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Sou h rn 

Pojetí terapeutické komunity pfi nesl o do psychiatrické praxe novou a ve své podstate systémo
vou možnost. Dosavadní praxe ústavní protialkoholní léčby však tuto možnost plne nevyužívá . 
Sdelení orientačne člení pfevládající modely ústavní léčby a s odvoláním na vztažné prvky (stav 
spo l ečnosti , osobnost nemocného) upozorňuje na pfevládající represivrií akcent. Východiskem 
mMe být diisledná realizace principii terapeutické komunity a zamerení na posílení kompetenee 
osobnosti. 

KlíčOl'á slova: l éčebný systém - represivní prístup - terapeutická komunita. 

B. P)!{eraH: CMCTEMA JIE'-IEHMH M EE BAPMAHTbI 

Pe310Me 

IToHwMaHwe TeparreBTw~ecKoH 06~HOCTW Aano rrcwxwaTpw~ecKoH rrpaKTwKe HOBylO 
w rro cy~ecTBy cwcTeMHylO B03MO)!{HOCTb. B rrpeAlllecTBylO~eH rrpaKTwKe cTa~woHapHoro 
rrpoTwBoanKoronbHoro ne~eHWR, OAHaKO, :3Ta B03MO)!{HOCTb B rronHoH Mepe He wcrronb30Ba
naCb. B CTaTbe AaeTCR opweHTwpoBo~Hoe ~neHeHwe rrpeo6naAalO~wx MOAeneH CTa~woHap
Horo ne~eHwR w CCbwaRCb Ha TaKwe 3neMeHTbI, KaK COCToRHwe o6~eCTBa, nW~HOCTb 6onb

Horo, o6pa~aeTCR BHwMaHwe Ha rrpeo6naAalO~wH perrpeccwBHbIH aK~eHT. BbIXOAOM W3 
3Toro rrOnO)!{eHWR MO)!{eT 6bITb rrocmeAoBaTenbHaR peanW3a~WR rrpWH~wrroB TeparreBTw~ec
KOH 06~HOCTW w opweHTa~wR Ha yKperrneHwe KOMrreTeH~ww nW~HoCTW. 

KJ//O'1ťeblť eJ/oea: CWCTeMa ne~eHWR - perrpeCCWBHbIH rroAxoA - TeparreBTw~eCKaR o6~
HOCTb. 

V. Rehan: THE TREATMENT SYSTEM AND ITS VARIANTS 

Summary 

The concept of therapeutic community has brought a new , and in its substance, system possibi
lity into psychiatrie practice. The existing practice of institutional anti-alcoholic treatment has not 

Pfedneseno na 29. celostátní konferenci AT, Janské Koupele dne 24.4.1990 
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been fully making use of this possibility . For the sake of orien tation, the paper pinpoints the pre
vailing models of institutional treatment and , with a reference to relative e lements, it points out 
the prevailing repressive accent. A consistent realization of the principles of therapeuti<; commu
nity and aiming at the strengthening of the competence of personality could be a starting-point. 

Key words: treatment system - repressive approach - therapeutic community. 

V. Rehan : DAS BEHANDLUNGSSYSTEM UND SEINE VARIANTEN 

Zusammenfassung 

Durch die Auffassung der therapeutischen Kommunität wurde in die psychiatrische Praxis eine 
neue und in ihrem Wesen systemhafte Moglichkeit gebracht. Die bisherige Praxis in den Anstalten 
der antia lkoholischen Behandlung nutzt jedoch diese Moglichkeit nich voli aus. Der Bericht teilt 
die vorherschenden Modelle der Behandlung in den Anstalten auf und mit Berufung auf die Be
zugselemente (Zustand der Gesellschaft, Personlichkeit des Kranken) weist er auf den herschen
den repressiven Akzent hin . Einen Losungsweg kann die konsequente Realisierung der Prinzipien 
der therapeutischen Kommunität und ein Streben nach der Verstärkung der Kompetenz der Per
son lichkeit bilden. 

Sch/iisse/worter: Behandlungssystem - repressive Behandlungsmethoden - the rape utische Kom
munität. 
Protialkohol Obz , 26, 1991 , I , s. 21 - 26 

Odborná periodika u nás i ve svete pfinášejí pfekvapive málo sdelení, která 
se v oblasti závislostí zabývají systémy léčby . John a Leuze (1989) analyzovali 387 člán
ku v 17 nejčtenejších časopisech v SRN a zjistili, že naprostá vetšina se zabývá alko
holickými problémyajen ojedinelé state, a to ješte nediferencovane, se týkají léčby. 
Pfehled posledních ročníku Protialkoholického obzoru nebo separátového výstupu Ex
cerpta Medica: Alkoholismus - prevence , diagnostika, terapie poskytují stejný obraz. 
Skepticismus vyverající ze zkušeností s léčebnými programy u dlouhodobe závislých 
se promítá do zvýšeného zájmu o intervenci v iniciálních stadiích (Howard, Taylord 
et al., 1988; Nathan , 1988 a další) nebo o psychoterapeutické otázky ovlivnení populace 
s vysokým rizikem rozvoje závislosti na alkoholu (Eve, 1989 a další). Zásadní studie 
Kubičky a spolupracovníku (1975), které zevrubne analyzovaly Apolináfský program, 
poskytly exaktní pohled na dynamiku a prognostické faktory úspešné léčby vedené or
ganizující osobností doc. Skály . Výsledky srovnatelné sApolináfem byly dosahovány 
i v jiných zafízeních s částečne či výraznej i se odlišujícím profilem. Toto vše spolu 
s dalšími impulzy z vlastní šestnáctileté praxe nás vedlo k nekterým úvahám na téma 
léčebného systému . 

Všimneme si nej prve otázky koho vlastne léčíme . Názory na alkoholismus, respek
tive závislost na alkoholu , prošly spletitým vývojem. Dovolujeme si v této souvislosti 
odkázat na Čerstvou Bútorovu publikaci (1989), která pfehledne podává obraz tohoto 
vyvoJe a sJectnocuje pfínosy i nedostatky současného pojetí. Sou bežne bychom chteli 
jdte pfipomenout názory Bálinta a Bálintové , upozorňuj ících na odlišnost obrazu, kte
rý si ze svých obav a problému vytvofil nemocný a obrazu nemoci , který si vytváfí te
rapeut . Zámerne ze spektra nemocných, ktefí pficházejí k protialkoholní léčbe pomí-
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jíme všechny ryze účelové a další v podstate nemotivované pacienty. tvorící die rady 
studií stále významnejší procento . 

Do kontaktu s terapeutem tedy prichází jedinec , který je ješte schopen reflektovat 
nárust problému spojených s pitím a je motivován se jich nejak zbavit. Je konečne 
ochoten pfijmout i fakt onemocnení , kterému se dlouho bránil, tak jak se vetšinou brá
níme priznat si skutečnost výrazne ohrožující náš sebeobraz a životní perspektivu. Pri
jetí faktu nemoci se však váže na vžitá schémata , která Ize vyjádrit vztahem zdraví -
nemoc - zdraví . Z toho vyplývá ochota spolupracovat na úrovni - jsem nemocný 
a vy me vyléčíte . Fetišizace léku a léčby v biologickém smyslu podmiňuje až 80 % kom
pliancí , tedy prijetí podmínek a doporučení terapeuta ve fázi podávání farmak, včetne 
Antabusu. Cílem je vyléčení v časove dohledném horizontu, potom se život vrátí 
do bežných kolejí. Pokud terapeut požaduje další omezení, včetne abstinentní diety 
a zmen v sociálním chování, klesá kompliance na 40 %. Pokud terapeutické pusobení 
zdurazňuje vlastní zodpovednost pacienta a nezbytnost psycho terapeutickým proce
sem traktovat zmeny životních názoru , postoju a hodnot, je otevrenost k prijetí již jen 
20 % (Heynes a Sackett , 1982; Rehan, v tisku). Snahy hledat u závislých cesty ke kon
trolovanému konzumu jsou vedie dalších duvodu evidentne vedeny snahou vyhnout 
se temto úskalím . Problém nezmenitelnosti faktu nemoci, zjednodušený na otázku 
trvalé abstinence, je úhelným kamenem jedné části terapie. Osobnost se brání vradit 
do svého sebeobrazu poznatek obsahující vedie faktické informace o nemoci celou ra
du sociálních a morálních aspektu. V tomto ohledu není ostatne závislost na alkoholu 
ojedinelou nemocí. Zjednodušene rečeno jedinec pristupuje k takovému poznatku spí
še jako k ohrožení než jako k problému a reakcí je spíše obrana než funkční rešení. 
Tato obrana zasahuje terapeuta i celý léčebný systém rozmanitými zpusoby, v nichž 
nebývá vždy poznána její podstata. Nežádoucím dusledkem je terapeutova obrana , vy
jádrená utužováním donucovací složky léčebného režimu. 

Chteli bychom si ješte všimnout širšího rámce, v nemž léčba probíhá . Jde o stav dané 
společnosti , vyjádrený jejími normami . 

Společenská norma k požívání alkoholu se výrazne uvolnila. Nebudeme nyní hod
notit , zda se jednalo o zámernou manipulaci, která mela v podobe hospods~ pivní 
a obecne alkoholické relaxace kanalizovat rostoucí nespokojenost. Pravdepodobne by
chom mohli najít i validní vztahy ve faktu všeobecné ztráty kompetence, tedy závislosti 
s nemožností individualizace a ústící v narcistické krizi, jejímž jedním dusledkem muže 
být fixace na drogu . Jak nás presvedčila nekterá vlastní zjištení, alkoholické nápoje 
jsou generací sedmnáctiletých považovány nejen za samozrejmou, ale i významnou 
součást dospelého života. Mezi normál ní patrí občasná opilost, denní konzum v rozsa-

. hu 2 - 6 piv, automatičnost podání alkoholického nápoje pri každé návšteve a pod. 
Abstinence je podivínský extrém a pouze 5 % dotázaných ji pripustilo ve vlastním ži
vote , pričemž pouze 20 % naopak pripustilo, že závislos; na alkoholu se muže rozvinout 
u kohokoliv . Anonymní anketa zahrnula více než 100 osob oboj ího pohlaví a to jak 
stredoškoláku smerujících k maturite, tak učňU. Lze pripustit, že se v uvedených názo
rech do značné míry promítají zvyky primárních rodin, tedy profil strední generace. 
Abúzus alkoholických nápoju natolik prorostl do denního života, že skutečný konzu
ment nebo dokonce abstinent je zhlediska statistické normy deviací. Pro vetšinu našich 
nemocných je proto abstinence zcela mimo jejich schopnost predstavy béžného života. 
Pro radu z nich je požívání alkoholických nápoju natolik prorostlé do všech životních 
oblastí, že jeho odnetí zanechá torzo prakticky neschopné života. Publikované výcho
doslovenské zkušenosti se dají bezesporu trasponovat i do dalších regiónu naší zeme. 
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Co z techto úvah vyplývá pro organizaci protialkoholní léčby? Náš stát patfii mezi 
první, které institucionalizovaly léčbu závislostí. To na jedné strane apolinárskými vý
sledky podalo dukaz o možnosti a efektivite léčby. Otevrel se však problém, který by
chom mohli lapidárne vyjádfit tím. že z psychiatrie se stal odpadkový koš společnosti . 
Pritom se my terapeuti mužeme uklidňovat tím, že jsme se snažili hledat zpusoby, jak 
dosáhnout účinné intervence u stále rozporuplnejšího spektra nemocných . Pojetí tera
peutické komunity se stalo alespoň titulárním základem vetšiny pracovišť. Není jisté , 
zda duvodem proč se jedná o komunitu povýtce jednosmernou je potvrzení dnes již 
klasických tezí o tom . že komunita je odrazem dané společnosti . Možná je jedním 
z duvodu již citovaný názor Bálintových na dve chápání nemoci. To v aplikaci na alko
holismus znamená . že terapeut ví a umí a nemocný neví a neumí, je ho proto treba 
učit. Učení je rámováno systémem sankcí a odmen, které vytyčují žádoucí smer a trať . 

Jednotlivá pracovište u nás bychom mohli pracovne rozdelit na tradične biologická , 
ortodoxne výcviková a kombinovaná, která hledají vlastní profil zkoušením ruzných 
postupu. 

Tradiční biologické pojetí vyplývá ze zjednodušení na podmínené a instrumentální 
reflexy, opomíjí se individualita . Systém bývá doplnen prací a memorováním základ
ních pouček. Domníváme se, že tento systém obsahuje implicitne terapeutický nihilis
mus vyverající z nesoumefitelnosti narustajícího počtu závislých a použitelnosti l éčeb
ných prostfedku . Další osou tohoto pojetí je bezesporu udržování hierarchického vzta
hu terapeut a nemocný , kdy ovšem terapeutovi chybí skutečný lék na alkoholismus . 

Ortodoxne výcviková oddelení vycházejí z behaviorálního pojetí sociálního učení, 
respektive preučení. Základem je prísný režim eliminující individualitu a zamerený 
na získání a posílení instrumentální výbavy pro abstinentní život. Významným prvkern 
je vnejší kontrola a donucení. Touto vnejší autoritou je rád, kterému v dusledném pro
vedení podléhají jak nemocní , tak i terapeuti. Zvládání sankcí je tréninkem frustrační 
tolerance, ztotožnení se s programem je úlevné nalezení správ né cesty a je posilováno. 
Zasvecenou studii o implikacích tohoto modelu podali mimo jiné Kováčik a Kováčiko
vá již v roce 1978. 

Další skupinu protialkoholních pracovišť jsme označi li jako pracovište kombinovaná 
z nedostatku výstižnejší terminologie . Lze sem zaradit široké spektrum postupu, které 
do určité míry využívají prvky obou predcházejících koncepcí a doplňují je specific
kým zpusobem o individuální dimenzi . Uplatňuje se egopsychologie , psychologie smys
lu života , psychoanalýza a další. Jedná se vetšinou o bežná spádová oddelení, která 
se pfi snaze o profilaci musí vyrovnat s dilematem, zda maximum l éčebného záberu 
zahrne všechny nemocné nebo jen vybranou skupinu. 

Srovnáme-li uvedené orientač ní rozdelení s r;: incipy terapeutické komunity zjistíme , 
že komunita jako zpusob ofUlnizace léčebného systému není beze zbytku naplnena 
v žádném z nich. To v sobe nese riziko , že se nejméne částečne zbavujeme spontánního 
vztahu nemocného. Ze systémového hlediska to znamená narušení pfirozené funkce 
a její zámenu pseudofunkcí. Známe období hladkého fungování režimu oddelení , kte
ré je neseno nejkonformnejšími pacienty . Je-Ii to náš cíl, pak jím již asi nebude zjištení, 
že tito konformisté nikdy nepatrí do sestavy abstinujících treba po deseti letech. 

Domníváme se, že struktura léčebného systému nemuže vycházet jen z cíle instru
mentálního nácviku abstinentních imperativu . Formulujeme-Ii terapeutický cíl jako re
strukturaci osobnosti , musíme systém oboustranne otevfít. tedy uvolnit prostor pro in-
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dividualitu jak terapeuta, tak nemocného. Motivace k léčbe jako zmene životního stylu 
se jen částečne odráží ve schopnosti rychle akceptovat pfísný režim oddelení. Dojít 
k akceptaci by mel nemocný vnitrním vývojem bez vnejšího donucení. Práve odstrane
ní vnejší kontroly a donucení považujeme za nezbytný krok pfi otevrení skutečného 
komunitního systému. Vla~tl1í terapie zamerená na individualizaci s nezbytnou sebe
zodpovedností muže využívat ruzné techniky, nelze ji však paradoxne rámovat vnejším 
prinucením . Z uvedeného vyvstává zákonitá otázka , jak tedy Ize zajistit odpovídajíd 
úroveň prístupu k léčbe a chodu oddelení. Základ je patrne v obnove kompetence kaž
dého jedince k vlastnímu životu, což je ale otázkou delšího vývoje. Již vsoučasnosti 
však musíme nabízet a poskytovat naše služby jen osobám, která o to skutečne stojí. 
Prakticky to znamená, že nebudeme léčit celospolečenský problém, ale individuální 
príčiny životního selhávání. Domníváme se, že vlastní prubeh terapie poskytuje dosta
tek kritérií pro jej í pokračování nebo ukončení, jestliže nemocný nerespektuje svou 
část terapeutického kontaktu a že tedy nepotrebujeme vnejší režimové sankce. Pro 
nemocného to sou časne lépe ozrejmí podstatu celé terapie, neboť odpadne lákavá mož
nost soustredit se na pouhé režimové prostredky, jako by se jednalo o jeho vlastní die. 

Na protialkoholním oddelení PL Štermberk se snažíme již delší dobu o individuální 
prístup , byť musíme sami uznat, že prozatím ani náš systém nesplňuje deklarovanou 
komunitní otevrenost. Naše zkušenosti na jedné strane upozorňují na zdánlive snad
nejší možnost zneužití nemocnými s jinou než skutečne léčebnou motivací. V katam
néze se to pak projevuje necelou padesátiprocentní recidivou v prvním roce po léčbe . 
Myslíme si, že tento pomer Ize zlepšit dusledným uplatňením terapeutických kritérií 
a oproštením se od percepce sociální potrebnosti. Na druhé strane však katamnéza pro
kazuje , že z puvodní sestavy abstinuje po deseti letech asi jedna tretina, což považuje
me za potvrzení stability osobnostních zmen, která jsou ve smeru zmeny životního stylu 
navozeny psychoterapií ve vlastní protialkoholní léčbe a návazném systému doléčová
ní. Domníváme se , že dotvorením léčebného systému v pojednaném smeru získáme 
ješte prukaznejší výsledky . 
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