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Souhrn 

Cílem práce je porovnat názory našich odborníků na léčbu osob závislých na návykových lát
kách s údaji ze za hraniční literatury . Snažíme se takto e liminovat transkulturální specifika a při
způsobit info rmace ze zahraničí zdejší situaci . Práce se mimo jiné zabývá prvky ambulantní 
a ústavní l éčby. zvládáním odvykacího syndromu , farmako te rapií, psychoterapií. psychia trickou 
rehabi litací a socio te rapií. dé lko u l éčby. je jími výsledky , integrací amhuldntnl a ústavní l éčby, 

a mentá ln ě hygienickými náro ky na te rape uty . Na zá kladě srovnání názorů našich odborníků 
s údaji ze světové litera tu ry formuluj e me doporučení pro l éčbu osob závislých na návykových lát
kách . 

K I í č o v á s I o v a : Léčba závislých -drogy- postoje terapeutů 

K. H ewnop , JI . '-IeMl1: JIE'-IEHME JIMI.t YITOTPEEJI.HIOIUMX Bbl3bl
BAIOIUME 3ABMCMMOCTb CPE,[(CTBA. CPABHEHME MHEHMM HA
IIIMX CITEU:MAJIMCTOB C OITbiTOM 3APYEE)J(HbiX CTPAH (HA 
OCHOBE JIMTEPATYPbl) 

Pe J IOM e 

Pa6oTa cTaBI1T caoe C! ~eJiblO cp a a HeHHe MHeHHC! HawHX cnel\11aJIJ1eToa no noao,zzy Jie
'leHHR JIHl\, ynOTpC6JIR!Ol.l.ll1X Bb!Jb!Ba!Ol~Me JaBJ1eHMOeTb epep;c raa C p;a HHbiMH, ny6Jil1-
KYCMb!Ml1 a aapy6e:llmol1 JIHTepaTy p e . T a Koe cpaaHeH~>~e cTpeMHTCR ycTpaHV.Tb TpaHc
KYJibT)'p anbHYIO cne~~>~tPHKY 11 n p11cn oeb611Tb n oJiy'leHHYlO IrJ - Ja rpaHHl\bi HH<PopMa~HIO 
K CJ1Ty al\Hl1 B HaiileÍ! CTpaHe . P a 6oTa YAeJ!!leT BHHMaHMe, KpOMe TOfO, cnoco6aM aM6yJia
TOpHOf0 l1 CTal\l OHa pHOfO JIC'iCHI1R. npeop;OJICBa HJ1K\ a6CTJ1HCHTHOfO CI1HJJ;p0Ma, <P a pMa
KOTCpanl1l1, TICJ1XOTep amm , ilCJ1XJ1aTpl1'leCKOJ1 pea611JIJilT3l\Hl1 11 COl\HOTepanl1J1, npOJJ;OJI
:l!UfTeJib HOCTJ1 JIC'lCHMR , e ro p eJyJibTaTaM, l1HTerpal\Hl1 a M6yJiaTOpHOf0 11 CTal\HOHapHOfO 
Jie'ieHI1R, Ra K J1 TICJ1XOfl1fMeHJ1'leCKMM Tpe6oBa HI1RM K TepaneBTaM. Ha OCHOBe cpaBHeHMR 

Přednese no na Ce lostátn í ko nfe re nci AT . Ni tra . dne ll. - 12. 5. 1989 
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MHeHMM HallJMX Crre~MaJII1CTOB C ,n;aHHb!MM OCTaJibHb!X CTpaH M11pa <PopM)'JIMpYIOTCR pe
KOMeH,n;a~l1 ITO Jie'IeHMIO JII1~ , YTIOTp e6JIRIOI.llMX Bbl3b!Ba!Oil.l11e 3aBMCI1MOCTb Cpe,n;CTBa. 

K JI 10 q e B bl e C JI OB a : JleqeHMe 3aBMCMMb!X JIM~ - HapKOTI1KI1 - TIO,!l;XO,!l;bl TepaneBTOB 

K. Nešpor , L. Csémy: THE TREATMENT OF DRUG ADDICTS 
THE COMPARISON OF OPINIONS OF OUR AND FOREIGN EXPE RTS 
(ACCORDING TO LITERA TURE) 

Summary 

The aim of the study is to compare our ex:perts o pinio ns on the treatment of drug add icts and 
data introduced in foreign literature . Thus we have tried to eliminate transcultural specialities and 
accommodate foreign informat ion to our si tuation . Besides , we are inte rested in other features of 
ambulant and institutio nal treatment , contro lling withdrawal syndrome , pha rmacotherapy , psy
chiatrie rehabilitation and sociotherapy , length of treatment a nd its results, integration of ambu
lant and insti tutional treatme nt , menta l and hygienic requirements o n therapist. On the basis of 
comparing the ideas of our experts with the data of world literature we formul ate recommendati
ons for treatme nt of drug addicts. 

Ke y w o r d s : Treatment of addicts- drugs- attu tudes of therapists 

K . Nešpor, L. Csémy: THERAPIE VON PERSONEN, DIE VON GEWŮH
NUNGSMITTELN ABHÁNGIG SIND. 
VERGLEICH D E R ANSICHTEN UNSERER FACHLEUTE M IT ERFAH
R UNGEN AUS DEM AUSLAND (NACH DER LITERATUR) 

Zusammenfassung 

O as Zeil der Arbeit ist der Vergleich von Ansichten unserer Fachleute zur Therapie von ge
wi:ihnungsmittelabhangigen Personen mit Angaben aus der aus landischen Fachl iteratu r. In dieser 
Weise wird versucht , transkulturelle Spezifika zu eliminieren und Informationen aus dem Au
sland der hiesigen Situation anzupassen . Die Arbeit beschaftigt sich u.a . mit E le me nte n der am
bulanten und sta tionaren Behandlung, mit der Bewaltigung des Entziehungssyndroms , mit der 
Pharma kotherapie, Psychothe rapie, psychiatrischen Rehabilita tion und der Soziotherapie , mit 
der Therapiedauer , den Ergebn issen , mit der Integration von ambulante r und stat io narer Thera
pie , sowie mit den menta lhygienischen Anforderungen an den The rapeuten . Aufgrund des bes
chriebenen Vergleiches werden E mpfehlungen zur Be handlung von gewi:ihnungsmitte labhanigen 
Personen formuliert . 

S c hI ii s se I w 6 rte r : Therapie Abhangiger- Drogen - Ansichten von Therapeuten 

Protialkohol Obz , 25 , 1990, 2 , s . 71 - 83 

Práce vznikala v souvislosti s plněním subetapy státního výzkumného úkolu (P 
12-335-806, DÚ 05 VE 09 SE 03) . Název subetapy je "terapie osob závislých na návy
kových látkách". V rámci zmíněného výzkumného úkolu jsme na základě údajů ze za
hraniční literatury rozdělili 28 l éčebných postupů podle účinnosti při léčbě závislosti na 
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návykových látkách do pěti kupin ( ešpor, 1988). Při využívání zahraničných zkuše
no tí je ov em třeba brát v úvahu i transkulturální faktory a zvláštno ti československé 
populace . Z tohoto hlediska jsou názory pracovníků , z nichž v<.! tšina se touto proble
matikou dlouhodobě zabývá, nepostradatelné . Mohli jsme navázat na dotazníkové še
tření provedené Škodou a Duškem (t988), které zúžilo okruh zkoumaných otázek 
v oblasti l éčby osob závislých na návykových látkách. Toto dotazníkové šetře ní přine 

slo řadu cenn ých informací týkajících se metod léčby . Tak naši odborníci ve zmíněné 
studii konstatovali, že l éčba osob závi lých na alkoholu a osob závislých na jin)rch ná
vykových látkách vyžaduje rozdílné techniky. Osoby závislé na alkoholu a jiných ná
vykových látkách mají různorodé potřeby , které ne může zabezpečit jediná instituce , 
je však duležité, aby příslušné instituce n á ležitě komunikovaly a kooperovaly. aši 
odborníci se postavili za diferenciaci léčby, zejména oddělení léčby pokročilých forem 
závislosti a osob s kriminální anamnézou. Byl také konstatován význam individuální 
a skupinové psychoterapie , individuálně voleného l éčebného plánu, účasti býval)rch 
abstinujících pacientů při l éčbě nováčků i účasti dobrovolníků z řad veřejnosti (Škoda, 
Dušek 1988). 

Metoda 

Pro tento výzkum jsme vytvořil i původní dotazník. Ten jsme rozesí lali psychiatrům , u nichž je 
v ad resáři československých psychiatru (Cucová, Palčová . l984) uvedeno, že se zajímaj í o léčbu 
osob závis lých na návykových látkách a související problematiku . Kromě toho jsme dotazníky 
poskytli také někte rým dalším odborníkům. o nichž víme. že se touto problematikou zabývají. 
Celkem jsme rozeslali 83 dotazníků. Vyplnění poměrně obsáhlého dotazníku nebylo možné ho
norovat. o to více si vážíme ochoty 37 respondentů. kteř í nám vyplněné dotazníky vrá tili . Původ
ně jsme mě li v úmyslu ostře odlišovat l éčbu zneužívání návykových látek bez závislosti a léčbu zá
vis losti na návykových látkách. Jak uvedl jeden z respondentů . toto rozlišení musíme považova t 
v praxi za problematické. Při neúplných nebo zkreslených informacích bývá spolehlivé rozlišení 
abúzu a závislosti velmi obtížné . Z tohoto důvodu. pokud není uvedeno jinak, bereme v úvahu 
odpovědi respondentů týkající se l éčby abúzu bez závislosti i l éčby závislosti na návykových lát
kách. Samotný dotazník jsme sestavi li tak. abychom od respondentů získali max imum informací 
re levantních vzhledem ke sledovaným problémovým okruhům . Při preze ntaci výsledků užíváme 
deskriptivní znaky, které jsou pro tento účel vhodné . 

Výsledky a diskuse 

I. Charakteristiky souboru respondentů 

Z 37 re pondentů bylo 24 mužů a t3 žen, průměrný věk byl 45 let (SD = t0 ,4). 
t5 respondentú (4 1 %) tvořili primáři lúžkových zařízení , 14 respondentú (38 %) 
byli ordináři a vedoucí lékaři ambulantních zařízení. 4 osoby ( ll %) byli sekundáři , 
3 (8 %) starší sekundáři a 1 (3 %) zástupce primáře. 

Soubor respondentů tedy tvořili v převážné míře vysoce kvalifikovaní pracovníci ve 
věku kolem 45 let , zastávající odpovědné funkce. 

2. Do savad ní zkušenosti dotázaných s léčbou osob zneužívajících 
návykové l á tk y 

a tuto otázku odpovědělo 34 z 37 respondentů. Průměrn á délka zkušenosti s l éč
bou závi lých na návykových látkách byla l L9 roků (SD = 8,6) . Největší zkušenosti 
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měli respondenti s osobami zneužívajícími návykové látky bez závislosti . ve věku do 
30 let (průměrně léčili 242 osob. rozpětí 3- 1500) , a dále s osobami zneužívajícími ná
vykové látky , nad 30 let (průměrně 126, rozpětí 2- 1500) . Průměrný počet závislých 
do 30 let , které respondenti léčili . činil 95 (rozpětí 2- 500), závislých nad 30 let . 75 
(rozpětí 5- 1000) . 

Vysoké hodnoty standardních odchylek svědč í o značně rozdílném počtu osob závislých na 
návykových látkách. s nimiž respondenti pracovali . To může být dáno charakterem jejich praco
viště i místem. kde působ í. Prevalencc závislostí v různých oblastech. jak známo . se liší. 

Teoretické orientace respondentů 

Respondenty jsme požádali, aby uvedli 1 -5 titulů odborných prací . které považují 
pro léčbu osob závislých na návykových látkách za klíčové a které jsou v souladu s je
jich teoretickou orientací. 

Takto jsme získali 64 titulů , z nichž některé se opakovaly . Nejčastěji uváděným titu
lem byl Urban (1973)- lOx , Drtil (l978)- 5x. Skála (1987)- 4x . Vojtík , Břicháček 
( 1987)- 4x , Skála ( 1982)- 3x. Z 64 titulů bylo od autorů píšících česky a slovensky 36, 
německy 12, anglicky ll , francouzsky 4 a jedna práce byla v maďarštině. 

Počet citací u jednotlivých respondentů kolísal patrně i s ohledem na to. jakou po
zornost té to rubrice věnovali . ll respondentů neuvedlo žádnou práci. 16 respondentů 
uvádě lo práce cizojazyčné. Mezi citacemi jsme našli i práce, které považujeme vzhle
dem k jejich vysoké metodologické úrovni pro řešení úkolů za klíčové (Friedman, 
Glickman , 1986, 1987) . 

Prvky ambulantní léčby, které se respondentům osvědčily 

Odpovídalo 20 respondentů (54% z celého souboru). Šlo o pracovníky , kt eř í se za
bývají ambulantní_ léčbou . Z prvků ambulantní léčby na prvním místě uvádělo indivi
duální psychoterapii- 18 respondentů (90 % z těch, kteří na tuto otázku odpovídali), 
dále rodinnou terapii - 15 respondentů (75 %) , přednášky a informace - 12 ( 60 % ) , so
matickou léčbu- 12 (60 % ), skupinovou psychoterapii- 9 (45 % ) , re l axační tréning, 
jógu , autoregulační techniky- 9 (45% ), terape utický klub- 4 (20% ), pracovní te rapii 
-4 (20 % ), jiné- 4 (20% ). Jako jiné byly dvakrát uváděny intenzivní pobyty v příro
dě, jednou psychiatrická l éčba pro přidruženou psychiatrickou diagnózu a jednou mu
zikoterapie . 

Zdůrazňujeme . že respondenti měli uvést. které terapeutické techniky se jim osvědčily. Pokud 
tedy někte rou techniku hodnotili nízko (například terapeutický klub), mohlo to také znamenat. 
že neměli podmínky nebo možnost príslušnou techniku vyzkoušet. Mezi využíváním jednotlivých 
prvků u různých diagnostických a věkových kategórií neuvádě li respondenti výrazněj ší rozdíly. 
s výjimkou přednášek a relevantních informací. které považovali za zhruba dvakrát důležitější 
u osob zneužívajících návykové látky bez závislosti oproti závislým . Zdůrazně ní významu indivi
duální psychoterapie , rodi nné terapie. poskytování re levantních informací a adekvá.tní somatic
ké léčby v plném souladu s údaji ve svě tové lite ratuře. 

Prvky ústavní léčby, které se respondentům osvědčily 

Zde odpovídalo 24 respondentů (65 % souboru) , kte ří se zabývají ústavní l éčbou . 
Součet respondentů , kteří odpovídali na otázky týkající se ústavní léčby a těch . kteří 
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odpovídali na otúzky týkající se ambulantní léčby. přesahuje celkový počet respon
dentů . To je dáno okolností. že čúst responde ntů se zabývá jak ambulantní. tak ústav
ní l éčbou. 

Respondenti uvedli nejčastěji somatickou léčbu pro poškoze ní drogami 2 1 0\7 'Yo ). 
dále uváděli skupinovou psychotcrapii - 20 (85 % ). pracovní terapii - 20 (83 'X, ). ro
dinnou terapii- 19 (79 % ). přednášky a informace- 19 (79 % ). individuá ln í psyeho
terapii- IR (75%) a terapeutický klub- 12 (50 %). Mezi .. jiným .. se nejčastěji vysky
tovaly sportovn í aktivity a terénní terapie (celkem 7x. t.j. 29 'X,. dále terapeutická 
komunita- 2x (8 %) a arteterapie - 2x (8 °/c, ). 

S výj imkou somatické l éčby pro poškozování drogami . kterou považovali respon
denti významnější u osob na drogúch závislých oproti osobám. které zneužívají drogy 
bez závislosti. nebyly zjištěny u těchto diagnostických kategorií nápadnější rozdíly. 

Terapeutická komuni ta s jasným programem. dohře strukturovaná a orientovaná na osobní 
problémy je považována za efektivní léčebnou intervenci (Bale et al.. 19X4). Nízký výskyt tera
peutické komunity v odpovědích našich respondentů je tře ha hledat ve specifických podmínkách. 
v nichž pracují mnohd y nediťerencovanú psychiat rickú oddě lení apod.) . Jinak se odpovědi res
pondentů zdají v souladu s údaji ve svétové literatuře . 

Obvyklý zpL1sob zvládání odvykacího syndromu 

Pro zjednodušení uvádíme pouze nejčastěji se vyskytující volby . 
l. Odvykací syndrom po opiátech. Odpovídalo 32 respondentů (86 % ). Z těch. kteří 

odpovídali . 12 (38 %) nejčastěji používalo ncurolcptika. 8 (25 % ) ncpoužívá medi
kamentózní terapii, 8 (25%) používá terapii kombinující preparáty různých skupin 
(nejčastěji neuroleptika. spasmolytika, vitaminy). 

2 . Odvykací syndrom po barbiturancch . Zde odpovídalo 31 respondentů (84 % 
souboru). 15 (48 % těch, kteří odpovídali) nepoužívá medikamentózní te rapi i. 
5 (16 %) používá neurolcptika . 6 ( 19 % ) používá Diazcpam a jiná anxiolytika, po
uze 3 ( 10 % ) používají substituční léčbu a 2 (6 % ) jiné . 

3. Odvykací synd rom po Diazepa mu . Odpovídalo 34 respondentů (92 % ). Zde byla 
opět nejčastěji uváděna neurolcptika 14 (41% těch , kteří odpovídal i). bez medika
mentózní terapie 8 (24 % ), substituční léčba 6 (18 %). 

4. Odvykací syndrom po kombinovaných analgetikách . Odpovídalo 34 respondentů 
(92 %·) . Nejčastěji užívají neurolcptika- 16 (47 % těch, kteří odpovídali), dále bez 
medikamentózní terapie- 8 (24%), Diazepam a jiná anxiolytika- 4 ( 12 % ), substi
tuční léčba- 3 (9 % ). 

5. Jiné odvykací syndromy. Nejčastěji uvádělo Pervitin- 7 respondentů ( 19% soubo
ru) , jako nejčastější léčba byla uváděna neuroleptika . 

Z odpovědí týkajících se zvládání odvykacího syndromu po opiátech je zřejmé. že našim od
borníkům bude patrně bližší francouzský způsob léčby využívaj ící kombinace různých preparátů 
(anxiolytikum spolu se spasmolytikem . hypnotikem , případně beta-blokátorem (Cimický. 1988) . 
V anglicky mluvících zemích se naproti tomu často používá léčba jedním preparátem . nejčastěji 
Mathadonem nebo clonidinem. Clonidine. který se také používá jako antihypertensivum (WHO. 
1989) . se k nám dováží pod firemním názvem Catapres. 

Pokud se odvykacího syndromu po barbituranech týče. ten je v zahraničních učebnicích popi
sován z hlediska ohrožení života za zúvažnějš í . než odvykací syndrom po opiátech . Doporučuje 
se substituce Pentobarbitalem a postupné snižování dávek (Solomon a Patch. 1974). Při zvládání 
kombinovaných odvykacích syndromů po opiátech a barbituranech. například po Alnagonu (ob-
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sahuje codein a phenobarbital), je třeba léčit především odvykací syndrom po barbituranech, 
který je nebezpečněj ší. Pro zajímavost uvádíme léčebné schém a popsané Solomonem a Patchem 
(1974): "Život ohrožující charakter odvykacího syndromu po ba rbituranech vyžaduje přesný od
had stupně závislosti ... Podá se 200 mg pentobarbitalu na osobu (u oslabených nebo starých pa
cientů méně) a po jedné hodině se posoudí stav. Osoba, která nemá vytvořenou toleranci bude 
obvykle somnolentní , osoba s tolerancí kolem 500 a 600 mg/den bude mít nystagmus s mírnou dy
sarthri' s ataxií, osoba s tolerancí 700-800 mg/den bude mít mírný nystagmus a osoba s tolerancí 
900 mg/den a více nebude jevit žádné známky intoxikace. Pokud je úroveň tolerance nejistá . má 
se podávat 200 mg každé 2 hodiny. dokud se nedosáhne mírné intoxikace. Jakmile je zj i š t ěna to
le rance, je třeba pacienta stabilizovat na jeho denní dávce po 1-2 dny. Pak se doporučuje snižo
vat dávku o 100 mg za den. dokud odvykací syndrom neodzní. Epileptické záchvaty, psychózy při 
odvykacím syndromu po barbituranech a stavy anxiety reagují nejlépe na léčbu barbiturany. při 
družené komplikace jako infekce nebo srdeční obtíže odvykací syndróm prodlužují''. 

Používání neuroleptik u stavů spůsobených stimulancii nebo halucinogeny se jeví v naprostém 
souladu se světovou literaturou . 

Adekvátní léčbu odvykacího syndromu zejména u barbituranů je nezbytné považovat v někte
rých případech za vitálně indikovanou. áležitá léčba odvykacích syndromů také usnadňuje 
vstup pacientů do léčby a napomáhá vytvoření terapeutického vztahu . 

Farmakoterapie l! pacientů bez známek odvykacího syndromu nebo toxické psychózy 

Za ambulantní l éčbu odpovídalo 20 respondentů, z nichž ll (55 %) psychofarmaka 
nepoužívá, 8 (40 % ) používá neuroleptika a 1 (5 % ) používá anxiolytika . Za ústavní 
léčbu odpovídalo 24 respondentů . z nichž 10 (42 % ) farmaka nepoužívá, 10 (42 %) po
užívá neuroleptika, 3 (13 %) používají Guajacuran a 1 (3 % ) jiné. 

Není zcela jasné nakolik respondenti. kteří uvedli. že farmakoterapii při l éčbě závislosti použí
vají, tak či ní s ohledem na přídatnou psychopatologii (např. psychopatie) a nakolik s ohledem na 
vlastní léčbu závislosti. 

Psychoterapie 

V ambulantní léčbě považovala většina respondentů za vhodnou racionální a rodin
nou terapii , v ústavní l éčbě psychoterapii racionální, behaviorální , systémovou (rodin
nou).a terapeutickou komunitu . Tyto rozdíly jsou patrně dány charakterem práce v ús
tavních a ambulantních zařízeních . Většina respondentů považovala tyto druhy psy
choterapií za vhodné i u osob zneužívajících návykové látky bez závislosti. 

Tyto výsledky jsou v souladu se světovou literaturou , která svědčí o užitečnosti racionální tera
pie , jejíž novější verzí je .. reality therapy" (Bassi n a spol. , 1976), behaviorální terapie (Marlatt. 
Gordon , 1985) a terapeutické komunity (Bale et al. , 1984). 

Psychiatrické rehabilitace a pracovní terapie, které považují respondenti za vhodné 

Edukativní působení, přednášky, informace- 35 (95 % ) , rozvoj zájmové sféry- 31 
(84 %) , praktická pomoc při řešení životních problémů- 30 (81 % ) , tělovýchovné ak
tivity- 30 (81 % ), využívání hudby, poezie , výtvarného umění- 27 (73 % ) , relaxační 
techniky , jógy , autoregulační techniky- 26 (70 % ) , denní sanatorium- 22 (59 % ) , te
rapeutický klub- 20 (54 %) , pracovní terapie určovaná potřebami léčebného zařízení 
- 19 (51 % ), možnost získat během léčby kvalifikaci použitelnou po propuštění- 18 
( 49 % ) , noční sanatorium u indikovaných pacientů- 18 ( 49 % ) , dlouhodobá substituč
ní léčba- 3 (8 % ), jiné - 4 (ll % ). Co se rozdílů mezi věkovými kategoriemi týče, 
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nebyly mezi využíváním jednotlivých postupů výrazněj š í rozdí ly, jedinou výjimku 
tvořil a položka "možnost získat během léčby kvalifikaci použitelnou po propuštění", 
kterou respondenti logicky doporučili častěji u pacientů do 30 let nežli u starších. 

Odpovědi responde ntů jsou vě t šinou v souladu s údaji ve světové literatuře . převažující odmít
nutí dlouhodobé substituční léčby napříkl ad Methadonem lze vysvětlit méně častým výskytem 
č i sté závislosti na opiátech (zej ména Heroinu) a menší užitečností takové l éčby u kombinova ných 
závis lostí , které jsou u nás častější. Ncjednoznačnou odpověď naš ich respondentů v položce zís
kání kvalifi kace během léčby (zahra ni ční autoři to považují za vhodné. např . Lurie, Ron, 1986). 
lze dáva t do souvis los ti s organizačn ími problémy, na které by to as i naráželo. Pro srovn ání ci tu
jeme významnou práci amerických autorů , prováděnou na rozsáhlém materiálu . Pro ambulantní i 
ústavní l éčbu se ukázaly jako úspěšné programy s pracovníky s dostatečně dlouhou zkuše ností. 
umožňující pacientům projevit své emoce a spontane itu. V ambulantní léčbě se ukázaly jakový
hodné l éčba většího počtu pacientů. speciá lní výuka pro neprospívaj ící . dostatečný rozpočet. 
speciální poradenství a některé psychoterapeutické postupy jako krizové int ervence, gestalt tera
pie , muzikoterapie, a rteterapie a skupinová konfrontace. V ústavní l éčbě to byly zejména účast 
dobrovolníků v přímém kontaktu s pacienty . techniky navozující t ě l esnou a mentální re laxaci. 
praktická pomoc při řešení životních problémů (Friedman , Glickman . 1986, 1987). O účinnos ti 
sociální intervence svědčí zk ušenost za hrani čních au to rů. že přestěhování z měst a, kde docháze lo 
k abúzu , může usnadnit absti nenci (Maddus. Desmond . 1982). 
Řada zmiňovaných postupů je vhodná i v prevenci zneužívání návykových látek . napr. jóga 

(Aron a Aron . 1980; Ganguli , 1985; Shafii a spol.. 1974 aj .), rozvoj kvalitní zájmové sfé ry. pora
denství a další postupy. Touto problematikou jsme se zabývali na jiném místě (Nešpor , Novotná. 
Ská la. 198R). 

Průměrná délka léčby 

Rozpětí v odpovčdích bylo značné, n apř . u dobrovolné ambulantní léčby , při dobré 
spolupráci pacientů do 30 le t , závislých na návykových látkách to bylo 20- 286 týdnů, 
x = 88 týdnů , med ián 76, SD = 75. Pro pacienty v dobrovolné ústavní l éčbě, do 30 
let. dobře spolupracující , doporučovali respondenti délku v rozpě tí 8-71 t ýdnů , x = 
21 týdnů , medián 14 týdnů , SD = 16 t ýdnů . 

Domníváme se. že odpovědi re fl ektují nejen možnou nej ednotnost názorů na délku 
l éčby, a le řadu specifických faktorů, o nichž jsme se zmínili na jiném místě (Nešpor, 
1988) . Máme na mysli zejména zdravotní. osobnostní a sociální faktory na s tran ě pa
cie nta, prúběh léčby, ale také kvalitu l éčebného programu (intenzívn ější léčebný pro
gram a kvalitní ambulantní doléčování umožňují většinou ústav ní léčbu zkracovat). 

Pokud se zahraniční lite ratury týče . ani ta není jednotná. Na jedné straně uvádí korelace mezi 
dé lkou léčby a jej ím příznivým výsled kem. Např. Simpson (1981) uvádí. že roční katamnézní vý
sledky se lineárně zlepšovaly s délkou pacientovy l éčby v terapeutické komunitě. methadonové 
terapii nebo v ambu lantním bezdrogovém programu . Na druhé straně ne lze ani přehlížet názory 
jiných au torů (Sobe ll a spol. . 1988). kteří se u l e hč íc h pacientů přiklánějí spíše ke kratší l éčbě. 
Vzhledem k omezené l ůžkové kapacitě mnoha zařízení a naprosté nespolupráci některých pa
cien tů bývá mnohdy krátkodobá l éčba jedinou možností (Nešpor. Fanfulová. 198 1). Z uvedené
ho vyplývá . že délku l éčby závislých pac i entů patrně nebude vhodné paušálně stanovovat. Ideá
lem bude organ izačně propojené l ůžkové a ambulantní zař ízení navzájem pružné spolupracující 
s mezičlánkem denního sa natoria . 

Výsledky léčby při katamnézním vyšetření 

Respondenty jsme požádali , aby uvedli katamnézní výsledky svého léčebného pro-
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gramu nebo je a l espoň odhadli. Včtšina respondentů katamnézní vyšetření neprovádí. 
To je celkem pochopitelné. uvážíme-li přetíženost většiny pracovníků v oblasti AT. 
Část odpovědí měla malou informační hodnotu , uvádě la např . počet abstinujících za 
určité období, ne však poče t l éče ných. Respondenti také uvádě li vlastní publikované 
práce týkající se efektivity l éčby anebo práce, které byly publikovány v době zpraco
vávání t ěchto materiálů . Jedná se zejména o práce Novotné a spol. (1989) , Strnadové, 
Straky (1986) , Drtila (1986) a Kaliny (1982). 

Uvedené práce mají různou metologickou úroveň a pocházejí od pracovníků působících v od
lišných podmínkách . Srovnávání je obtížné i z jiných důvodů a ani soubory pacientů nejsou po
rovna te lné. Friedman a Glickman (19X7) uvádějí n ap ř. lepší výsledky u pac i e ntů žij ících v men
ších městech oproti t ěm. kteř í žij í ve velikých městech. Domníváme se, že citované různo rodé 
katamnézní údaje neumožňuj í vzhledem k množství proměnných závěry ohl edně efe ktivních lé
čebných postupů. Opatrný závěr z dosud provedených katamnézn ích studií by mohl znít , že i přes 
obtíže se zajišťováním léčby osob zneužívajících návykové látky a na nich závislých , je prognóza 
o něco lepší, než se obvykle předpokládá. 

Návaznost ústavní a ambulantní léčby 

· Respondenti mě li odpovědět na otázku , jak je v jejich programu zajištěna návaznost 
ústavní a ambulantní l éčby. Mohli uvést více odpovědí . Z 36 respondentů, kteří na tu
to otázku odpověděli, 27 (75 % ) uvedlo , že návazno t je zajištěna znalostí mezi pří
slušnými pracovníky . dále 14 (39 % ) terapeutickým klubem, ll (31 % ) současným 
úvazkem týchž pracovníků . Jl (31 %) kontakty pracovního charakteru l x týdně nebo 
častěji , 9 (25 %) exkurzemi pracovníků a pacientů alespoň lx ročně, 6 (17 %) kontak
ty čas tějšími než l x za dva měsíce. ale méně častým než l x za týden. 4 (ll % ) pracov
níci se neznají a nejsou v kontaktu , a 6 (17 %) jiné. 

Na otázku, jak by podle názorú respondentů mě l a návaznost ústavní a ambulantní 
l éčby vypadat . odpovídalo 23 respondentů . Vě t šina z nich , 18 (78 % ) navrhovala sou
časný úvazek týchž pracovníků. 15 (65%) terapeutický klub , 13 (57%) osobní znalost 
mezi pracovníky, a 12 (52%) kontakty pracovního charakteru l x týdn ě nebo častěji . 
Nikdo z respondentů nepovažoval za vhodné. že se pracovníci v ústavní a ambulantní 
složce neznají a nejsou ve vzájemném kontaktu . 
Zdůraznění významu propojenosti ústavní a ambulantn í péče je v souladu s údaji ve 

svě tové literatuře i domácími zkušenostmi . Mezi odpověďmi zahrnutými pod ., jiné" se 
objevily zajímavé podněty jako spolupráce při doléčovacích skupinách , spolupráce s 
psychiatry mimo AT i s nemedicínskými organizacemi a stáže delší než týden . Lepší 
integraci léčebného úsilí brání , jak si jeden z respondentů posteskl , nedostatek dife
rencované péče o závislé a pře tíženos t pracovníků. Spolupráce s jinými psychiatrický
mi obory je také potřebná , uvážíme-li častý výskyt různých psychických obtíží u závis
lých , které mohou zakrývat závislost na návykové látce nebo ji komplikovat. Nutná je 
spolupráce s pedopsychiat ry vzhledem k tomu , že zneužívání návykových látek nastá
vá i u velmi mladých pacientú. 

Případné odlišnosti terapie u pacientu s ochrannou léčbou 

Odpovědi na otevřené otázky jsme zpracovali obsahovou analýzou , a rozdělili je do 
17 kategorií. Za ambulantní složku odpovídalo 14 respondentů, 5 z nich uvedlo , že 
nevidí žádný rozdíl v metodice l éčby pacientu s ochrannou l éčbou oproti léčeným do-
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brovolně. U zbývajících 9 respondentů jsme brali v úvahu u každého nejvýše tři odpo
vědi, mnozí respondenti uvedli však pouze jednu odlišnost , tak se získalo 16 odpově
dí. Z nich se vícekrát opakoyalo "více důslednosti " (3x), "častější kontroly" (3x) , "vyš
ší sankce, rel?rese" (fxl, ,,odlišnosti v psychoterapii" (2x). 

Za ústavní složku odpovídalo lX respondentů , 9 (50%) z nich uvedlo , že nevidí roz
díl v metodice l éčby pacientů s ochrannou léčbou a těch , kteří se léčí dobrovolně. Od
povědi jsme zpracovali stejným způsobem jako u ambulantní léčby. Takto jsme získali 
24 odpovědí. Z nich se opakovaly následující : "OL delší (4x), "vyšší sankce, represe" 
(4x) , "odlišnosti v psychoterapii" (4x) , "více režimu" (3x), "častější kontroly" (2x) . 

Lze tedy shrnout , že zn ačná část respondentů nevidí podstatné rozdíly v l éčbě pacientů s o
chra nnou l éčbou oproti těm. kteří se l éčí dobrovoln ě. Na druhé straně ovšem větš í důsl ednost 
a podobně lze obtížně uplatňovat na nediferencovaném oddě l e ní u těžce psychopatických nebo 
psychopatizovaných pacientů . Tito pacienti také představují riziko pro mladší jedince s počínají
cími form ami závislosti, na které mívají negativní vliv. Z tohoto hlediska se zdá být vhodnější po
stup uplatňovaný v jiných zemích. kde je řádná spolupráce v l éčbě podmínkou prominutí trestu . 
Pokud pacient v l éčbě nespolupracuje . není jeho pobyt ve zdravotnickém zařízení bezúčelně pro
dlužován a pacient je propúštěn k výkon u trestu . U pacie ntů odsouzených k nepodmíněnému 
trestu v délce 6 měsíců a více s ochrannou ústavní protitoxikomanickou léčbou by i z ekonomic
kých důvodů měl a být tato l éčba provedena ve výkonu trestu . 

Mentálně hygie11 ické nároky na členy l Í'mu 

32 responde ntů (86 %) považuje léčbu osob závislých na návykových látkách za psychicky ná
ročněj ší nežli práci všeobecně psychiatrickou. 4 (ll % ) respondenti ji nepovažují za psychicky 
náročnější a I respondent (3 % ) se nevyjádřil. 

Na otázku. které postupy se respondentům osvědčily ke kompenzaci profesionální zátěže , od
povídalo 31 re spondentů (84 % souboru) . Na prvním místě se objevila kvalitní zájmová sféra , 
koníčky apod. (31 respondentů. 100 % těch, kteří odpovídali), dále kvalitní rodinné zázemí 30 
(97 % ) , tě l ovýchovné aktivity 24 (77 °/., ). dobrá komunikace v týmu umožňující ventilovat své po
city 22 (77 % ), hudba 20 (65 % ) , literatura 20 (65 % ), debaty s kolegy 15 (48 % ) , vedení ostré 
hranice mezi osobní a profesionální oblastí 12 (39% ), relaxační techniky 9 (29% ), členství v záj
mových a jiných mimoJ?racovních soci'álních skupinách 9 (29 % ), supervizní konzultace 7 (23 
% ). dočasná změna pracovního působení 6 (19 %) a jiné 3 (10 %). 

Lze uzavřít, že větši na respondentů považuje léčbu osob závislých na alkoholu za psychicky ná
ročnější než práci všeobecně psychiatrickou. 

Mnozí z nich si také vytvořili účinnou strategii, jak tuto zátěž kompenzovat. Tato strategie se 
zhruba kryje s tím . co se doporučuje v prevenci tzv . syndromu vyhoření (burn out syndrome) 
( n apř . MacBrive , 1983). Zařazení praktického nácvi ku relaxačních a autoregulačních technik do 
pregraduálního studia i jej ich větší uplatnění v dalším vzdě lávání by patrně vedlo i k jejich širší
mu využívání respondenty. Pokud bude přibývat kvalifikovaných odborníků v oblasti AT, lze 
očekáva t vě tš í využívání supervizních konzultací při řešení konkré tních pracovních problémů . 

Co považují respondenti za nejdůležitější pfi léčbě osob závislých na návykových lát
kách 

Volné odpovčdi jsme zpracovali formou obsahové analýzy. V l éčbě osob zneužívají
cích nealkoholové návykové látky bez závislosti, ve věku do 30 let , se nejčastěji obje
vovala spolupráce s rodinou (6x) , kvalitn í terapeutický vztah (5x) a psychoterapie 
(4x). 

V léčbě osob zneužívajících návykové látky bez závislosti , ve věku nad 30 let , to by-
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Ia rovněž spolupráce s rodinou (4x), kvalitní terapeutický vztah (4x) a psychotera
pie). 

U závislých na návykových látkách , ve věku do 30 let , uvádě li responden ti nejčastčji 
spolupráci s rodinou (7x), bezdrogové prostředí (6x) a kvalitní terapeutický vztah 
(6x). 

U závislých nad 30 let to byla opět spolupráce s rodinou (Sx), kvalitní terapeutický 
vztah (Sx) , motivace a zájem o l éčbu (Sx). 

Pokud bychom posuzovali odpovědi bez ohledu na kategorie pacientů . nejčastčji c 
objevovala spolupráce s rodinou (22x), kvalitní terapeutický vztah (20x), motivace , 
zájem o l éčbu (15x) , bezdrogové prostředí (12x), včasná tera pie ( ll x), dobrá integrace 
ústavní a ambulantn í l éčby {lOx) a osobní nasazení terapeuta (lOx). 

Uvedené názory jsou v souladu s údaj i v literatuře. 

Možnost rozvedení některých bodů dotazníku a další vlastní poznámky 

Většina respondentů tuto možnost nevyužila (24). Z opakuj ících se témat 3 respondenti reflek
tovali problémy související s disociálními pacienty s ochrannými léčbami , 3 respondenti uvádě li 
jako zásadní problém nedostatečné kádrové zají tění a malou gratifikaci. dva respondenti zdů 
razňují nutnost informovanosti a odborné úrovně terapeutů . 

Závěr 

Na základě údajů ze světové literatury , které jsme již částečně zpracovali jinde (Ne
špor, 1988) a odpovědí respondentů, se pokusíme formulovat obecné zásady l éčby 
osob závislých na návykových látkách. 

V diagnostice je třeba brát v úvahu nejen vztah pacienta k droze (dg. 304 nebo 305) 
a druh drogy (riziko fatální intoxikace při sniffingu atd.) , ale také jeho osobnost, o
ciální si tuaci a důsledky abúzu v různých oblastech života . Takovéto komplexní posou
zení může být velmi důleži té při plánování léčby, může n apř . u nadnit rozhodování 
mezi ambulantní a ústavní léčbou . Zejména u počínajících forem závislosti nelze vět
šinou stav správně posoudit , aniž by se získala anamnéza z okolí. Jak údaje ze zahra
niční literatury , tak odpovědi našich respondentů svědčí o významu rodinné terapie. 
Už v úvodní diagnostické fázi l éčby by měl terapeut usilovat o navázání terapeutické
ho vztahu a snažit se získat příbuzné (nejčastěji rodiče) pro soustavnou dlouhodobčjší 
spolupráci. Jedná se o úkol nesnadný, vyžadující aktivitu a dovednost. Novotná 
a spol. (1989) uvádějí dobré zkušenosti s návštěvami te rapeutů v bytě, kde rodina by
dlí. Práce s rodiči závislé osoby bývá užitečná i tehdy, když závislý žij e jinde anebo má 
vlastní rodinu . Stanton a Todd (1982) popisují fenomén pseudoindividualice závi Jé
ho , tedy zdánlivé osamo tatnění a odmítání norem rodičů při existující materi áln í zá
vislosti na nich a vzájemné emoční závislosti. 

V ambulantní i v ústavní léčbě lze na základě údajů z literatury i odpovědí res
pondentů doporučit psychoterapii individuální i skupinovou, jako efektivní se jeví 
techniky racionální terapie orientované na reálné životní problémy, terapie rodinné, 
behaviorální , konfrontativní techniky, tvarová terapie, arteterapie a muzikoterapie, 
strategická terapie a v ústavní l éčbě dodatečně strukturovaná te rapeutická komunita 
s jasným programem. 

Pacientům v ústavní i ambulantní léčbě je vhodné poskytovat re levantn í informace 
týkající se jejich problematiky ať už formou předná ek nebo individuá lně . Lze dopo-
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ručit využívání jógových a jiných technik, které se jeví i jako vhodná součást primární 
prevence. 

Náležitá léčba odvykacího syndromu je v některých případech vitálně indikována 
a i u jiných pomáhá k vytvoření dobrého terapeutického vztahu a urychluje zapojení 
pacienta do léčby . Ústavní léčba by měla probíhat v bezdrogovém prostředí ve specia
lizovaných zařízeních. Naši respondenti i zahraniční literatura doporučují poskytovat 
praktickou pomoc i radu při zvládání různých životních problémů. Změna místa byd
liště, pokud s ní pacient souhlasí , se považuje za užitečnou . Vhodné jsou sportovní i tě
lovýchovné aktivity . Panuje shoda v tom , že účast abstinujících bývalých pacientů 
v léčbě nováčků (např. v rámci terapeutické komunity nebo terapeutického klubu) je 
žádoucí . 

Při stanovování délky léčby je třeba brát v úvahu řadu faktorů a měla by být stano
vena individuálně . Léčba by měla být poskytnuta co nejdříve, včas poskytnutá kvalitní 
léčba je efektivněj ší. Léčba by měla být diferencována, aby pacienti s počínajícími 
formami závislosti nepřicházeli do styku s pacienty s těžkou závislostí a odmítavým po
stojem k léčbě . .Při nedostatku kapacit je správné dát přednost spolupracujícím pa
cientům. 

Ústavní i ambulantní léčba by měly být dobře integrovány, nejlépe současným 
úvazkem týchž pracovníků nebo alespoň terapeutickým klubem anebo pravidelnými 
kontakty pracovníků. Vhodný je mezičlánek denního sanatoria. Mnoho mladších 
osob závislých na návykových látkách je osobnostně nevyzrálých a závislých v mezilid
ských vztazích. Z tohoto hlediska se jeví jako důležitý dobrý terapeutický vztah často 
dlouhodobého rázu , možnost návratu do léčby v případě krize i spolupráce s nemedi
cínskými organizacemi a zájemci z řad veřejnosti ochotnými se na léčbě a doléčování 
podílet. V zahraničí úspěšně působí svépomocné laické organizace a dokonce i spon
tánně vzniklé organizace rodičů závislých. 

Terapie osob závislých na návykových látkách se považuje za velmi náročnou . Je 
třeba ji náležitě kádrově zajistit a to nejen na papíře. Pracovníci tohoto oboru by si 
měli vytvořit účinnou strategii , jak kompenzovat profesionální stres. Jejich vzdělávání 
je třeba věnovat soustavnou pozornost. Kromě teoretických poznatků by měli dostat 
výcvik v psychoterapii se zkušeností na sobě, v rodinné terapii a nácvik relaxačních 
technik . 

Specifickou skupinou osob závislých na návykových látkách tvoří ženy středního 
věku závislé na per os zneužívaných návykových látkách . Tyto ženy se v mnoha ohle
dech podobají ženám závislým na alkoholu (jejich některé specifiká a léčbu jsme po
psali jinde (Nešpor , 1988) a mohou být léčeny spolu se ženami závislými na alkoholu. 
I u mladších osob zneužívajjcích drogy nitrožilně , které by vyžadovaly zvláštní léčebný 
program , je vhodné brát v úvahu riziko rychlého přechodu v závislosti na alkoholu 
s jejími negativními důsledky a předcházet tomu (Vojtík , Břicháček , 1987; Straka , 
1989) . 

Předk ládané závěry týkající se l éčby osob závislých na návykových látkách nelze po
važovat za definitivní. Další vývoj u nás i v zahraničí bude jistě přinášet specifické pro
blémy i další možnosti v oblasti terapie . Z tohoto hlediska se jeví zřízení výzkumného 
ústavu AT, jak o to usi lují brněnští kolegové, jako velmi potřebné . 
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