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Údaje z literatury o větších rodinných problémech u žen závislých na alkoholu v po
rovnání s muži můžeme potHtli! ze své praxe. Pato logie v rodinném systému se uplat
ňuje jak etiologicky. tak jako faktor . který komplikuje léčbu. Velmi časté je překra 

čování generačních linií. kd y nl:který z rodičů uzavírá koali ci s dítětem a další rodič 
zůstává mimo . Závislá žena pi'l.:stává být přinejmenším krátkodobé schopna plnit svo u 
roli v rodině a její úkoly se ph:n ášej í na další členy. To samozřej mé podrývá její auto
ritu . scbcdt'lvč ru a nezbytnou kompetenci i v době. kdy nepijc. Ohrožující prob lém 
závislost i na alkoholu se mnohdy dostává do popředí pozornosti všech zúčastně ných . 

a proto se nci'cší jiné závažné problémy v rodině . Tyto problémy mohou vystoupit se 
zvýšenou naléhavostí v dobč. kdy pacientka nepij e a ohrozí její nově získanou absti
nenci . Nčkdy může abstinence porušit patologickou rovnováhu mezi partnery. kdy na
př . manžel dosti to leroval abúzus .. výměnou " za to , že manželka tolerovala jeho náru
živé sběrate l ství. extramatrimoniální vztah nebo i ieho abúzus. Časté a sv íze lné jsou 
vztahy typu .. sd ílená závislost" (Goldberg. 1985). l.ena si vytváří závislost ve společ
nosti muže zneužívajícího a lkohol. Po kud vztah mezi nimi a jeho abúzus trvají. zpra
vid la to maří veškeré pokusy o l éčbu. nebo je to zn ačně ko mplikuj e. 

U mladších žen je typický kon flikt mezi tendencí osamostatnit se od původní rodiny 
a vzepřít se jejím normám při současn é emoční závislosti na rodič ích (často vzájemné 
z;1vislosti) a osobnostní nevyzrá lost i. U žen kolem č tyřicítk y jsou časté problémy sou
visející s odpoutává ním se dospělých dětí od rodiny, n epřítomný, pracovně přetížený 

nebo i jinde emočn ě angažovaný manže l nebývá čas to schopen tuto mezeru zaplnit. 
V jedné z našich předchozích prací (Brodská a spol., 1987) jsme potvrdili čas těj ší 

psychogenní e tiologii závislosti na alkoholu u žen ve srovnání s muži. Je ovšem spo rné, 
zda neurotické dekompenzace předcházející často vzniku závislosti u žen nejsou způso
beny patologií a ncstabilitou rodinného systému. na který je žena obvykle vázána více 
nežli muži. V takovém případě by se patrné mčlo spíše hovořit o familiogenní než 
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o psychogenní etiologii . Při vzniku závislosti a jejím udržování se ovšem vždy uplatňu
jí interakce intrapersonálních , rodinných i sociálních systémů , i když podíl ně kte ré ho 
z nich může být výraznější (Nešpor, 1987) . 

Na druhé straně je třeba zdůraznit , že i nedo konale fungující rodina je často zdro
jem potřebné emoční podpory. Snaha udrže t si rodinu a děti je pro mnoho našich pa
cientek důležitou motivací k l éčbě a k úsilí po změně. 

Účast n a r o dinn é t e r a pii 

Z uvedeného vyplývá. že u většiny našich paciente k by se našla závažná témata, na 
nichž by bylo vhodné během rodinné te rapie pracovat. Zůst ává ovšem faktem , že vět 
šině pacientek ani příbuzných se do rodinné te rapie příli š nechce. Pro pac ientky to bý
vá bolestná konfrontace s realitou. před kterou unikly k alkoholu , a ohrožuje raciona
lizační systémy , které nabízely terapeutům i komunitě. 

Ani příbuzným nebývá příliš milé vzdávat se představy, že pacientka se po l éčbě 
vrátí do rodiny stej ná jako dříve- že jen nebude pít nebo fetovat (j inak <;ev živo tě ro
diny nic nezmění) . Mnozí z příbuzných vnímají l éčbu jako se lhání celé rodiny a ve 
světle vlastn ích předchozích neúspěšných pokusů problé m řeš it příliš nevěří. že by se 
léčba podařila . 

Jestliže průměrný pacient závislý na alko holu je pasívnější nežli průměrný neurotik 
(Nešpor . Brodská, 1986). dá se totéž říci i o jejich příbuzných . Ti obvykle vyhledávají 
terapeuta z důvodů ryze praktických (dřívější propuštění. propustka apod.) nebo nej
výš. aby si postčžovali. Terape ut si tedy musí počín a t aktivněji . V době návštěv čas to 
děláme něco , co připomíná vizitu . kdy chodíme od jedné rodiny ke druhé , nava:wje
me kontakt. ptáme se. nabízíme relevantní informace, zveme na rodinnou te rapii . která 
zač ín á bezprostředně po skonče ní návštěv . Rodinná te rapie probíhá formou otevřené 
skupin y příbuzných a pacientek. jejichž příbuzní jsou přítomni . Pacientky, kte ré se 
rodinné te rapie zúčastní , získávají kl ad né body v bodovacím systému , dostatečný po
če t rodinných terapií může zkrát it l éčbu . Rodi nná te rapie je z praktických důvodů 
omezena na 60 minut jedenkrát týdně. poslední s tředu v měsíc i je 45 minutová přednáš
ka pro příbuzné a 45 minutová rodinná terapie. Individ uální konzultace s příbuznými 
jsou možné i mimo dobu návštcv . zejmé na pokud by se jednalo o komplikovanější 
problémy vyžadující více času nebo pokud nemají příbuzní ve středu možnost přijít. 
Při vší snaze býváme z prakti ckých důvodů schopni soustavn ěj i pracovat po uze 

s menšinou rodin . I tak považuj eme rodinnou terapii za podstatnou součás t své práce. 
Získané zkuše nosti lze využít i při práci s pacientkami . jej ichž rodiny nespoluprac ují. 

Indi vid u á lní konzultace s p říb uzn ý mi 

Řada pacientek se k nám dostává v důsledku nějaké akutní dekompenzace, n apř . po 
alko ho lické psychóze. po suicidálním pokusu , v důsledku debaklové situace či recidi 
vy . Po zvládnutí ak utn ího stavu se většina z nich domnívá. že další l éče ní ne ní nutné 
a přímo nebo ncpřímo naléhá na propuštění. Hrozba nucené l éčby. n apř . po proběh
lém deliriu trcmens. je může přimět v l éčbě setrvat. Nařídit nuceno u l éčbu však není 
vždy možné a nav íc to s sebou nese riziko ( někdy nevyhnutelné) vzhledem k vy tvoření 
kvalitního terapeutického vztahu . Úlo ha rodin y bývá v této fázi neoce nitclná. V pří
zni vém případě se daří vzbudit naděj i . rodinní příslušníci (nejčastěji manže lé) mo ho u 
pacientku k l éčbě motivovat. protože si uvědomují , že dosavadní situace byla neúnos-
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ná . Zároveň mohou poskytnout tolik potřebnou emoční podporu a mírnit paniku, 
kterou pacientka po přijetí do lůžkového zařízení prožívá. Terapeut obvykle hovoří s 
manželem o samotě, vyslechne jeho stesky a stížnosti s pochopením a ujistí manžela. 
že se jedná o dost častou situaci. Závislých žen přibývá . Patrně zde hrají úlohu i okol
nosti celospolečenského charakteru, není proto třeba nic vyčítat ani manželce ani so
bě. Situaci je však třeba kvalifikovaně řešit a při dobré spolupráci je slušná naděje. že 
se ji podaří podstatně změnit. Toto slyší většina manželů ráda a často přislíbí. že zajis
tí péči o děti v době léčby . Pak obvykle přizveme pacientku. sdělíme jí , že manžel vítá 
její rozhodnutí léčit se (nebo, že by ho uvítal , pokud váhá). Případně lze dodat. že by se 
dalo uvažovat o nucené léčbě , ale že to v jejím případě naštěstí nepřichází v úvahu. 
když ona se léčí dobrovolně . Případně zopakujeme některé informace o sociálních 
a medicínských aspektech závislosti, abychom snížili pocity stigmatizacc . Pokud tento 
scénář proběhne ideálně , zároveň se posiluje pacientčina motivace k léčbč a poskytuje 
se jí podpora ze strany rodiny a ujištění, že s ní počítají. Bohužel. mnohdy není situa
ce takto ideální. Někteří manželé a druzi (zejména pokud sami nadmčrně pijí) léčbu 
neschvalují, jiným připadá moc dlouhá, další mají na příčiny závislosti zcela vyhrané
ně názory a svérázné představy o jejím překonávání. I v těchto případech se samozřej
mě s větším či menším úspěchem pokoušíme s nimi pracovat. 

Pokud pacientka odchází z léčby předčasně, neomezujeme se na obvyklý reverz, 
ale snažíme se vypracovat terapeutický kontrakt vymezující, za jakých podmínek pa
cientka odchází a jaké by byly důsledky nedodržení dohody . Účast příbuzných při vy
pracování a uzavírání těchto terapeutických kontraktů je cenná , v kontraktu je možno 
např . vymezit, jak si má rodina v případě recidivy počínat. Příbuzní fungují jako 
účastník i garant dohody . Terapeutickými kontrakty v oblasti AT jsme se zabývali na 
jiném místě (Nešpor, 1987) . 

Individuální konzultace s příbuznými slouží i k práci na problémech, které připadají 
pacientkám a jejich příbuzným příliš ožehavé na skupinovou rodinnou terapii- např . 
sexuální nesoulad , extramatrimoniální vztahy a různé delikty. Od kolegů z jiného zaří
zení jsme převzali zásadu, že před první propustkou bychom měli mluvit s někým z pa
cientčiny rodiny nebo alespoň z okolí. Takto lze do jisté míry zmírnit dopad nahroma
děrých problémů ještě před propustkou a pacientce pomoci přijmout realitu . 

Skupinová rodinná terapie 

Jak již bylo řečeno, máme jednou týdně otevřenou skupinu příbuzných a pacientek . 
jejichž příbuzní přiš li . Terapeut často do poslední chvíle neví, kdo z příbuzných se do
staví a jaké bude složení účastníků. To klade určité nároky na schopnost improvizace 
a využívání náhodile vzniklých konstelací. Např . u skupiny, kde je většina pacientek 
krátce po přijetí , je možné pracovat na motivaci k léčbě a usnadnit přijetí závislosti 
diskusí o problémech souvisejících s abúzem, které předcházely přijetí. Skupinový 
formát v tomto případě snižuje pocity stigmatizace a izolovanosti a usnadňuje přijetí 
závislosti jako problému, který třeba řešit. Terapeut by se měl snažit udržet rovnováhu 
mezi konfrontativní a suportivní stránkou práce. 

U pacientek krátce před propuštčním je často třeba mírnit přehnanou sebedůvěru, 
která by vedla k podceňování doléčování. Většina pacientů i po kvalitním léčebném 
programu dříve oči později zrecidivuje (Kubička , 1986). Je důležité, pokud rodina 
i pacient přijímají recidivu jako předvídanou (i když nikoliv nezbytnou) komplikaci 
léčby , na kterou jsou připrave ni . Jinak je riziko , že propadnou pocitům beznaděje 
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(k nimž čas to nemívají da le ko). nebo že recidivu podcení. Obojí může vést k zho ršo
vá ní stavu a t ěžkým průběhům recidiv. 

Často také pracuj eme s rodič i mladších žen záv islých na alkoho lu neoo d rogách . 
Z de bývá ze strany pacientek čas t á nevraživost , pocity, že je rodi če nechá pou a o me
zuj í . Současn ě a le pac ientky bývaj í na svých rodič ích závislé neje n emočně. a le také 
v mnoha praktick ých otázkách (výchova dě tí , fin ance, bydle ní a pod. ) . Pocity nespo
koje nosti , zkl amání , ně kdy pocity vin y jsou čas té i na s tran ě rodi čů. Rodi če mívají čas
to na svou dospě lo u dce ru citovou vazbu a řadu ne řešených vlastních prob l émů . Zde 
se oovy kle snaž íme převés t vztah na rac i onálnějš í a méně emoti vní rovinu , pokusy 
o překo t né osamostatně ní se dce ry se obvykle neosvědčují. po ku d na n ě nebývá ani 
jedna strana přip rave n a. S pro blémy rod ičů naš í pac ie ntky pracuj eme vě t š ino u v jej í 
11L'j)Í"Ít01111lll~ti. 

Nedo~p0 1 é dč ti se skupinové te rapie obvykle neúčastní , pokud přij dou (obvykle 
\. dopro\·odu d ruhé ho rodi če), prac uj eme s nimi spíše indi v iduá lně. Snaž íme se zmír
nit pocit n<tdměrné odpovědnosti za zdravotn í stav matky a o ri e ntovat je k záležitos
tem. které p řís l ušejí jej ich věku . V případě dospě l ých dě tí je pro řadu sta rších pacie n
tek perspek ti va dobrého vzájemné ho vztahu silno u motivací k l éčbě a ke změ n ě (., p ůj
čování vnouča t ") . Z ávislost na alkoholu ve vyšším věku má mno hdy mírněj š í průbě h 
a výs ledky se zdají přinej menším srovnate lné s mladšími pacie ntkami. 

Je pochopite lné, že na rážíme i na problémy. Manže lé mo ho u mít n a příklad výhrady 
k bodovacímu systému , ke způsobu , jak se rozhoduje o propustkách , nebo k různ ým 
prv k ům léčebného programu . Je ovšem le pší, jestliže se takovéto výhrady řeknou na
hlas a tým má možnost vysvě tlit své stanovisko, než a by se vytváře lo mezi partne ry 
skryté spoje nectví pro ti l éčebnému zař íze ní. Hůře nežli s otevře n ým nesouhlase m se 
prac uj e s p ředstíra nou ko nfo rmitou , kte rou ně kte ré pacientk y (zv l áště s nucenou l éč 
bo u) a jejich rodin y t e rapeutům na bízejí. 

K čas t ým témat ům skupinové rodinné te rapie pat ří sekundá rní zisky (jaké výhody 
ve vztahu přináše lo neko ntro lované pití , čemu umožňova lo se vyhýbat), předv íd ání 
změ n přt abst ine nci a př íprava na ně, vzájemné uspoko jování potřeb a zle pšení komu
nik ace . adekvátní projevení nesouhlasu , mezi gene rační vztahy, odpo utávání se dě t í 
od rodin y. různé rodinné tradice pa rtne rů. Používáme techniky strategické terapie ja
ko zmčny vztahového rámce (re fra ming). využívá ní vnitřních zdroj ů i existujících 
VLllrc u chovúní kl ie nt ů vče tn ě odporu i jiné postupy. 

Ne předpo kl ád áme . že rodinná terapie, tak jak j i provádíme, by mo hla vyřešit na
h romadčné rodinné problémy většiny našich pacientek . D omníváme se však , že se tak 
alespoň zlepšuj í šance na jejich uspokojivěj š í řešen í později . Nabídku pokračovat 
v rodinné te rapii po skonče n í l éčby bývalé pacientk y nevyužívají. Někdy bývají ochot
ny po ústavní l éčbě spo lupracovat s manželskou po radno u . 

P ře dn áš k y pr o příbuzn é 

Přednášky pro příbuzné jsou jednou měsíčně za účasti komunity. Prav ide lně se opa
kují témata I. mode ly závislosti (morální , medicínský, psychologický, rodinný, so
cio logický); 2. ústavn í l éčba; 3. ambulantní l éčba a zásady do l éčován í. Přítomní ob
vy kle sami p ř íli š nediskutuj í , pro to se jich v závěru ptáme m y, n apř. kte rý z mode l ů 
zá vislosti je jim nejbližš í , co z l éčby považují pro manželku za nejdúležitěj š í apod . 
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Souhrn 

Autoři se zmiňují o ně kterých typických problémech v rodinách že n závislých na 
a lkoholu . Dále popisují své zkušenosti se získáváním příbuzných ke spoluúčas ti 

v l éčbě, s prací s čás ti jedné rodiny, se skupinovou rodinnou terapií a s přednáškami pro 
příbuzn é. Práce s rodinou závislého je podsta tná. i když nesnadná součást ko mplexní 
l éčby. 
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