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V našom stručnom príspevku nemáme v úmysle rozoberať teoretické 
otázky psychoterapie, ale chceme sa zmieniť o niektorých našich praktic
kých skúsenostiach pri liečbe alkoholizmu, pri ktorých napokon nadväzuje
me na skúsenosti druhých, najmä Skálove. 

V liečbe alkoholizmu - ako je známe - napriek nádejam, ktoré sa vklada
li do medikamentóznej terapie, zostalo ťažisko v psychoterapii. Už krátko po 
zavedení liečby Disulfiramom u nás, viacerí pracovníci pri rozbore liečby al
koholikov poukázali na význam psychoterapie, napr. v Bratislave Zeman, 
Janík a Pogády. Pri rozbore rôznych terapeutických metód výsledkov sa 
opätovne zisťuje, že psychoterapeutický prístup a kontakt hral závažnú ale
bo rozhodujúcu úlohu (napr. SoIrns). Význam psychoterapie zdôrazňuje 
Skála aj Rubeš a závislosť terapeutického úspechu u alkoholikov od intenzi
ty psychoterapie štatisticky dokázali Kondáš a PEbyl. 

Táto závislosť vyplýva tak zo samotnej podstaty alkoholizmu, ako aj 
z dôsledkov abúzu. 

Medikamentózne môžeme pozitívne ovplyvniť pacienta na začiatku lieč
by, najmä pri prekonávaní abstinenčných príznakov a pri somatickej robo
rácii. Môžeme mu poskytnúť aj určitú "poistku" pri doliečbe - napr. tableta
mi Disulfiramu, no túto pomoc mnohí z pacientov chápu len ako akúsi pro
tézu. Avšak iba v malej miere sme schopní poskytnúť pacientovi emocionál
ne uspokojenie - ak by sme nevolili riziko návyku na iné drogy miesto alko
holu. A medikamentmi už vôbec nemôžeme zasiahnuť do zložitých vzťahov 
medzi alkoholikom a jeho prostredím. 
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Otázka emocionálneho uspokojenia však pri liečbe alkoholizmu nie je 
bezvýznamná, ako na to poukazujú viacerí autori. Napr. Valles a Sikes zdô
razňujú, že alkoholikovi nestačí samotná striedmosť, ak sa neprekonajú 
emocionálne ťažkosti. Snahou terapeuta má byť pomôcť pacientovi nájsť 
reálny zmysel života, ktorého chýbanie považujú autori za najvýznamnejšiu 
príčinu emocionálnej frustrácie našich čias. 

Alkoholici žijú predovšetkým bezprostrednej situácii, ako hovorí Leon
hard. Nekonfrontujú ju s minulosťou a neprejavujú záujem o budúcnosť. Vy
plýva to nielen z pseudoataraktického účinku alkoholu, ale aj zo zmien alko
holikovej osobnosti a z jeho narušených interpersonálnych vzťahov. 

Kepner sa zaoberá s terapiou alkoholizmu z hľadiska teórie učenia. V sú
vislosti so striedmosťou poukazuje na to, že každé nové správanie sa naj
efektívnejšie učí, ak sa odmeňuje. Medzi odmeny zahrnuje napr. postoj tera
peuta k pacientovi ako k ľudskej bytosti, úľavu pri postintoxikačných obtia
žach a "odmeny" za striedmosť: náhradnými uspokojeniami namiesto pitia 
(ako sú záľuby, rekreácia, zamestnanie atď.), spokojnosť v rodine, postojom 
spoločnosti atď. 

Kondáš vyzdvihuje význam tréningu nových stereotypov, záujmových 
činností a zmeny v životnom štýle alkoholika. 

Splnenie týchto úloh však nie je jednoduché. Pre takúto prestavbu u pa
cienta sú žiadúce priaznivé personálne i materiálne podmienky - a tieto sú 
v našich zariadeniach spravidla nedostatočné. Preto v snahe robiť aspoň to, 
čo sa dá, pristupujeme k rôznym improvizáciám. 

Za takúto improvizáciu napr. považujeme vykonávanie psychoterapie 
s 25-členným kolektívom pacientov v záhrade nášho ústavu v Bratislave -
Dúbravke. Pritom sa dosahuje s pacientmi oveľa lepší kontakt, ako keď sa 
vykonáva psychoterapia v budove. Usudzujeme, že prírodné prostredie 
priaznivo pôsobí na emocionálnu oblasť, najmä uvoľnením napätia. 

Skála informoval o liečbe alkoholikov v podmienkach stanového tábora, 
ktorý prvý raz realizovali r. 1962, a premietol o tábore film. Podnietilo to aj 
nás k podobnej akcii. Vďaka porozumeniu našich nadriadených a spolupráci 
ZV ROH Slovakofarma Hlohovec sme realizovali náš prvý pacientský tábor 
v rekreačnom stredisku na Bezovci v júni 1964. 

Tábor trval dva týždne, zúčastnilo sa ho 49 pacientov - polovica aktuálne 
hospitalizovaných, polovica bývalých pacientov. Ubytovaní boli v centrálnej 
budove a troch chatách. ZV ROH Slovakofarmy poskytol prepravu pacientov 
autobusom, bezplatné ubytovanie a vyše 5000 Kčs na prilepšenie stravy. Pa
cienti za to urobili rôzne úpravy a adaptácie v rekreačnom stredisku a pio
nierskom tábore. Pracovná terapia, veľmi pestrá, sa vykonávala 4 hodiny 
denne, vždy dopoludnia. Odpoludnia boli vychádzky, hry a športy. Večer bol 
táborový oheň, alebo kultúrno-rekreačný program. Počas pobytu sa uskutoč
nilo niekoľko výletov do okolia, napr. na zrúcaniny hradu Tematín, k pra
meňu minerálky a do Hrádockej doliny. Personál tábora (okrem zamestnan-
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cov rekreačného strediska) pozostával z 1 lekára, 2 ošetrovateľov, a 2 admi
nistratívnych zamestnancov. Pacientov sme zadelili do štyroch skupín, a to 
podľa ubytovania a pracovného zadelenia, pričom sa však prihliadalo aj na 
ich osobné prianie. Vedúcimi skupín boli osvedčení abstinenti, ktorí za po
moci ďalších abstinujúcich pacientov vykonávali aj funkciu laických psycho
terapeutov. Počas pobytu vydávali pacienti aj na stroji písaný táborový 
večerník "Vatra", ktorý po jednom exemplári dostávala večer každá pacient
ská skupina. Časopis spÍňal funkciu informatívno-zábavnú, ale aj psychote
rapeutickú. 

Na vlastnú psychoterapiu sa využívali situácie, ktoré umožňovali zblíže
nie. Rozhovor s pacientmi tak strácal formálnosť a nadobúdal charakter 
srdečnej bezprostrednosti. Tak to bolo už prvý deň pri úvodnej kolektívnej 
psychoterapii na blízkom vrcholci Bezovca a toto ovzdušie sa podarilo udr
žať aj pri ďalších psychoterapiách: pri večerných táborákoch, pri výletoch 
alebo pri besede na terase strediska. Azda najsilnejším zážitkom bolo klade
nie tzv. jánskych ohňov na vrcholci Bezovca, odkiaľ sa pacienti vracali hlbo
ko pohnutí. Zdá sa nám, že večerný čas a oheň v prírode pôsobili na pacien
tov osobitným čarom a že tento účinok by bolo vhodné využívať častejšie, 
než na to máme možnosti. Jack London tvrdí, že pitie chlapov v krčmách je 
akousi náhražkou za praveké poradné vatry. Jeho myšlienku možno chápať 
aj v pozitívnom, terapeutickom zmysle: aby sa vatra alebo iné pôsobivé si
tuácie stali náhražkou za krčmy. 

Na psychoterapiu sa však využívali aj odpoludňajšie vychádzky s men
šími skupinami pacientov. Pri takýchto príležitostiach bol lekár iba usmer
ňovateľom diskusie, ktorú viedol niektorý bývalý pacient so skupinou. Po
dobne to bolo aj počas dopoludňajšej pracovnej terapie. 

Celkovým zameraním bolo: ukázať pacientovi možnosti a výhody stried
meho života a poskytnúť mu emocionálne uspokojenie bez akýchkoľvek 
euforizačných látok. Týmto smerom sa uberali najmä naše táboráky, z nich 
najmä posledný, spojený s pečením "živánskej pečienky" a rozdávanie diplo
mov za vzorné správanie a za umiestnenie v športových pretekoch. 

Stretli sme sa však aj s rôznymi nedostatkami. Naši pacienti sa ešte ne
vedia srdečne baviť, ľahko skÍzajú do plytkostí a vulgárností. Zvykne sa síce 
hovoriť, že alkoholici sú spoločenskí, ale takéto podujatia ukazujú, že sa ťaž
ko podriaďujú pravidlám hry a družnej zábavy, že u nich ide o zdanlivú spo
ločenskosť, predstieranú spoločným pitím - s egoistickým cieľom osobného 
ukojenia. Ťažkosti sme mali napr. pri spoločnom speve, lebo mnohí pacienti 
sa usilovali prekričať druhých a neraz prejavovali snahu spievať rôzne odr
hovačky. 

Situácia pri táborovom ohni umožňovala dobre pozorovať pacientov a ich 
sklony a postoje, ktoré prejavovali verbálne a gestikuláciou. 

Problém, že sa ľudia nevedia dobre zabaviť bez alkoholu, nie je izolovaný 
len na alkoholikov. Byť opäť hravým ako dieťa vyžaduje priveľké vypätie 
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a priveľa fantázie pre dnešného človeka konzumačného typu. Radšej si kúpi 
hotovú zábavu a rozptýlenie, ako je napr. tranzistor, televízia a pod. U alko
holikov sa tieto vlastnosti ešte viac vystupňovali. Dosiahnuť uspokojenie 
prirodzenou cestou vyžaduje často odriekanie alebo prinajmenšom časovú 
stratu. A ako správne hovorí Degard, alkoholik je šprintér a nie vytrvalec. 
Tu je teda aj jedna z úloh na riešenie: navykať pacientov na "druhý dych" 
a ukázať im spôsoby, ako dosiahnuť zážitok subjektívneho uspokojenia aj za 
príležitostného tlmenia momentálnych požiadaviek alebo pocitov nevôle, 
a to tak, ako to formuloval nejeden pacient, ktorému sa najprv nechcelo ísť 
na výlet a potom pri návrate s nadšením hovoril: "Nikdy by som nebol veril, 
že vychádzka môže byť taká pekná. Musím dopriať aj mojej rodine takýto 
zážitok. Doteraz som nevedel žiť." 

Žiada sa ešte spomenúť, aké pozitívne výsledky z tohoto tábora vyplynuli: 
Predovšetkým treba uviesť, že napriek nepriaznivému zloženiu hospitali

zovaných pacientov (väčšinou psychopati a depravovaní alkoholici), nemali 
sme vážnejšie problémy a disciplína sa udržala na slušnej úrovni. 

V počte abstinujúcich pacientov spomedzi hospitalizovaných sa dosiahlo 
len nepodstatné zvýšenie (z 30 na 35 percent pri ročnej kontrole). 

Veľký význam však mal pobyt v tábore u bývalých pacientov, ktorí sa 
v svojej abstinencii upevnili. Prejavilo sa to v poklese recidív a v udržiavaní 
lepšieho kontaktu v klube abstinentov. 

Za veľmi významné považujeme, že vzhľadom na stály, a bezprostredný 
kontakt s pacientmi ich bolo možné sledovať v rôznych situáciách oveľa lep
šie ako v ústave. Teda z jednej strany slúžil pobyt v rehabilitačnom tábore 
ako prostriedok intenzívnejšej psychoterapie a z druhej strany ako testová 
situácia k lepšiemu poznávaniu pacientov. 

Za pozitívny výsledok považujeme aj to, že obaja administratívni zamest
nanci, ktorí sa zúčastnili pobytu v tábore, mali možnosť lepšie poznať pro
blematiku alkoholizmu a pacientov - alkoholikov. Toto poznanie sa prejavi
lo po našom návrate z tábora v oveľa lepšom prístupe k našim problémom 
a v podporovaní našich snáh. 

Povzbudení prvým táborom, usporiadali sme v septembri 1964 týždenný 
stanový tábor na veľkom dunajskom ostrove. 

Z oboch táborov sme získali mnoho skúseností, ktoré chceme uplatňovať 
tak pri organizovaní ďalších podobných akcií, ako aj pri našej každodennej 
práci s pacientami. Oba tábory chápeme nateraz iba ako pokusy o zinten
zívnenie psychoterapie pomocou vplyvov prírodného prostredia. Neprekroči
li sme ešte rámec improvizácií a nemôžeme hovoriť o systéme. Radi by sme 
však vytvorili pre našich pacientov taký liečebný systém, ktorý by im sku
točne pomáhal. 
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