoby jim pomůže podívat se na své problémy z jinéh o úhlu a může je
obohatit.
Nemocní středního v ě ku kladou důraz na odlišný okruh témat, na který
se v r ámci terapie zaměřují. Adolescenti a mladí dospělí vidí jako jeden
z klíčových bodů ujasně ní svého vztahu k rodičům . Osoby středního věku
považují za významný spíše vztah k partnerovi nebo vlastním dětem, výrazně významnější je rovn ě ž problematika pracovní. Zde je pan O. částečně
výjimkou, jeho vztah k otci doposud příli š ujasněn nebyl.
Prognóza abstinence u mladších pacientů závislých na nealkoholových
návykových látkách po ukon če ní střednědobé ústavní odvykací léčby není
příliš příznivá . Proto se je terapeuti snaží nasměrovat ke dlouhodobému pobytu v terapeutické komunitě , případně k využití chráněného bydlení. Uvedený postup se u pacientů středního věku jeví jako méně vhodný, vždyť tito
lidé obvykle mají bydlení, zaměstnání a v některých případech i stabilní
partnerský vztah zabezpeče n . V tomto směru nemáme na našem pracovišti
ještě dostatek terapeutických zkušeností.
Mladší abstinující závislé osoby své první měsíce po propuštění z léčebny
popisují sice jako plné probl émů , nicméně spíše šťastné. Pohled pana O. byl
odlišný. Období po dimisi vnímal jako plné utrpení, hovořil o stavech vyčerpání bez chuti do dal šího života a činnosti. Neviděl smysl svého dal šího
života. S obdobnými stavy jsme se setkali rovněž u pana L., jiného nemocného středního věku závislého na metamfetaminu. Pan O. původně plánoval, že po propuštění z léčebny obnoví chod své firmy . Místo toho jen bez pohybu seděl v kanceláři. Dle vlastního líčení nebyl schopen ani sehnout se
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pro

věc ,

která mu upadla na zem. Nakonec se rozhodl firmu prodat. Objako pan L. popisoval utrpení prožívané při jakékoliv činnosti , nechuť
rozvíjet své zájmy a koníčky . Zároveň přetrvávala silná touha opět si aplikovat pervitin , jeho účinky by uvedený stav alespoň do časn ě překonaly . Oba
pánové měli potřebu, aby je ně kdo do činnosti "popoháněl" . U pana O. to byl
otec, u pana L. jeho manželka. Nebyli schopni ocenit a radovat se z drobných ú s pěchů , kterých během abstinence v nechrán ě ném prostředí dosáhli.
U osob středního věku závislých na metamfetaminu j sme se setkali
s další zvláštností oproti mladším lidem - srovnávají svůj sexuální život bez
a s pervitinem. Sex pod vlivem této návykové látky hodnotí jako lepší, ozna č ují jej jako "chemický sex". Subjektivní prožívání vzrušení je vyšší, pod
vlivem pociťovaného množství energie jsou schopni sexuální aktivity celou
noc s několika vyvrcholeními.
Záv ě rem je možno uvést , že cesta k abstinenci u pacientů středního věku
závislých na metamfetaminu není snadná a vyžaduje specifický terapeutický přístup .
dobně
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