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TERAPEUTICKÉ KONCEPCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU Z HLEDISKA NAŠí SO U ČASNÉ PRAXE
M . FROUZOVÁ

Psychiatrická léčebna Praha 8,
primárka: MUDr. E . Fanfulová

Pfi globálním pohledu na vývoj protialkoholní léčby mužeme pozorovat v této obdivuhodne se rozvíjející oblasti približne čtyri ucelené koncepce , které Ize charakterizovat násfedujícími terapeutickými ohnisky pozornosti:
1. Alkohol

Tato koncepce se pfi l éčbe zameruje pfedevším na odnetí alkoholu a problémy s tím
spojené. Vidí alkohol jako noxu , proti které je tfeba bojovat a uprednostňuje informace týkající se jeho škodlivosti. Uzdravení je vnímáno jako celoživotní permanentní
vyhrávání nad alkoholern .
2. Abstinence
Tato koncepce se zameruje na propagaci abstinence jako na hodnotu , která človeku
dodává životní program a která tvorí základ další ho života. Všechny ostatní životní
pozitiva , která pficházejí již témef samy od sebe, vyrustají z této platformy a jsou vlastne oslavou abstinence.
3. Osobnostní problém
Tato koncepce se zamefuje na osobnostní problematiku, která je percipována jako
kruciální , ať již v psychodynamickém či behavioristickém pojetí. Dosažení abstinence
je očekáváno jako logické vymizení jednoho z hlavních symptomu pfi postupném
fešení osobnostní problematiky.
4. Kont ext u á lní funkce
V systémovém prístupu je závislost vnímána jako kontextuální proces s tím, že koordinovaný (klasický či paradoxní) zásah na co nejvetším počtu úrovní vyvolá zmenu,
která ve svých dusledcích pfinese pfimerenejší fungování celého systému .
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Zatímco první dve koncepce chápou abstinenci jako jasne ohraniče n ou entitu, další
dve si pri sledování l éčeb n é efektivity všímají více kvality celkového prožívání či chování, kde abstinence arecidiva jsou pojaty jen jako extrémy jedné z hodnotících dimenzí.
Navštívíme-li kterékoli naše současné pracovište , rozeznáme pomerne rychle zdc;:jší
prevládající léčebne-koncepční trend, který krome jiného vychází i z toho , s jakými
pacienty pfichází toto pracovište nejvíce do styku. U krátkodobých detoxifikací (nekolik hodin až dnu) Ize očekávat první koncepci "Alkohol", u dlouhodobejšího vystrízlivení (dny až týdny) pak druhou "Abstinenci" s tím , že obe Ize v současné dobe pokládat
za pravdepodobne dostatečne pfimerené terapeutické zásahy odpovídající i pacientovým aktuálním možnostem . Pri nekolikamesíční léčbe se v nejaké podobe obvykle
setkáváme s tretím pojetím "Osobnostní problém", jehož pravidelným pruvodním , nepríjemne komplikujícím znakem je také pocit nedostatečného personálního i jiného
vybavení a vysoký stupeň ambivalence ve vztazích pacient - pacient - personál - pacientovi nej bližší - jiná protialkoholní pracovište.
Čtvrté. pojetí je do určité míry novou syntetizující kvalitou , která muže zanechávat
terapeutické stopy v prvních tfech pacientových uzdravovacích fázích (detoxifikace,
vystrízlivení, rešení problému) tím , že vlastne povoluje adekvátní zásah v jakékoli fázi
bez vyžadování nerealizovatelných podmínek ať už na strane pacientove či terapeutické . A však práve globálnost tohoto pohledu nese s sebou jedno velké nebezpečí. Snaha
profesionála nahlédnout co nejvetší kontext poruchy muže svádet k pocitum machiavelistické nadrazenosti práve tím , jak se pri pronikání do vztahové síte snaží získat nadhled a zaručitzásah s dalekosáhlej šími či dlouhodobejšími následky . Profesionál ní narcistická ambicióznost nás muže svést k falešné predstave , že máme celou záležitost
pod (prinejmenším kognitivní) k o n t r o lou a že jsme nezávislými pozorovateli či dokonce hýbateli , nečím zvláštním, nečím , co není součástí práve o noho systém u, který
sledujeme . Paradoxne se pak podobáme naším pacientum , kterí také dlouhou dobu
tráví marným bojem, v nem dokazují sami sobe či ostatním, že mají pod kontrolou
nekontrolovatelné . Jak pacientova, tak i naše " malá (terapeutická) selhání" nám jen
naše klapky na očích ješte více zužují a delají z nás tupé berany mírící hlavou proti
zdi . Nesmírným úsilím o objektivní nadhled se vlastne stáváme stále více ne-mocnými
systém l éčit. Naše prohlédnutí, uzdravení vede pres pokorné uznání naší závislosti
na konkrétním vztahovém systému, do nehož na začátku pacientovy l éčby vstupujeme .
Nemužeme zde totiž zaujmout jiné než pouze ohraničené místo , které určuje i omezenost našeho pohledu a s tím související omezenost našeho zásahu .
Systémová l éčba nám tedy nepfináší možnost videt všechno co se pacienta týká , ani
nám nedává do rukou univerzáIní lék . Naopak, ukazuje nám ohromnou šífi vše ho toho ,
co neznáme a vedomí omezenosti našich terapeutických služeb . Nová gnoseologická
kvalita prístupu k závislostem nás umísťuje z nadfazené poz ice vedoucího experta
do samotného systému jako jeho součást, jehož kvalita muže být velmi duležitá, nemusí
však být zdaleka rozhodující. Stáváme se tak více či méne hodnotnými partnery pacientova života, který se pro nás stává kruciálním a na který jenom vlastne s ruznou adekvátností reagujeme . Pfitom pfimefenost naší reakce pfi vší naší formulativnosti a angažovanosti zustává jen pravdepodobnostním pfibližováním se k prakticky neuskuteč
niteInému ideálnímu terapeutickému zásahu. Kruh se jakoby uzavírá; naše snaha
o co nejvetší kontrolu promenných nás pfivádí pfi podrobném popisu kformulaci pacientovy jedinečné životní situace, naprosto neopakovatelné, tak jak ji známe z fenomenologického terapeutického prístupu . Pochopení a prožití neopakovatelnosti, jedi-
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nečnosti situace s prubežnou relativností dusledku našich zásahu v nás na druhé strane
vyvolává niternou potrebu celoživotního sledování všech možných dostupných pozna'tku vedy , jejichž primerené použití (ve správnou dobu a na správném míste) je konečne
č iní s kut eč n e efektivními .
Jestliže nás systémový prístup sesazuje z trunu , na druhé strane nám otevírá možnosti , které mužeme pozorovat u svépomocných hnutí typu AA či institucí podobných Synanonu . Pfiznání si nemožnosti být zcela objektivní a kontrolovane angažovaný se pro
nás stává osvobozujícím aktem , který dovoluje otevfít inspirativní zdroje naší osobnosti bez pfedpojatého up fednostňování našeho profesionálního scientismu. Pohled
na sebe jako na so u část uzdravujícího se systému nás muže vést k adekvátnejší psychoterapeutické intervenci nejen v prípade konkrétního pacienta , ale naznačuje nové širší
terapeutické horizonty našeho uplatne ní v rámci nynejších společenských zmen.

Souhrn
Autorka pfi syntetickém pohledu na terapeutické koncepce závislosti na alkoholu
zák ladní ohniska profesionální pozornosti : alkohol, abstinence, osobnostní problém a kontextuální funkce . Soustfeďuje se na otázku terapeutova fungování
ve čtvrté modalite - systémové terapii , kde se pokouší vymezit hranice a možný prunik
do fenomenologického prístupu. Naznačuje možný vývojový smer v postavení psychoterapie závislosti spolu s širšími spo l eče n s k ý mi zmenami .
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