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Souhrn 

Úvod: Počet žen, které se ústavne léčí pro závislost na alkoholu se v České repu
blice behem posledních 30 let znekolikanásobil, současne rostly i náklady léčby. 
Z techto duvodu je žádoucí sledovat účinnost léčby a okolnosti, které ji spolupusobí. 

Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo vyhodnotit výsledky ústavní léčby s odstupem 
12 mesícu a 3 let. Analýza kontextu úspechu byla sekundárním cílem studie. 

Metody: První část informací se opírala o data z lékarské dokumentace, ve druhé 
části byly pacientky požádány o vyplnení dotazníku, který se týkal jejich současného 
stavu a hodnocení vybraných aspektu léčby. Jediným kritériem pro zarazení do stu
die bylo setrvání v léčebném programu ale spoň po dobu 14 dnu v roce 2008 a 2006. 
Sledováno bylo celkem 150 pacientek, 76 léčených v roce 2008 a 74 v roce 2006. 
Priímerný vek byl 40,4 let (SD = 14,6). 

Výsledky: TH roky po léčbe abstinuje 57 % pacientek, rok po léčbe 47 %. Míra 
úplné abstinence je vysoká. Na základe informací z lékarské dokumentace byly defi-
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novány promenné s možným vztahem k výsledku léčby. Ze 14 testovaných 
promenných mely vztah k výsledku léčby tyto promenné: psychiatrická komorbidita, 
farmakoterapie deprese, dokončení navrženého léčebného programu a sociální opo
ra. Obsahová analýza odpovedí pacientek na faktory, které samy považují za 
podmínku úspechu, naznačila tyto tématické okruhy: 1) pnjetí poruchy (alko
holismu jako nemoci) a pnjetí abstinence jako hlavního cíle léčby; 2) význam psy
choterapie a jiných specifických prvku léčby; a 3) posílení sebevedomí a zlepšení 
duševního stavu. 

Záver: Vyhodnocení účinnosti Apolinárského léčebného programu pro závislé že
ny ukazuje na velmi dobrý výsledek ve smyslu trvalé abstinence s odstupem jedno
ho nebo tfí let, pričemž výsledky jsou prakticky stejné po roce a po trech letech. 
Potvrdilo se, že úspech léčby souvisí s dokončením léčebného programu, aktivní spo
luprací rodiny nebo partnera pri léčbe a adekvátní farmakoterapií deprese. vý
povedi úspešne léčených pacientek svedčí o nutnosti vnitrního ztotožnení se s ideolo
gií léčebného programu (pnjetí nemoci a abstinence jako cíle léčby). U pacientek 
závislých na alkoholu favorizují poznatky výzkumu abstinenci jako léčebný cíl pred 
kontrolovaným pitím. 

K l í č o v á s lova: alkoholová závislost - Apolinárský léčebný program -
úspešnost léčby - abstinence 

L. Csémy, O. Pecinovská, J. Heller, L. Piikrylová, P. Popov: 

COMPREHENSIVE TREATMENT PROGRAMME FOR 
ALCOHOL DEPENDENT WOMEN IN APOLINARIUS 
CLINIC: TREATMENT OUTCOME AFTER TWELVE 
MONTHSANDTHREEYEARS 

Summary 

Introduction: The number of women treated for alcohol dependence in inpatient 
facilities in the Czech Republic sharply increased during the last 30 years. The costs 
of treatment increased in the same period considerably as well. For these reasons, it 
is desirable to monitor the effectiveness of treatment and to study factors contribu
ting to successful outcome. 

Objectives: The main objective of this research was to evaluate the results of in
patient treatment at 12 months and 3 years follow-up. Analysis of the context of 
success was a secondary objective of the study. 

Methods: The first part of the information was based on data from medical re
cords, the second part were obtained from patients who were asked to complete 
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a questionnaire concerning their current status and selected aspects of treatment. 
The only criterion for inclusion to the study was at least 14 days spent in the treat
ment program in 2008 and 2006. In sum we monitored 150 patients, 76 treated in 
2008 and 74 in 2006. Mean age was 40.4 years (SD = 14.6). 

Results: 57 % of patients treated in 2006 (three years follow-up) completely ab
stained from alcohol, and 47 % abstained of those treated in 2008 (12 months 
follow-up). Based on information from the medical records we defined potential pre
dictors of treatment outcome. Of 14 tested predictors the following variables were 
related to positive treatment outcome: completion of the proposed treatment pro
gram, social support, and surprisingly also psychiatric comorbidity and pharmaco
therapy of depression. Content analysis of patients ' responses to factors that they 
deem requisite for the success, indicated the following issues: 1) the adoption of the 
disorders (alcoholism as an illness) and adoption of abstinence as the primary goal 
of the therapy, 2) the importance of psychotherapy and other specific elements of 
the treatment, and 3) strengthen self-confidence and improvement of mental health 
status. 

Conclusions: Evaluation of the effectiveness of the Apolinarius treatment pro
gram for addicted women showed good result in terms of continuous abstinence 
twelve months and three years after treatment. The success in treatment was rela
ted to completion of the treatment program, the active cooperation of the family or 
partner in treatment and adequate pharmacotherapy of depression. Patients with 
positive outcome suggest the need for internal identification with the ideology of the 
treatment program (adoption of disease and abstinence as a goal of therapy). 

Key w o r ds: alkohol dependence - Apolinarius treatment program - treatment 
effectiveness - abstinence 

Úvod 

Počet žen v České republice, které pro závislost na alkoholu vstupují do 
ústavní odvykací léčby výrazne vzrostI behem posledních desetiletí. Dyna
miku techto zmen za období posledních 15 let odráží počet pfijetí k léčbe, 
v roce 1994 to bylo 2146 žen, zatímco v roce 2009 již 3173 (ÚZIS, 1995, 
2010). S počtem léčených pacientu rostou náklady spojené s léčbou. Je proto 
pochopitelné, že úspešnost léčby zajímá jak klinické pracovníky, tak ma
nažery zdravotnických zafÍzení. 

Problematice léčby závislých žen je venována stále vetší pozornost 
i v mezinárodní odborné literature. Shelly a spol. (2007) publikovali preh
lednou práci, v níž shrnuli poznatky z 280 studií. Z nich 40 % tvofily práce 
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publikované po roce 2000 a ve 12 % šlo o studie v RCT designu. Autori shr
nují, že ženy sice mají nižší ochotu vstupovat do léčby, ale pokud již v léčbe 
jsou, pak pohlaví není statisticky významný prediktor retence, dokončení 
ani výsledku léčby. Neprokázalo se, že by léčba byla účinnejší v koedukova
ných programech oproti programum jen pro ženy. Ojedinelou studií je longi
tudinální sledování 850 pacientu závislých na alkoholu v Katalánsku (Gual 
a spol., 2009). Po 20 letech byla míra abstinence 32,6 % (u žen 47 % u mužu 
29 %). Abstinence byla nej častejším a nejstabilnejším výsledkem léčby a by
la spojena s nejnižším výsky tem problému a celkove lepším psychosociálním 
fungováním. Kontrolované pití (3,4 %) reprezentovalo stav, který se jen 
zndka podarilo udržet stabilizovaný po del ší dobu. Pomerne rozšírené jsou 
studie, které srovnávají efektivitu ruzných terapeutických pnstupu. McCra
dyová a spol. (2009) srovnávala výsledky párové a individuální behaviorální 
terapie. S odstupem 6 a 12 mesícu mely pacientky zarazené do párové tera
pie více dnu abstinence a méne dnu nadmerného pití ve srovnání se skupi
nou, kde probíhala individuální behaviorální terapie. 

VedIe samotných výsledku léčby se pozornost zameruje i na faktory 
ovlivňující prubeh léčby, zejména retenci v léčebném programu. Predpoklá
dá se, že dokončení léčebného programu, resp. délka setrvání v léčebném 
programu mají pnmý vztah k výsledku léčby. Tento predpoklad potvrzuje 
rada empirických prací (Hubbard a spol., 1997; Fletcher, Battjes, 1999). 
Značná pozornost odborníku je venována studiu faktoru, které dokončení 
léčby predikují. Kosanke (2000) studoval motivační strukturu závislých pa
cientu v léčbe a zjistil, že pouze vnitrní (intrinsic) motivace má vztah k do
končení léčby. Dobkin a spol. (2002) sledovali vliv funkční sociální podpory 
na retenci v léčbe a její výsledek. Zjistili, že sociální podpora má u alkoho
liku sice slabý, ale statisticky významný vztah jak k délce setrvání v léčbe, 
tak k jejímu výsledku. Rozdílum v retenci ve vztahu k pohlaví byla venová
na i práce Mertense a Weisnerové (2000), kten uvádejí, že celkove lepší re
tenci v léčbe mají ženy, které jsou vdané, mají vyšší pnjem a nižší závaž
nost poruchy. Vliv vstupních charakteristik pacientu na retenci sledovali 
De Weert-Van Oene a spol. (2001). Vstupní charakteristiky vysvetlují podle 
nich tretinu celkové variance retence v léčbe. Jako prognosticky zajímavé se 
vzhledem k dokončení léčby jeví pripravenost k léčbe, intence k léčbe a te
rapeutická aliance. Z domácích prací je možné zmínit práci Csémy a spol. 
(2004). Ti na základe regresní analýzy dospeli k záveru, že u studované sku
piny závislých žen dokončení léčebného programu predikují tyto faktory: 
vývoj v úplné rodine do 15 let veku, silná pozitivní motivace k léčbe, vek 
vyšší než 29 let. 
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Hlavním cílem této práce je vyhodnotit výsledky ústavní léčby žen zá
vislých na alkoholu v apolinárském léčebném programu s odstupem 12 me
sídl a 3 let. Další cíle práce jsou tyto: posoudit faktory, které mají souvislost 
s úspešností léčby a analyzovat kontextu úspechu na základe výpovedí pa
cientek. 

Metody 

Sou bor 

Do výzkumu byly zarazeny všechny pacientky, které vstoupily do léčeb
ného programu v roce 2006 a 2008. Jediným vylučovacím kritériem bylo 
krátké setrvání v programu, tj. ukončení léčebného programu behem prv
ních dvou týdnu. Duvodem pro nezarazení techto pacientek byla úvaha, že 
další vývoj u techto pacientek lze steží pnsuzovat pusobení léčebného pro
gramu. Celkem bylo sledováno 150 pacientek, 76 léčených v roce 2008 a 74 
v roce 2006. Pri:tmerný vek byl 40,4 let (s.o. 14,6). 

Zpitsob sberu dat 

Pro analýzy byly využity dva zdroje informacÍ. První část informací se 
opírala o data z lékarské dokumentace, kde byly vedIe základních demogra
fických informací zjišťovány promenné vztahující se k léčbe (viz tab. 2), ve 
druhé části byly pacientky požádány o vyplnení dotazníku, který se týkal 
jejich současného stavu a hodnocení vybraných aspektu léčby, kterou absol
vovaly. Ty to dva zdroje informací byly doplneny o informace o pacientce od 
terapeutického týmu, spolupacientek, rodinných príslušníku nebo sociálne 
blízkých osob. 

Charakteristika Apolináfského léčebného programu 

Léčebný program u Apolináre navazuje na režimovou léčbu, kterou za
ložil Doc. Jaroslav Skála. Současná podoba systému je do velké míry ovliv
nena dlouhodobým pusobením Prof. Jirího Hellera a Dr. Olgy Pecinovské. 
V systému stfednedobé ústavní léčby se výrazne uplatňují prvky typické 
pro terapeutickou komunitu. Uplatňuje se zde skupinová i individuální psy
choterapie, práce s rodinou, duraz je kladen na doléčování a udržování kon
taktu pacientek s terapeutickým týmem i po léčbe. Za určitou formu prese
lekce je možné považovat požadavek terapeutu na určitou míru pripraveno
sti pacientky prijmout léčbu. 

199 



L. CSÉMY, O. PECINOVSKÁ, J. HELLER, L. PIUKRYLOV Á, 
P. POPOV / KOMPLEXNÍ PROGRAM LÉČBY ZÁVISLOSTI 
NA ALKOHOLU U ŽEN V APOLINÁÍU: ANALÝZA VÝSLEDKU 
LÉČBY PO 12 lV.IESÍCÍCH A TRECH LETE CH 

Výsledky 
I z]spešnostléčby 

Tfi roky po léčbe abstinuje 57 % pacientek, rok po léčbe 47 %, rozdíl v di
stribuci četností v tabuIce 1 však není statisticky významný. Míra abstinen
ce je relativne vysoká. Další podstatný poznatek je, že zlepšení stavu bez 
abstinence se vyskytuje zndka. Kategorii "Není známo" tvon pacientky 
u nichž nebyla k dispozici žádná spolehlivá informace o výsledku léčby. 
Jsou to pacientky, které na výzvy ani dopisy opakovane neodpovídají, s lé
čebným zanzením ani personálem neudržují kontakt, nedoléčují se. Dve 
zjištená úmrtí souvisela salkoholem, proto kategorie "beze zmeny", "není 
známo" a "zemrela" spojujeme pro další analýzy do skupiny "neúspešná 
léčba". 

Tabulka 1. Výsledek léčby 

Rok Celkem 

2006 2008 

Abstinuje N 42 36 78 

% 56,8 % 47,4% 52,0 % 

Zlepšení N 1 6 7 

% 1,4 % 7,9% 4,7% 

Beze zmeny N 3 6 9 

% 4,1 % 7,9% 6,0% 

Není známo N 27 27 54 

% 36,5 % 35,5 % 36,0 % 

Zemrela N 1 1 2 

% 1,4 % 1,3 % 1,3 % 

Celkem N 74 76 150 

II. Prediktory úspechu 

N a základe informacÍ z lékarské dokumentace bylo možné definovat 
promenné, které mohou mít vztah k výsledku léčby, a testovat významnost 
asociace. Určili jsme nekolik skupin promenných a výsledky jsou shrnuty 
v tab. 2. 
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Ze 14 testovaných promenných mají vztah k výsledku léčby pouze čtyfi: 
psychiatrická komorbidita, která je prekvapive vyšší u úspešné léčby, far
makoterapie deprese, rovnež vyšší u úspešné léčby, dokončení navrženého 
léčebného programu a míra sociální opory. 

Tabulka 2. 

Úspešná léčba Neúspešná P 
léčba 

Demografické a sociální promenné 

Vzdiílání (VŠ+SŠ s mat.) 73,1 63,1 ns 

Rodinný stav (vdanáJpartner) 54,4 39,6 ns 

Má zamiístnání 56,2 38,2 ns 

Zdravotní stav 

Závažné somatické komplikace 68,4 67,7 ns 

Psychiatrická komorbidita 66,7 53,8 <0,05 

Promenné vztahující se k léčbe 

Farmakoterapie deprese 44,0 28,1 <0,01 

Soustavná léčba pred 43,4 52,3 ns 
hospitalizací 

První ústavní léčení 59,2 57,8 ns 

Dokončení léčby 85,5 35,4 <0,001 

Rizikové chování 

Pobyt na záchytné stanici 7,9 14,1 ns 

Kourení 35,5 48,4 ns 

Kriminalita 1,3 3,1 ns 

Sociální opora 

Spolupráce rodiny/partnera 39,5 12,5 <0,01 
na léčbií 

III. Kontext úspechu 

Poslední část rozboru tvorí vyhodnocení dotazníku, kterých se vrátilo cel
kern 58. S ohledem na fakt, že dotazník vrátily prevážne pacientky, které se 
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léčily s dobrým výsledkem (92 % abstinují), je nutné se omezit na deskripci 
souvislostí dobrého výsledku na základe vlastních výpovedí pacientek. 

Predne je nutné konstatovat, že odpovedely vzdelanejší pacientky 
(75,4 % má ale spoň maturitu). 67 % jich žije v manželství nebo trvalém 
vztahu a cítí se v tomto vztahu spokojená (70 %). Sama úprava rodinných 
vztahu muže být dusledkem úspešné léčby. 

Pfi subjektivním posouzení závažnosti problému s alkoholem v dobe léč
by a v dobe dotazování reflektují pacientky obrovský posun pozitivním 
smerem (prumer v dobe léčby 8,6 a v dobe výzkumu 0,6). 

Zajímavá je jednota názoru na nutno st abstinence. Žádná z responden
tek nepfipustila možnost kontrolovaného pití. Podobne uniformní byly odpo
vedi na otázku o významu léčby pro vyrešení problému salkoholem - 88 % 
zvolilo kategorii, že léčba mela "rozhodující význam". 

Volne mohly pacientky odpovídat na otázku, co považují z léčby za mimo
rádne významné pro rešení vlastního problému s alkoholem. Obsahová ana
lýza slovních odpovedí naznačila, že drtivá vetšina odpovedí se shlukuje do 
tfí okruhu: 1) pfijetí poruchy (alkoholismu jako nemoci) a pfijetí abstinence 
jako hlavního cíle léčby, 2) význam psychoterapie a jiných specifických prv
ku léčby a 3) posílení sebevedomí a zlepšení duševního stavu. 

Podobne formou otevrené otázky jsme zjišťovali, které vnejší faktory pfi
spely k prekonání problému salkoholem. Nejčasteji se objevoval strach 
z rozpadu rodiny a obava ze ztráty manžela, teprve na druhém míste se ob
jevuje strach o ztrátu detí. Poslední více zastoupená skupina odpovedí se 
týká nemoci nebo úmrtí nekoho v rodine. 

Diskuse 

Vyhodnocení účinnosti Apolinárského léčebného programu pro závislé 
ženy ukazuje na velmi dobrý výsledek ve smyslu trvalé abstinence s odstu
pem jednoho nebo tfí let, pfičemž výsledky jsou prakticky stej né po roce 
a po trech letech. Výsledky léčby jsou srovnatelné s výsledky ze zahraničí 
napr. Qual a spol. 2009, ale také s výsledky dfívejší studie, která se týkala 
léčby žen v Psychiatrické léčebne Bohnice, kde po roce abstinovalo 37 % pa
cientek (Csémy a spol., 2003). Lepší výsledek Apolinárského léčebného pro
gramu muže zčásti souviset se skutečností, že zde nebyly do hodnocení zara
zeny pacientky, které opustily program behem prvních 14 dnu. Naše studie 
definuje úspešnost léčby ve smyslu trvalé abstinence. To ztežuje srovnatel
nost výsledku se studiemi, kde se výsledek léčby mefí počtem dnu abstinen
ce za určité období. Tento pfístup je bežný v Británii a USA. 
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Pozoruhodný a zhlediska diskuse podnetný je poznatek, že kontrolované 
pití po léčbe je málo rozšírené a zpravidla není spojeno se stabilním dlouho
dobým zlepšením. V úvodu zmínená katalánská studie (Qual a spol. 2009) 
dospívá ke stejným záverum. V současnosti se stále častej i diskutuje otázka 
kontrolovaného pití jako alternativního cíle léčby, nekdy s oduvodnením, že 
abstinence jako cíl je pro vetšinu pacientu nedosažitelný a pro nekteré 
vnitrne nepfijatelný. Poznatky z Apolinárské léčby žen, jakož i poznatky 
z výzkumu léčby žen v Psychiatrické léčebne Bohnice však spíše favorizují 
abstinenci jako léčebný cíl. Zdá se, že pro osoby stredne a silne závislé (a to 
je vetšina pacientu, která podstupuje ústavní odvykací léčbu) je abstinence 
pfijatelný a realizovatelný cíl. 

Úspešný výsledek léčby je významne určen vnitrními faktory, mezi nimi 
se jako nejvýznamnejší ukazuje pfijetí nemoci a ztotožnení se s cíli léčeb
ného programu. Sami pacientky oceňují jako další faktory psychoterapii, po
sílení sebevedomí a zlepšení duševního stavu. Zlepšené sebevedomí a úpra
va psychického stavu zrejme souvisejí s dobou setrvání v léčebném progra
mu a tedy i dokončením léčby. Práve dokončení léčby je jeden z faktoru, 
který významne diferencoval mezi úspešným a neúspešným výsledkem léč
by. Vnitrní faktory včetne silné motivace k léčbe a retence v léčebném pro
gramu jsou faktory, které jsou obecne ve výzkumné literature uvádeny jako 
prediktory úspechu a poznatky naší studie tyto nálezy podporují. 

Zajímavým a neočekávaným nále zem v naší práci bylo, že mezi pacient
kami s úspešným výsledkem léčby bylo více osob s psychiatrickou komorbi
ditou. Tento nález si vysvetlujeme skutečností, že úspešne léčené pacientky 
setrvávají v léčbe déle a rozpoznání komorbidní psychiatrické poruchy je te
dy pravdepodobnejší. Její rozpoznání a adekvátní léčení pak muže dobrému 
léčebnému výsledku účinne napomáhat. 

Záver 

Apolinárský léčebný program pro závislé ženy ukazuje na velmi dobrý 
výsledek ve smyslu trvalé abstinence s odstupem jednoho nebo tfí let. 
Úspešnost léčby souvisí s dokončením léčebného programu, aktivní spolu
prací rodiny nebo partnera pfi léčbe a adekvátní léčbou komorbidní psychia
trické poruchy, nejčasteji farmakoterapií deprese. Výpovedi úspešne léče
ných pacientek svedčí o nutnosti vnitrního ztotožnení se s ideologií lé
čebného programu (prijetí nemoci a abstinence jako cíle léčby). 
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