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Revoluce znamená radikální změnu. Má-li být změna opravdu radikální, musí jít na 
kořen věci, kterou chceme změnit. Proto je potřebné zamyslet se nad základem kon- · 
cepce léčby lidí závislých na alkoholu. Není náhodné, že nejčastějším požadavkem pa
cientů samých i mnoha zkušených terapeutů je odstranění represe z léčby. V myšlence 
odstranit ukázňující omezení jakoby ožíval pinelovský duch osvobozování pacientů. 
Současně s tímto osvobozujícím nadšením se objevily varovné hlasy, poukazující na 
lehkomyslnost tohoto uvažování. Vždyť riziko, že neomezovaní pacienti budou bez 
překážek ohrožovat ty nejslabší z nás, děti a další rodinné příslušníky , je značné. Ne
cháme volnou ruku opilcům, aby nás zabíjeli v autech, když je neomezíme v právu ří
dit. Jaká je to svoboda, když dává jedněm možnost, aby svým neodpovědným chová
ním omezovali druhé? 

Dilema svobody pro pacienty, znamenající nesvobodu pro ostatní, lze dál promýšlet 
jen s vyslovením určitého pojetí svobody. Svobodu chápou jako vyváženost mezi pra
vomocí a odpovědností. Tedy svobodný člověk je ochoten se rozhodovat a jednat s vě
domím, že ponese důsledky svého jednání, ať v dobrém či špatném. Zkusme touto de
finicí poměřit dosavadní způsoby protialkoholní léčby. Při povinné léčbě je jasné, že 
pacient o ní nerozhoduje, je naopak předmětem rozhodnutí a jen nese jeho důsledky. 
Svobodu má pouze ve svém názoru na léčení a může ji projevit sabotováním léčby. Je
ho odmítavé chování zdánlivě ospravedlňuje represivnost omezujících opatření v léč
bě . Léčba sa tak v očích pacienta stává svým opakem, zraňujícím trestem a léčitel věz
nitelem. 

Dobrovolná protialkoholní léčba vypadá na první pohled obdobně. Žádný pacient 
se k léčbě dobrovolně nerozhodl. Byl k ní přinucen potížemi s manželkou, zaměstna
vatelem, či se zdravím. Pokud se odmítne léčit hrozí mu rozvod či jiná komplikace, 
takže jeho svoboda dalšího rozhodování je možnými důsledky značně zúžena. Ostatně 
pacienti se zánětem okostice či zlomenou nohou nemají při rozhodování, zda se pod
robit léčbě, o nic širší výběr. Nemocný člověk prostě není mocen a proto nemá mož
nosti výběru takové jako zdravý člověk. Lze pochopit, že problematické rozhodování 
nemocní ke své škodě odkládají nebo se mu snaží vyhnout snáhou o přesunutí odpo
vědnosti za ně na jinou osobu. Nechají se přinutit k léčbě, aby si pak vůči vlastnímu 
svědomí pohodlně mohli stěžovat , jak je s nimi vláčeno. Skutečná dobrovolnost pa
cienta spočívá v jeho vědomé ochotě nést všechny nepříjemnosti léčby jako důsledky 
svého rozhodnutí. 

Touze pacientů schovat se před svobodou rozhodovat a být odpovědný , za záda ně
jaké autority , vyhoví nejsnáze terapeuti, kteří jsou sami vnitřně nejistí. Jako každý, 
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kdo si není jist sám sebou, má autoritativní terapeut potřebu podpořit své nestabilní 
nitro zvnějšku , kontrolou a ovládáním vnějších podmínek . Nemá-li důvěru ve svá roz
hodnutí , o to úzkostněji se bude opírat o své funkční pravomoci a odvolávat se ve 
svých rozhodnutích na tzv . objektivní pravidla. Jeho nedůvěra v sebe se mu promítne 
do základní nedůvery k pacientům a dál do zpochybňování a přehlížení jejich potřeb 
ve strachu , že pacienti svým nekontrolovatelným chováním a názory mohou spochyb
nit terapeutovu autoritu a tak objektivizovat jeho základní pochybnost o sobě . 

Omezování pacienta v kterékoli situaci léčby nemívá léčebný účinek , právě naopak . 
Pacient přinucený tlakem represe se tváří ukázněně a předstírá spolupráci, ale nepřes
tal kvůli tomu prožívat omezení svých potřeb. Účinkem represe jeho odpor nezmizel , 
jen se skryl a pacient vkládá všechnu svou tvořivost do snahy obejít omezující opatře
ní. A to je samo o sobě ještě tou nejmenší škodou. Daleko horší je , že pacient díky 
omezujícím opatřením nevěří, že se léčí a proto se na svém l éčení nepodílí. Vztah pa
cienta k nemoci , který považuji pro existenci léčebného vztahu za klíčový , se mu do
konale zkresluje , terapeutický vztah se mění na čistě mocenský. Pacient se neléčí , ale 
bojuje . 

Terapeut se zbavuje odpovědnosti za represivní opatření jednoduchým poukazem 
na špatnost pacientů , kteří nechtějí pochopit humánnost terapeutova poslání a sa
botováním léčby si šlapou po vlastním štěstí. Je to od nich nemorální , je to jejich vina 
a terapeut je spravedlivě a prozíravě trestá svými omezeními. Pacient se necítí vinen , 
protože sabotáží léčby se pokouší vzít do svých rukou rozhodování o svém osudu a te
rapeut se rovněž necítí vinen , protože postihuje sabotáž nezbytně a podle objektivních 
pravidel. Systém represí pak běží zdánlivě automaticky. Má podobu "vynucených" 
opatření v důsledku "nekázně" pacientů , zhodnocené podle "objektivního" bodovací
ho systému. V této souvislosti se mi připomíná systém vojenských-trestů za "kázeňské 
přestupky", kdy jakoby sám od sebe existuje systém nadlidských a tím nelidských 
předpisů, v jejichž světle se lidské chování se svou spontánností nemůže jevit jako při
rozené . Ještě názornější je "zlobení" dětí, trestané poznámkami a sníženými známka
mi z chování, protože jejich jednání se prostě nevejde do školního řádu . Nakolik tento 
řád odpovídá lidským právům se nikdo neptá. 

Podívejme se v naší práci na ta nenápadná a přitom všemocná "se", na to, co se 
v našich zařízeních nesmí a co se musí , co zkresluje pohled pacientů na léčbu a nás mě
ní z léčitelů na soudce a to nejen v očích pacientů. Zbavíme-li se svých vnitřních nejis
tot (třeba psychoterapeutickým výcvikem) a vzdáme-li se moci omezovat, otevřeme 
prostor své moci léčit , pomáhat pacientům , aby sami pochopili , co říkají svou nekázní , 
nedůvěrou , konfliktností. Pacient tak pro nás přestane být představitelem rizik v léčbě 
a stane se mnohotvárným člověkem , jemuž pomáháme objevovat jeho možnosti a je
ho svět. V tom je naše moc vědění a porozumění , která neomezuje , ale povzbuzuje , 
neodrazuje , ale přitahuje potřebu pacienta po nalezení cesty k vlastnímu duševnímu 
souladu . -

Vím, že to zní jako krásná teorie na hony vzdálená skutečnosti nemotivovaných pa-
cientů a trpících rodin. Zkusme to tedy prakticky. Pacient , který se v důsledku svého 
pití alkoholu k rodině a zvláště k dětem chová konfliktně , by měl za své chování trest
ní odpovědnost stejně jako opilý řidič. Tím by nesl důsledky za svou svobodnou volbu 
pít alkohol. Soud by jej mohl upozornit na příčinnou souvislost mezi pitím a konflikt
ním chováním a nabídnout mu volbu mezi léčbou a trestem. Zdůrazňuji svobodnou 
volbu , žádnou nařízenou pseudoochranu . 

Lze namítnout , že jde jen o nové pojmenování staré situace . Pacient je v novém ře-
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šení k léčbě opět donucem, v daném případě strachem z trestu a znovu bude spoluprá
ci v léčbě jen předstírat. Shoda se starou situací povinné léčby je zdánlivá. Zásadní 
rozdíl vidím ve faktu volby. Přeci jen i při omezené volbě ze dvou možností přejímá 
pacient za své řešení odpovědnost. Sám vůči sobě. Jistěže důsledky obou alternativ 
jsou nepříjemné a pacient se jim snaží uniknout. Ale vědomí, že si tak či onak sám vo
lil svůj další osud mu zůstává, na nikoho nemůže svalit odpovědnost, kterou má před 
svým vlastním svědomím. 

Každý, kdo bude stát před soudem , bude jasně znát cenu za svůj alkohol. Pacient 
pak nebude bezmocně a současně s pohodlnou neodpovědností připoután k léčbě. Na 
svou odpovědnost se jí bude moci vzdát a přijmout raději trest. Nebude neodvolatelně 
vázán na své terapeuty. Proto nebude ponořen do léčby, bude moci ji reflektovat s od
stupem a tak lépe pochopit její místo ve svém životě. Samozřejmě, jsou pacienti, kteří 
nebudou schopni zhodnotit své ohrožení alkoholem, nebo je budou vidět, ale nedoká
ží své jednání ovládat , i když svým pitím nikoho jiného než sebe neohrozí. Ti zjevně 
nebudou schopni se nezávisle rozhodnout a soud po konstatování jejich omezení by 
jim měl určit opatrovníka, který za ně rozhodne. 
Jednoznačným oddělením léčby od trestu, pomoci od represe, odpadne terapeu

tům řada problémů. Odpadne kolísání postojů manželek a jejich pochopitelná, ale za
vádějící snaha mít vliv na rozhodování o léčbě a přitom nenést odpovědnost za rozho
dování. Nebudou mít prostor pro pokusy režírovat terapeuta a ani terapeut nebude 
mít možnost vydíráním (hrozba zaměstnavatelem , odebráním řidičského oprávnění 
a pod .) manipulovat pacientem, aby souhlasil s léčbou . Prostě vyřeší se to nejpodstat
nější, pacient si jasně uvědomí proč léčbu podstupuje nebo proč ji odmítá . Přístup 
k léčbě od počátku předznamenává její další průběh i výsledky. Zmizí pokrytectví 
pseudodobrovolníků, upřímnost pacientů k sobě i k nám usnadní účinnost léčby a dal
ší spolupráci po ní. Pacient se zbaví neviditelné bariéry špatného svědomí, která jej 
vzdalovala terapeutovi a umožní mu potřebnou spolupráci s terapeutem v léčbě . 

Souhrn 

Použití represe jen zdánlivě usnadňuje léčbu . Ve svých důsledcích narušuje vzájem
nou důvěru mezi pacientem a terapeutem, která je podmínkou účinnosti léčení. Autor 
navrhuje nahradit povinnost léčby alternativní volbou, založenou na potřebě člověka 
svobodně o sobě rozhodovat. 
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