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WYSSHOLZLI - SOUKROMÁ LÉČEBNA PRO ZÁVISLÉ ZENY VE 
ŠVÝCARSKU 

Behem svého podzimního pobytu (1990) ve 
Švýcarsku jsem navštívil terapeutické a rehabi
litační centrum Wysshälzli v Herzogenbuch
see , kanton Bern , které se zamHuje na léčbu 
žen závislých na návykových látkách, predev
ším alkoholu . Jedná se o soukromou léčebnu 
spravovanou čtrnáctičlennou správní komisí , 
provoz léčebny rídí tfíčlenný tým sestavený 
z psychoterapeutky, lékare a správce. Na pro
vozu léčebny se celkern podílí 28 zamestnancu 
v celém nebo částečném úvazku , z toho 6 psy
cho- a socioterapeutu , 2 lékari , ergoterapeut
ka , muzikoterapeutka , arteterapeutka , specia
listka na relaxační cvičení. Nekterí členové 
uvedení v seznamu spolupracovníku se podílejí 
na pohybových aktivitách (plavá ní vsousedním 
kry tém bazénu, gymnastika) i chodu léčebny 
(kuchyň , úklid) . Mezi spolupracovníky jsou ra
zeni i specialisté z jiných zafízení , prípadne 
specialisté provozující soukromou praxi , ktefí 
poskytují supervizi jednak vedení týmu , jed
nak celému týmu. 

Samotné Wysshälzli sídlí ve dvoupatrové bu
dove o pudorysu zhruba 35 x 12 m, která stojí 
uprostred velké zahrady na okraji lesa. V této 
budove se léčí maximálne 24 žen ubytovaných 
ve 20 jedno- a dvoulužkových komfortne vyba
vených pokojích . V červnu 1990 byly ukončeny 
stavební úpravy a zaveden nový léčebný sys
tém, jehož koncepci vytváreli nej en zamest
nanci Wysshälzli , ale i nezávislí odborníci. 
V souvislosti se zavedením nové koncepce léč
by nektefí puvodní zamestnanci odešli a na
stoupili jiní. Obrazne bychom mohli ríci , že no
votou je charakterizována celková atmosféra 
Wysshälzli . Človeka privyklého našim pome
rum prekvapí útulný interiér , hustý koberec 
pokrývající všechny chodby a místnosti , paste-

lové barvy nábytku , civilní vzezfení pacientek 
a naprostá neprítomnost bílých plášťu. 

Pacientky se v uvedeném rámci léčí 24 týdnu, 
což švýcarští kolegové označují jako krátkodo
bou léčbu. Terapeutická nabídka je zamerena 
na ženy ve veku 20 až 60 let, které jsou ochotny 
konfrontovat se se sebou samými a se svou zá
vislostí. Prípadné pacientky pred nástupem léč
by, rodinní pfíslušníci a jiní zájemci mají vždy 
každou druhou stredu odpoledne možnost se
znárnit se s chodem léčebny. Zájemkyne o léč
bu, které v úsilí o vlastní záchranu vytrvají, na
stupují do léčebny v uzavrené osmičlenné sku
pine Ix za 8 týdnu . Samotný program je tfístup
ňový a jak uvádí prospekt, který si léčebna vy
dala: ,, '" nosným prvkern je skupina . Poskytu
je sociální pole, na nemž dochází ke konfronta
cím a kde je možné vyzkoušet a zvládnout nové 
postoje a zpusoby chování" . Program 1. stupne 
léčby je zameren na zklidnení , strukturaci dne 
a telesné zotavení se; 2. stupeň se zamHuje na 
terapii a zmenu a 3. stupeň na rehabilitaci 
a opetovné začlenení se. Každý stupeň trvá 
8 týdnu. 

Pacientky , které se po uvedených 24 týdnech 
léčby necítí být pripraveny na prechod do civil
ního života , mají ješte možnost setrvat 8 až 24 
týdnu v terapeutickém centru , bydlí v budove 
sousedící s léčebnou, jsou v péči sociální pra
covnice , pracují v léčebne nebo mimo ni a 2x 
týdne docházejí do otevrené psychoterapeutic
ké skupiny . 

Již prvé zkušenosti se začleňováním celých 
uzavrených skupin pacientek do léčby svedčí 
o tom , že uzavrené skupiny nepodléhají tak 
snadno " .. . vládnoucí pacientské kulture a ne
psaným normám , jsou autonomnejší a od sa
mého počátku léčby mnohem odvážnejší. A to 
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je prvý krok k vlastní odpovednosti" , jak na
psala v roční zpráve paní Elisabeth Schmidt, 
psychoterapeutka v ti'Íčlenném rídícím týmu 
a osobnost, která se velmi podstatne podílela 
na vytvárení nové koncepce léčby ve Wysshôl
zli . 

Pred nástupem do léčebny pacientky absol
vují nezávazný informativní pohovor, podají 
písemnou prihlášku, absolvují rozhovor s ne
kým z terapeutického vedení a fázi odnetí dro
gy či alkoholu zpravidla v nemocnici nebo na 
psychiatrické klinice . Do léčeony pricházejí 
s lékarskou zprávou. Pred nástupem léčby dále 
podepisují terapeutickou smlouvu a písemnou 
dohodu o hrazení nákladú za léčbu . Prospekt 
vydávaný léčebnou Wysshôlzli uvádí následují
cí podmínky pro prijetí do léčby : ochotu absti
novat behem léčby ode všech legálních i i1egál
ních drog, dobrovolnost (i u žen, jimž byla léč
ba narízena soudne , jsou-li pro léčbu motivo
vány) , ochotu ke konfrontaci se sebou samou , 
schopnost uvažovat o svém chování (kognitivní 
a introspektivní schopnosti) , ochotu blízké 
osoby navštevovat skupiny príbuzných a absol
vování odnetí drogy . Do léčby nejsou prijímá
ny pacientky s težkým telesným, duševním 
asociálním poškozením, v akutní (psychotic
ké) fázi a pacientky s trestnou činností v anam
néze . 

Autori programu si vytkli následující cíle , 
které by léčbou chteli dosáhnout: akceptování 
nemoci a odtabuizování závislosti , uvedomení 
si pocitú a zpúsobú chování v konfliktních si
tuacích a stresech a rozpoznání souvislostí se 
zneužíváním návykových látek ; zlepšení ko
munikačních a vztahových schopností , zvládá
ní konfliktú ; podpora sebedúvery a ~Iedání 
vlastní identity; podpora vlastní zodpovednosti 
za utvárení života . 
Léčebna poskytuje nejvetší terape"utickou 

nabídku behem prvého stupne , tedy v prvých 
8 týdnech léčby. Terapie se zameruje zejména 
na kognitivní složku osobnosti, autoregulaci , 
od pacientek se požaduje jen lehká práce , den 
je vysoko strukturován denním programern. 
Velký dúraz se klade na nácvik relaxace a vyu
žití této techniky pri zvládání obtíží a stavú na
petí. Ve vztahu k závislosti se hledá objektivní 
prístup zbavený morálních a hodnotících 
aspektú . Pacientky mají individuální rozho
vory s psychoterapeuty . 

Na druhém stupni léčby se zpracovávají 
hlavní príčiny , které vedly k rozvoji závislosti , 
podporuje se úsilí o zmenu podmínenou náhle-
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dem s cílem dosáhnout autonomii , zodpoved
nost za sebe samu, odvahu videt realitu tako
you, jaká je. Terapeutická nabídka je zde men
ší než na stupni prvém, pribývá pracovní tera
pie, rozširuje se nabídka terapeutických prístu
pú dotýkajících se emoční složky osobnosti. 
Pacientky ztrácejí možnost individuálních po
hovorú s terapeuty . 

Tretí stupeň se zameruje na prípravu k od
chodu z léčebny a na život "venku" . Terapeu
tická nabídka se opet snižuje , v prúbehu dne 
prevažuje pracovní terapie . Pacientky prová
dejí úklid, vafí, perou prádlo a pracují na za
hrade . Část toho , co pacientky vypestují na za
hrade a vyrobí v ergoterapii , se prodává mimo 
léčebnu . Ve vyúčtování za rok 1989 predstavu
je zisk ze zahrady a ergoterapie 20 561 švýcar
ských frankú. 

Náklady na lúžko a den činí témer 170 SF 
v léčebne a 52 SF v terapeutickém centru pro 
pacientky , které ukončily základní 3 stupne 
léčby . Část poplatkú za léčbu hradí nemocen
ské pojišťovny , kantony , obce a pacientky sa
my; část nákladú hradí svými dary občané , ná
boženské obce , spolky Modrého kfíže a jiní 
dárci. . 

Nová léčebná koncepce byla zavedena tep
rve letos , nejsou tedy k dispozici dlouhodobé 
údaje o efektivite léčby. Tímto tématem se ale 
zabývá nezávislá hodnotící skupina , která 
po dvou letech vydá zprávu o efektivite léčby 
ve Wysshôlzli. S efektivitou léčby souvisí i otáz
ka supervize , o které jsem se již zmínil. Múže
me shrnout, že Ix mesíčne poskytuje supervizi 
vedení léčebny nezávislý odborník z Bernu , ji
ný odborník superviduje komunikaci a spolu
práci celého týmu. Krome toho probíhá Ix týd
ne tzv . introvize , pri níž si členové celého týmu 
sdelují své poznatky o jednotlivých pacient
kách. Franjo Vugdelija , psycholog chorvatské
ho púvodu, absolvent psychologie a teologie ve 
Friburgu, který mne léčebnou provázel , navíc 
využívá možností supervize vlastní práce , 
využívá inahrávek individuálních rozhovorú 
s pacientkami, s nimiž pracuje se svým supervi
zorem mimo léčebnu . 

V léčebne se neaplikuje žádná forma bodo
vacího systému či averzivní terapie, ani se ne
podává Antabus. Ve srovnání s lojovickou lé
čebnou je v programu zarazen menší objem 
sportovních aktivit , jednou týdne pacientky 
plavou , jednou týdne mají gymnastiku . Denní 
program začín á v 7.30 hodin společnou snída
ní , na kterou mají pacientky povinnost se do-
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stavit. Ke každému jídlu, které je společné pro 
všechny pacientky, usedá i jeden člen terapeu
tického týmu. Pacientky si s personálem tykají . 

Jak jsem už uvedi, nosným prvkem léčby je 
skupina. Skupinová sezení trvají 1 a 3/4 hodiny 
a jsou rozdčlena na tématická , sociálne tera
peutická a na proces orientovaná. Na skupi
nách se reší i prípadné recidivy, které nezna
menaj í automatickou pfičinu vyloučení z léčby . 
Takovou príčinou je pfinosení alkoholu nebo 
drog do léčebny . Ke zvládání recidiv behem 
léčby byl vypracován zvláštní koncept (tzv. 
Riickfallkonzept) , který si klade za cíl posílení 
vlastní i sociální zodpovednosti a sociálního an
gažování se, chápání mechanismu návyku a ob
tíží s ním spojených a naznačení , jak lze s tako
vým problémem zacházet konstruktivním zpÍl
sobem , bez obviňování a stigmatizace. Pro prí
padné reci divy je zfízen krizový tým, který tvo
fí 6 pacientek , vždy dve z každého stupne léč
by , pfičemž každá pacientka by se behem léčby 
mela do tohoto týmu začlenil. Krízový tým se 
stf íd á po 4 týdnech. Jeho úkolem je vypracová
ní nekolika (alespoň 3) smysluplných terapeu
tických opatfení uložených recidivující pacien
tce . Recidiva musí být bezodkladne ohlášena 
na zvláštní komunite nebo pfi jídle a pak se 
probírá v krizovém týmu ve volném čase. 
O každém jednání krizového týmu se vede pro-

tokol. O opatreních navržených krizovým tý
mem rozhoduje komunita , v prípade nesouhla
su se do rozhodování zapojuje i pfíslušný tera
peut , který má danou skupinu a tedy i dotyčnou 
pacientku v péči od nástupu do ukončení léčby . 
Pfi podezfení na reci divu se provádí kontrolní 
vyšetrení moči a dechová zkouška , prípadne 
osobní prohlídka . 

Souhrn 

Autor navštívil sou krom nou léčebnu pro že
ny závislé na alkoholu a jiných návykových lát
kách Wysshôlzli ve švýcarském Herzogenbuch
see. Vysoce humánní prístup k pacientkám, 
snaha o objektivní hodnocení vlastní práce 
ze strany terapeutického týmu a komfortní pro
stfedí léčebny považuje za inspiraci s dalekou 
perspekti vou . 
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