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FORMY DO LÉČ OV ÁNÍ U MUŽŮ A ŽEN, ZÁVISLÝCH NA 
ALKOHOLU A JINÝCH DROGÁCH 

M. BIRKÁSOVÁ , J . HELLER 

Protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky Praha , 
primář : MUDr. P. Mareček , CSc. 

Tříměsíční protialkoholní léčba mužů a ~tyřměsíční žen je příliš krátká na to, aby 
u pacientů mohly nastat takové změny, které by vedly ke stabilitě stavu a úspěšné 
dlouhodobé abstinenci . Proto doléčování považujeme za stejně důležité jako léčbu, 
i když se nám o tom nedaří přesvědčit všechny pacienty . 

Formy doléčování jsou různé , od individuálního pohovoru, přes doléčovací skupiny, 
opakovací pobyty až po KLUS. 

Rádi bychom upozornili na některé zvláštnosti v systému doléčování mužů a žen. 

Doléčovací systém u mužů 

1. KLUS 

Doléčování formou socioterapeutického klubu začalo dříve, než vzniklo lůžkové od
dělení. Založení klubu si vyžádali pacienti, kteří cítili nutnost kontaktu s terapeuty 
a spolupacienty po léčbě na psychiatrické klinice. 

Schůzky klubu pod názvem KLUS (klub usilujících o střízlivost) jsou tradičně každý 
čtvrtek a za 41let od jeho vzniku nebyl ani jeden KLUS vynechán. Setkání v klubu je 
dvojí- tzv. velký KLUS, který probíhá ve společenské místnosti za účasti pacientů 
v léčbě a členů klubu s různě dlouhou abstinencí od 1 - 2 dnů až po 30 let abstinence 
i více. Večerní programy klubu střídavě vedou jednotliví terapeuti, pacienti a členové 
klubu . Program je různorodý. Pacienti více oceňují zábavnější KLUSy, klusáci mají 
raději schůzky pracovní a diskusní. I po mnoha letech abstinence je zajímá odborná 
problematika. 

Druhým typem schůzek KLUSu jsou tzv . malé KLUSy, které se odehrávají na jed
notlivých světnicích bez přítomnosti terapeuta. Jejich výhodou je naprosto neformální 
setkání pacientů současných a bývalých, kteří si mohou otevřeně pohovořit o otáz
kách , které je zajímají. Pacienti mají rádi malé KLUSy, členové klubu moc ne , poně
vadž musí být aktivní, přesvědčiví a přitom nevědí, jak je' pacienti přijmou. Musí počí
tat i s agresivitou pacientů , která je běžná a souvisí s nedůvěrou pacientů k těm "na 
druhé straně". 

V současné době se pražský KLUS vzpamatovává z určité krize, do které vyústila 
malá aktivita výboru KLUSu i některých terapeutů . KLUSu chybí výrazná, průbojná 
osobnost, i když ve výboru KLUSu jsou nyní lidé , kteří o tuto práci projevují zájem. 
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KLUS má nyní dva patrony - terapeuty , kteří se pravidelně scházejí s výborem 
KLUSu . Od změn , které nastaly ve výboru KLUSu očekáváme, že povedou k určité
mu obratu v prosperitě klubu . Zatím jsme zaznamenali pokles zájmu o KLUSy podle 
průměrné návštěvnosti v posledních třech letech: 

v r. 1986 průměrná návštěvnost- 43 lidí ; 
v r. 1987 průměrná návštěvnost - 40 lidí ; 
v r . 1988 průměrná návštěvnost- 36lidí. 

2. Apolinka 

Zvláštní formou doléčování je individuální pohovor pacienta s bývalým pacientem 
ve večerních hodinách . V apolinářské hantýrce se tomu říká Apolinka. Člen KLUSu 
se k pohovoru přihlásí sám a terapeut k němu vybere pacienta z léčby . Někdy jde 
o velmi účinnou pomoc bývalého pacienta současnému. Najdou k sobě důvěru , pa
cient má možnost zeptat se na vše , co ho zajímá a pro váhajícího pacienta může být 
právě tento rozhovor důležitým momentem v léčbě. 

3. Doléčovací skupiny 

Zavedli jsme je v r. 1984 podle skupin u žen . Pociťovali jsme chybějící mezičlánek , 
něco mezi individuálním pohovorem a KLUSem. Skupiny máme ve čtvrtek před 
KLUSem , aby se pacienti i terapeuti mohli ještě po skupině zúčastnit KLUSu . Ve ve
dení skupin se střídají terapeuti , každý terapeut vede skupinu asi jednou za měsíc . Pa
cienti docházejí obvykle ke svému terapeutovi, který je nejlépe zná z léčby, ale mohou 
přijít i na jiné skupiny. Doléčovací skupiny dávají pacientům víc než KLUS , atmosfé
ra je intimnější. Nejdůležitější a nejvíc využívané jsou pacienty, kteří jsou krátkou 
dobu po léčbě . Pacienti nechtějí jen brát a jejich potřeba dávat je na skupinách také 
saturovanější. Na KLUSu není možné dát šanci všem, aby promluvili , na skupině se 
nikdo nemusí bát, že se nedostane ke slovu. 

Na doléčovací skupiny jezdí i mimopražští pacienti . Návštěvu Apolináře mají pevně 
zabudovanou ve svém programu. 

Výhodou doléčovacích skupin je, že u pacienta , který se momentálně nachází v ně
jaké krizi , může okamžitě reagovat nejen terapeut, ale i skupina, jejíž působení je sil
né. Může pacientovi pomoci k nějakému řešení- přesvědčit ho o nutnosti opakovací 
kúry , první pomoci apod. 

Pro ilustraci uvádíme průměrný počet účastníků skÚpin v jednotlivých letech: v 
r.1985-3 ,1;r.1986-4,6;r.l987-4,5; r.1988-7 ,4;r. 1989-9,6. Vr . l988došloke 
stabilizaci pracovníků na oddělení, měli jsme největší počet skupin za rok - 44. Pa
cienti se naučili na skupiny chodit. 

Pro docházení na skupiny je pacienta třeba získat již v léčbě. Jakmile nepřijde hned 
po léčbě , nepřijde již vůbec. Později může vynechat (pro nemoc, zaneprázdnění atd .), 
ale musí mít na co navázat. 

4. Individuální pohovor 

Ten může být mezi pacientem a terapeutem jen u malého počtu pacientů, spíše 
v krizových situacích, ať už při recidivě nebo při jiných problémech . 
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5. Opakovací kúry 

V prvním roce po léčbě jsou tři opakovací týdenní kúry. V prvním roce po léčbě je 
až 50 % recidiv a nejvíc jich je mezi 2. a 3. měsícem po léčbě a 7. a 8. měsícem . Pro 
mimopražské pacienty nebo pro ty , kteří to potřebují, nabízíme i více opakovacích 
kúr. 

6. Intenz ívní doléčovací pobyty v přírodě 

Ty jsou zvláštní formou opakovací kúry . Jde o 10- 14-denní pobyt bývalých a sou
časných pacientů v chatkovém táboře Karlovy univerzity v Dobronicích u Tábora. Pa
cienti připravují tábor na sezónu , natírají, opravují chatky, l-odě, hříště, terén a po se
zóně připravují tábor na zimu. Dopoledne pracují , odpoledne a večer je psychoterapie 
a klub. Výhodou je celodenní kontakt mezi pacienty a terapeuty , dost času na pacien
ty , bezprostřední kontakt mezi pacienty v léčbě a abstinujícími , a to mezi těmi, kteří 
abstinují krátce a sbírají zkušenosti a mezi těmi, kteří abstinují dlouho a mohou zku
šenósti předávat. Podobný program je při týdenním pobytu v Krkonoších , kde pacien
ti sázejí stromky . 

7. Skupiny bez terapeuta 

Pacienti se občas pokoušejí založit skupinu bez terapeuta , např . podle místa bydliš
tě . Tyto skupiny se po krátkou dobu scházejí, fungují až několik měsíců, pak zanikají. 

Jedinou výjimkou je pražská skupina abstinujících, kteří se scházejí v kavárně LU
XOR od r. 1963. Iniciátorem byl docent Skála , ale v současné době tato skupina už 
dvacet let funguje bez terapeuta. V průměru se tam schází 8 lidí , dokonce jsou lidé , 
kteří napřed navazují kontakt s bývalými pacienty v LUXORu , než si najdou cestu 
k doléčování v Apolináři. 

Systém doléčování pro ženy 

Protialkoholní oddělení pro ženy bylo otevřeno v r. 1971. Léčebný a doléčovací sys
tém byl modifikován podle systému na mužském oddělení. Zavedení intenzívního sys
tému doléčování vedlo k tomu, že výsledky léčby jsou lepší u žen než u mužů . Účin
nost vidíme jak ve specifickém systému doléčování pro ženy , tak v jeho dostatečně 
dlouhém působení. 

1. Opakovací kúry 

Během prvního roku po propuštění z ústavní léčby je pacientka pozvaná na opako
vací kúru individuální formy a po jejím absolvování následují tři hromadné opakovací 
kúry . Pacientka se každého čtvrt roku vrací zpět k týdennímu pobytu v léčebně . V 
druhém roce má již pacientka vyvinout vlastní iniciativu k pozvání na jednotlivé hro
madné kúry v každém čtvrtletí. Od třetího roku je aplikovaná pouze jedna hromadná 
opakovací kúra za rok , které se zúčastňují pacientky abstinující více než dva roky. Jed
nou za tři roky je možné zúčastnit se doléčovacího pobytu v přírodě . 

Individuální opakovací kúra je za 2-3 měsíce od ukončení ústavní léčby . Pacientka 
se vrací do komuni~y , kde jsou nemocné, s kterými se léčila . Přináší velmi cenné infor-
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mace o svém návratu do každodenního života, jak dalece terapeutický model odpoví
dá realitě a za jakých podmínek je možná abstinence. Sama se setkává se svými původ
ními předsevzetími a názory , jak je uchovaly pacientky. 

Na hromadné opakovací kúry přijíždí třicet i více pacientek najednou. Objem psy
choterapie pro hromadné opakovací kúry je trojnásobný ve srovnání s běžným léčeb
ným týdnem . Po roce abstinence se ženy setkávají s obtížemi běžného života, které 
v průběhu ústavní léčby nebyly schopny sdělit anebo je nepovažovaly za důležité . Pa
cientky se vracejí s tím, že jejich obtíže v plném rozsahu nevymizely pouhou úpravou 
diety- abstinencí. Jejich angažovanost v psychoterapii i dalších léčebných formách se 
podstatně liší od základní léčby . 

V období doléčování procházejí pacientky těmito stadii vývoje: 
a) Přenos a prosazení základních prvků abstinentního jednání získaných v léčbě do 

"civilního" života; 
b) konstrukce a stabilita programu vedoucího k udržení dobré psychické a somatické 

kondice ; 
c) reakce blízkého okolí na změny v osobnosti pacientky ; zvýšená frekvence konflik-

tů ; 
d) vyvážení a stabilizace nového modelu s dietou- abstinencí; 
e) rozsáhlejší rekonstrukce osobnosti oproti premorbidnímu stadiu; 
f) přijetí i širším okolím. 

K tomu , aby pacientka úspěšně zvládla vývoj, pomáhají kromě opakovacích kúr i: 

2. Doléčovací skupiny 

Doléčovací skupiny pro ženy vznikly v r. 1972, a to dva typy : 
a) Skupiny pro pacientky hned po léčbě . Na tyto skupiny docházejí i pacientky , které 

jsou objednané k léčbě . V r. 1988 byla průměrná návštěvnost na skupinách 17,5 pa
cientky. Skupina je každý týden. 

b) Doléčovací skupiny pro pacientky s abstinencí víceletou (až 171et). Skupiny vede
vrchní sestra , do minulého roku byly jednou týdně , v posledním roce jednou mě
síčně . Průměrná návštěvnost je 8 pacientek. 

3. KLUSy 

Jsou společné pro muže i ženy . Vzhledem k převaze psychogenního typu závislosti 
u žen KLUS není pro ženy potřebný jako vyplnění .volného času . Žena na KLUSu spí
še přemýšlí o tom, co má zařídit. Postoj manžela k účasti na KLUSu nebývá příliš pří
znivý, maximálně může být tolerantní. Pacientčin manžel však nevidí účast na KLUSu 
jako pomoc , jak tomu bývá u manželek alkoholiků. Ženy potřebují spíše menší skupi
ny s možností osobního vstupu . Malá část žen chodí pravidelně na KLUSy. Pozitivní 
pro ženy je setkání s mužským prvkem -ženy v přítomnosti mužů zadané úkoly lépe 
plní. Funkce v klubech ženy berou vážně. 

4. Intenzívní doléčovací pobyty v přírodě 

Pobytu se zúčastňuje celé oddělení- všechny pacientky , co jsou v léčbě a zdravot
ničtí pracovníci a pacientky nad tři roky abstinence. Konfrontace mezi pacientkami 
v léčbě a abstinujícími je velmi účinným momentem v léčbě. 
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5. Zvláštní doléčovací pobyt v přírodě 

Pacientky ze Slovenska přišly s nápadem: "Vy jste pro nás udělali hodně, teď vám 
to chceme oplatit". V posledních devíti letech zajistí ubytování v různých malebných 
částech Slovenska, pozvou pacientky z ČR a terapeuty. Pobyt je z dovolené a ne 
z pracovní neschopnosti . Zpočátku jim s organizací pomáhala vrchní sestra, teď už si 
vše organizují samy. V průměru se zúčastňuje 15 pacientek od tří let abstinence výše. 
V posledních letech se pobytu zúčastňují celé rodiny . 

6. Manželská a rodinná terapie 

Jsou nejmodernější a nejúčinnější způsoby léčby , ve světě mnohem více využívané. 
U žen navazuje po léčbě individuální práce s manželskými páry a možnost rodinné te
rapie- 1 týden 3 roky po sobě. V prvních letech abstinence je možné podchytit problé
my, které se objeví v dalším vývoji vztahu. 

7. Apolinka pro ženy 

Je to setkání mezi pacientkou abstinující a pacientkou v léčbě v průběhu hromad
ných opakovacích kúr. Každá pacientka na opakovací kúře má svou pacientku v léčbě, 
které se věnuje a vztah může pokračovat po léčbě. 

8. Laická pomoc 

Letos je poprvé organizovaná opakovací kúra pro abstinující pacientky jako forma 
doškolování v laické pomoci s využitím bálintovských seminářů , nácviku rolí, teoretic
ké výbavy pro možnost krátkodobé intervence a poskytnutí informace. 

Závěr 

Systém doléčování je potřebný a účinný nejen pro pacienty , ale i pro terapeuty . Dá
vá nutný pocit satisfakce a terapeut navíc získává zpětnou vazbu od pacientů. Dozvídá 
se mnohé, co proběhlo pod povrchem v průběhu léčby a co pacient během léčby neře
kl. Terapeut vidí další vývoj pacienta a může pružně reagovat na případné krize . Pa
cienti ve funkci laických terapeutů jsou důraznější a všimnou si i věcí, které by tera
peutovi unikly. 

Souhrn 

Doléčování má velký význam pro úspěšnost léčby , i když všechny jeho formy nejsou 
plně využity . 

Z biologického a sociálního postavení a odlišného vývoje závislosti u žen vyplývá , 
že pro ženy jsou vhodnější a účinnější jiné formy doléčování než u mužů. Některé 
osvědčené formy doléčování u mužů převzaly ženy a naopak . 

Do redakcie prišlo dňa : 14. 6. 1989 
Adresa autora : MUDr. M. Birkásová, Plechanovova 361 

109 00 Praha 10- Malešnice 

173 


