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Diskuse s pacienty, zejména na psychoterapeutických skupin <ich . pomáhají odhalo
vat problé my a souvislosti l éčby , které by jinak mohly zůstat ncpovšimnuty. Rád bych 
upozo rnil na jeden z nich , úzce související s postoj em pacienta k jeho léčbě. 

Sctk<ivúmc se s pacienty, o jejichž ochotě se l éč it nemusímc mít pochybnosti. Jsou 
to pacienti. kteří se na l éče ní přihl ás ili sami a v zájmu své úspčšné l éčby přijímají bez 
vúh<íní naše podmínky. Vše je na první pohled bezchybné. ale přec i jen může terapeu
ta znepokojova t pacientova hodnotová orientace, odrážející se v jeho základním po
stoji k l éčbč. Pacient často bere své léče ní v podstatě jako výmčnný obchod. On dá poža
dované úsilí, očekávanou sebekritičnost a pravidelnou docházku a za to od ordinace ob
drží ekvivalent v podobě vyléčení, č i alespoň uzdravení. 

První recidiva po léčbě následuj e }ako nepříjemné překvapení pro obě strany. Pa
cient i ordinace dali vše co bylo k úspěchu třeba a co se za léta praxe s léčením alkoho
lových závislostí osvědči l o, a přesto se solidní výsledek nedostavil. Ji stěže se konkrétní 
příčina neúspěchu najde. Ukáže se, že pacient podcenil nutnost důsledné abstinence, 
nebo ji poruši l "náhodou", ., nechtěně". Zní to jako výmluva a pacient se cítí dotčen, 
pokud jeho omluvné vysvětle ní takto znevažujeme. Má podezření , že jsme jej ošidili 
nekvalitní l éčbou, když mu nepití tak málo vydrželo a ordinace se cítí stejně ošizena 
pacientovým podceněním jejích varování a dalších doporuče ní včetně vhodnosti polé
čebné ho kontaktu. 

Domníváme se, že pravá příčina neúspěchu spočívá v nepochopení hodnotové 
stránky vztahu k léčbě. Nepochopení může být stejně dobře na straně pacienta jako 
terapeuta. Oba mohou brát léčbu jako zvláštní druh zboží , jako předmět směnitelný 
za jiný předmet. Tak může cítit vzorně docházející pacient nárok na pochvalu terapeu
ta. Nikomu nemusí takový postoj připadat jako podivný , vždyť i jiné služby než zdra
votnické si lidé běžně a l egálně směňují. 

Postoj č lověka, jeho hodnotová orientace může být dvojí. Je třeba říci, že jde o 
orien taci lidskou a věcnou, ale zkusme zkráceně hovořit o hodnotovém vztahu na způ
sob být a vztahu na způsob mít . Pokud člověk hodnotí a jedná v hodnotové orientaci 
typu být, uvědomuje si nakolik a čím se on ve svých vztazích angažuje, čím je ve vzta
hu přítomen , v čem je on sám jednajícím subjektem. Z tohoto hlediska může člověk 
být hudebníkem , poraženým, může být veselý, unavený. Tím žije, tím je. 

V hodnotovém vztahu, orientaci na způsob mít je to jiné. Mohu mít auto, mám ho 
jako předmět , který sice užívám , ale nejsem to já i když do něj vložím svou pýchu či 
starost. Jsem k němu ve vztahu nadšení či starosti, tím jsem , ale auto mám , pouze je vlast-
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ním a i to je n do chvíle. kdy jej n ěkdo ne ukradne . ne rozbiju ho nebo ho nepro
dám . Znalost angli čtiny č i zahrádka ře ní. strach č i radost ne mohu od se he ta k jako to 
auto oddě lit. Př itom vlastnictvím ani dese ti aut ne mo hu ovli vnit svůj strach . Můžeme 
při té přílež itos ti připomenout . že rozdíl mezi hýt a mít znají již po hádk y. Krá lové 
a princezny mají sice zlaté zámk y. a le s ocho tou hy je da li. jen ahy hyli bez starostí. 
Není nutné řík a t. že mnoho dospě l ých zapomnělo na mo ud rost po hádek a pacht íme 
se us i lovně . abychom se hna li ř adu včc í a služe b v domněn í. že to to vlas tnict ví nás u č i 
ní spo kojenými a šťastn ými . 

Zdrav í se nedá koupit. ale přes to do o rdinace p ř i ch ází řad a li dí. kt eří se do mn íva jí. 
že uzdrave ní je jim u nás pomč rnč snad no k di spozici. jen na zá kl adě n ěj a k é mecha
nické manipulace . Ti se nechávají l éčit. jako se j inde nechávají t řc ha os t ří h a t. Bez 
nejmenšího vkl adu vlastního zájmu . vlastního úsil í. očck ávaj í. že si mo ho u prosté po
čk a t na to . jak je zbav íme jej ich po tíží. jcj id1 záv islosti . O nčco přemýš li vější chápou . 
že l éčba není zadarmo. že je bude stát n ěj a kou námahu a snahu . ale ve své m uvažová
ní se nedostanou nad úrove ň zmíněn ého výměnné ho obchodu . pi'i nčmž za úsilí dosta 
nou uzdrave ní . 

Te rapeuti na tom nemusí být lépe. T aké o ni považují za spravedlivé . kd yž nejlépe 
hodnotí ty pacient y. kt eř í plní n ej spo l e hlivěji zadaný l éčchn ý program . Může jim 
uniknout , že vzorné pln ě n í léčby může být vý raze m pacientovy konzu mní o rie nt ace. 
Zn í to hrozně, ale abso lvovat l éčbu a mít auto může být tentýž vztah . vyj ád řujíc í sna
hu pacienta mít to. co je v jeho o kolí. pod ko nt rolo u . Te rape ut múžc napo rmíhat vý
měnnému obchodu s paciente m chvá lou své ho zhoží. tedy podmíne k l éčby a instituce. 
v níž pracuje. 

Konzumn í o ri entace. na kterou ká ravé že hrá kde kdo. se nabízí sama d ík y známým 
problémúm se záso bováním trh u běžn ými výrobky. Mnoho nejistých lid í spolé há jen 
na to. co vlastní. Pořizují si zhmotn ě l é a zvčc n ě lé jisto ty a možnosti t ím víc. čím mé nč 
věří sobě . V terapii pro to ncmúžc mc poč í tat s tím . že jednoduše pacie ntovi vysvě tl íme 
oč lepší je být š ťaste n než mít Favorita . Pacie nt se leckdy domnívú. že právč přes toho 
Favorita vede cesta k jeho štěs tí. Pomoci zde mlržc skupinová psychotcrapic . Rád 
vzpo mínám na skupinové sezení. ve kte rém pacien ti zača l i úva hami o dúslcdcích rec i
div a konč ili lehce udive ni pomíjivost í včcí a trva lost í zúž itku . Sou s t h: d č ním na pa
cientovy prožitky múžemc napomoci k pochopení . co jso u pravé hodnoty v pac i e ntově 

ž ivo tě. Ne ní náhodou . že se te rapeut pacienta pt ú: Jak se cítíte·> a niko li Co vlas tnít e ·> 
Z toho to hledi ska se pacient úv ko nzumn í přístu p k l éčbě ja ko ke které koli ji né služ

bě jeví jako nepochopení l éčby ke své vlastn í škodě. Lze mít l éčbu jako lze mít ro li pa
cienta, abstinenta č i závislého. a jako takovou ji kdykoli odložit. neboi ji múm . al e nej
sem to já . Nebo je možné uvědomit si. že jsem záv islý. pacie nt neho ahstincnt a že to ke 
mně neoddě lite lně patří jako n čco, s čím se identifikuji . k čemu mám činn ý vztah . co v so
bě vytvářím . Př i takovém porozuměn í je pak abstinence součás t í života umožňuj ící ten
to život obohatit . osvobodit pro život své schopnosti a nc múže už hýt jen zvnějšku ulože
nou povinností. kte rou jako takovou uznává m a nesu jako kt e ro uko li jinou sta rost - jíž se 
také s u le hčením zřeknu , jakmile k to mu budu mít nejb li žší přílež it os t. 

Zbavit se pocitu , že abstinence je omezením . svým zpúsohc m ohč t í a ře ho l í. ncní 
možné jen na zá kl adě racionál ního rozbo ru jak je pití nevýhodné. kolik škod přin áší 
závislému přímo i zpros t ředkovaně v podobě reakce oko lí na jeho pití . T aková to kal
kul ace se pohyb uje v oblas ti onoho .. mít". v níž pacient může škody kompenzova t zvý
šeným úsil ím . dárky a službami navíc . Po tíž je . že se seho u se pacient tak snadno nevy
rovná . se sebou ne může o bchodovat. Výčitk y svědomí. poci t studu . viny. ncschopnos-
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ti a porážky ne lze vykompe nzovat penězmi za práci navíc či jinou formou konzument
ské ho vztahu. Soulad v uvědomění si sebe sama, ve svém sebehodnocení, lze navodit 
jen celkovou změnou zpúsohu života a její trvalost je podmíněna změnou ve způsobu 
hodnocení. 

V období po recidivě. kdy všechn y materiální hodnoty a konzume ntsky podmíněné 
vztahy jsou v troskách. kdy za peníze č i služby nelze koupit sebeúctu či jinou ze sku
tečných hodnot lidského prožívání, se pacient nejvíce otevírá pochopení, že svůj svě t 

nemuže spolehlivé vystavět z toho . co si tak či onak koupí. Že ani l éčbu nebo terapeu
tovu přízci1 ~i nelze a nem ú cenu kupovat za projevenou ochotu plnit co ordinace žádá. 
Pacient mú tak na začútku léčby šanci nastoupit cestu postupného rozlišování pravých 
hodnot. Ne snad okúzalcjších. ale těch. které vedou ke spokojenosti se sebou jako ab
stinentem a k Lhd~ím ~ouladum mezi wými přúními a svými schopnostmi , mezi tím co 
obohantje lidské pohledy na wčt a lidské schopnosti a mezi tím. co nám bere čas. bere 
možnost vidčt wět kolem nús a co nús zaměstnúvú a svazuje sh á něním a obstaráváním. 

Ke změnč uvažov;íní mu ž.e mc pacienta vhodným způsobem vybídno ut , n emůžeme 
jej k ní moraliznvúním nutit. Bylo hy to proti zásadě, ke které se hlásíme. Pacie nt a ni 
pro nús nemuže být předmětem. který máme a kte rým proto manipulujeme. při první 
příležitosti se núm z naší kontroly vy mkne. A právem . chce být sám sebou a čím vším 
hy se perspektivně mohl stát. to mu nejvýš můžeme dát jako podnět s možností volby. 
To vše mi'tž.c me uděl a t. pokud sami v sobě máme jasno o našich hodnotových orie nta
cích . Věcn;í orientace na .. mít .. je v podstatě redukcí všech kva lit na vztah vlast nictví. 
manipulace a kontroly . Takto se nám pacient může zredukovat na spolupracujícího, 
psychopata . deliranta a pod . 

Ve světle hodnotové orientace na .. být" ztrácí věci a věcné vztahy svou hodnot u . 
člověk ncní redukovún na jednu diagnózu. ale upoutává pozornost svou nestandardní 
konstelací vlastností. tužeb a možností. které nemají předem stanovenou hranici . Te
rape ut pak nemůže být mechanickým vykonavate lem předepsané náplně práce. ale 
st;ív;í se s pacientem spoluúčastníkem dobrodružství poznávání pacientových možnos
tí a rezcr\' . Dobrým prostředím pro tyto cesty pacientů k sobě mohou být skupiny 
a kluby bčhcm lé(·by a zv l ;íštč v období doléčování. 

Sou hm 

(l;índ 'L' z;tm ~· ~lt nad opravdovostí přístupu pacientů i terapeutů k léčbě . Léčba 
chúpan;'t jako , · ~· mC· nn~· obchod. ~plnění vz;íje mn ých pohledávek mezi pacientem a te
rapeutem. je \ ' ~Tazcm hodnoto\'é orientace na vlastnictví a zvěcnělé vztahy. Pacienti. 
zvlúštč po rccidi , · č. jsou schopni pochopit. že trvalé je to kým jsou. Změna hodnotové 
orientace muže pomoci k lepšímu pochopení smyslu l éčby a absti nence pacientům i te
rapeut um. 

Do n:dakric pri~lo dría: 13 . ll. IlJI-ll) 
Adrc'<t autora: PhDr. V. Pohl. Rmh·inovskú 3. 1-ló 00 Praha -1 
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