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Do plánování léčebné strategie u postiženého jedince se za prvé promítá, zda danou 
léčbu potřebuje - tj . její indikace, a za druhé, zda z ní může _mít prospěch předpoklá
daná efektivita. Přes zřejmou prioritu je kritérium indikace v atologii konfúzní , ne
poskytuje jasná vodítka, komu léčbu doporučit. Velmi vágní definice alkoholismu , kte
rou nabídl v r. 1960 lellinek s výslovným konstatováním , že přesahuje medicínskou 
problematiku, byla v praxi s medicínskou indikací často ztotožňována. Na složitost 
indikace svědčí upozornění Brickmana a spol. , 1982 (in: Marlatt , 1985, str. 12), že 
tentýž případ lze chápat jako morální nebo medicínský podle modelu závislosti, 
k němuž se posuzovatel přiklání. Marlatt (1985), v rámci medicínského modelu, 
zpochybnil jak lellinkův centráln í fenomén ztráty kontroly , tak i jednoznačnost tera
peutických cílů . Akcentací specifičnosti každého případu zpochybnil rovněž nutnost 
obecných kritérií indikace k terapii . V praxi však to , že se nelze spokojit s ryze subjek
tivním hodnocením indikace, pokud léčbu neprovádí stejná osoba , která ji i doporuči
la, ilustrují dlouholeté palčivé diskuse o problematice ochranných l éčeb u nás. Léčba 
je pojmem medicínským, a indikace k ní by měla vycházet z medicínských kritérií, 
nikoli například z kritérií morálních, která zase implikují morální řešení. Avšak vzhle
dem k tomu , že užívání látek je komplexní a multidimenzionálně podmíněné chování, 
pod pojem léčba se v atologii zařazuje široká paleta prostředků , leckdy vzájemně těžko 
srovnatelných, které přesahují úzké pojetí medicínské. Marlatt (1985) uvádí, že vzhle
dem k absenci souhlasu odborníků ohledně etiologie závislostí se používají různé lé
čebné metody v široké škále, od "chemické averze až k náboženské konverzi" (str. 20). 
Přes rozmanité přístupy v terapii závislostí není jasné, jak se liší účinností a co jsou 
účinné faktory . Wilson (1980) , po sumarizaci koncepčních problémů pokus o stanovení 
jakéhokoli kauzálního vztahu mezi léčbou a poléčebnými výsledky hodnotí jako ne
možný. Dle autorů Saxe , Doughertyho , Estyho a Finea, 1983 (in: Marlatt , 1985, str. 
20) , dostupné výzkumné důkazy indikují, že jakákoli léčba alkoholismu je lepší než 
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žádná léčba - je ale málo důkazů, že nějaká léčba je lepší než jiná. Pacienti mohou 
mít stejný prospěch z různě dlouhé terapie, jak ukazují výsledky Kubičky ci Skály 
(1982). RůznJ pacien~i mohou mít velmi odlišný prospěch z téže terapie. Guthrie 
a Elliot, 1980 (in: Marlatt, 1985, str. 378) uvádějí například, že při šesti -měsíčních 
katamnézách abstinovalo jen 17 % pacientů s kognitivním postižením oproti 67 % těch, 
u nichž kognitivní deficit nebyl zjištěn. Kubička, Pintová (1982) uvádějí po léčbě apo
linářského typu roční abstinenci u 67 % pacientů velmi dobře sociálně stabilizovaných, 
s nástupním prognostickým indexem 4 (dále jen NPI) oproti 13 % zcela nestabilních, 
s NPI O . 

V odborné literatuře existuje 'souhlas o prognostickém významu kognitivního defici
tu a faktorů sociální adaptace . Nechceme tedy opakovat konstatování, že pacient bude 
s thn větší pravděpodobností abstinovat, čím lépe je společensky přizpůsobený . Zají
malo nás , jak dalece se faktory sociální stability promítly do mechanismů rozhodování 
o léčbě a do schopnosti pacienta míl z ní užitek. 

Při zvažování indikace a efektivity ústavní protialkoholní léčby se kritérium sociální 
adaptace může uplatňovat ambivalentně . Při indikaci lze konstatovat , že sociálně sta
bilnější pacient s alkoholovým problémem nepotřebuje léčbu ústavní, k řešení postačí 
ambulantní forma . Při efektivitě může mít léčba prognosticky málo nadějných malý 
význam pro zásadní úpravu jejich stavu , a proč potom do ní investovat a zároveň do
tyčnému zařízení dávat nálepku málo úspěšné instituce . Podobná ambivalence odpadá , 
pokud týž terapeut provádí ústavní i ambulantní formu . 

Analyzovali jsme 139 pacientů, v roce 1990 poprvé odeslaných pro alkoholový prob
lém, na lékařské doporučení nebo k dobrovolné léčbě. Zjistili jsme, že jen 59 % bylo 
"doporučeno ordinací A T, 24 % bylo přeloženo ze somatických oddělení nemocnic. pn 
srovnání těchto dvou nejčastějších mechanismů odeslání jsme zjistili , že jsou hůře so
cializovaní pacienti z OAT než ze somatických oddělení. Polovina pacientů z OAT mě
la NPI O nebo 1 oproti čtvrtině překladů. Specializované ambulantní pracoviště tedy 
k ústavní léčbě odesílá prognosticky méně nadějné případy . Přitom však kontakt s or
dinací před ústavní léčbou neZvýšil pravděpodobnost motivace a dobré reakce na léč
bu . Pro její nedostatek bylo propuštěno 30 % doporučených OAT, 33 % ze somatic
kých oddělení. U pacientů z ordinace motivační problémy narůstaly se stupněm sociál
ní dysfunkce . Sociálně nestabilní měli jen chvilkovou motivaci při percepci hospitaliza
ce jako azylového řešení. U přeložených ze somatických oddělení se motivační selhání 
vyskytlo nejčastěji u extrémních hodnot NPI , tj . u velmi dobře a velmi špatně sociali
zovaných. Za závažnou považujeme skutečnost , že 22 % prvopříjmů z OAT 
a 34 % ze somatických oddělení již nebylo schopno zvládnout požadavky režimové léč
by pro psychické nebo somatické poškození. 

Přes opakovaně potvrzenou souvislost mezi kvalitou sociálních funkcí a efektem od
vykací léčby nejsou jasné vztahy mezi sociální stabilitou a medicínskou závažností prob
lému . Manifestovaná sociální adaptace může vést k maskování nebo podcenění stup
ně a důsledků závislosti . Na oddělení , kte'ré přijímá pacienty s alkoholovým a drogo
vým problémem bez jakékoli apriorní selekce, přichází čtvrtina prvopříjmů somatic
kou cestou v akutním stavu , přičemž ústavní léčbu ordinace buď nepovažovala za nut
nou , nebo tyto jedince vůbec neznala . 

Podobfllé závěry můžeme vyvodit z hodnocení ročních katamnéz 99 pacientů hospita
lizovaných vždy v posledním čtvrtletí let 1986 -1989 , kdy jediným kritériem po zařaze
ní do hodnocení bylo, že šlo o první ústavní léčbu . Zjistili jsme, že se významně nelišil 
podíl remisí u pacientů s NPI 4 (76 %) a s NPI O (35 %) ve srovnání s Kubičkovými úda
ji pro apolinářský" model. Zdá se , že u vysoce stabilizovaných a zcela nestabilních lze 
spolehlivě očekávat úspěch bez ohledu na způsob přijetí i léčebnou modalitu . Hodnoty 
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remisí u pacientů s NPI 1 byly 57 %, NPI 2 - 41 %, NPI 3 - 52 %. Prognostická hodnota 
stupně sociální stability tedy byla u našeho souboru informativní pouze pro extrémní 
polohy , u ostatních nediferencovala v očekávaném směru . Vedle způsobu léčby může 
prognostickou sílu sociálních faktorů oslabovat stupeň kognitivního poškození. Při 
analýze katamnesticky neúspěšných s NPI 3 jsme zjistili, že jen 20 % bylo odesláno 
k protialkoholní léčbě ordinací A T bez akutní symptomatologie. U 80 % byla hodnota 
NPI pro posouzení zavádějící, vzhledem k výskytu medicínských komplikací, nejčastě
ji organického psychosyndromu s neschopností režimové léčby. 

Jako jeden z prediktorů léčebného úspěchu uvádí Kubička , Pintová (1982) příznivou 
reakci pacienta na léčbu. Ve stupni spolupráce při léčbě se skupina našich převážně ab
stinujících a neabstinujících lišila . Uspěšná skupina dokončila bez výkyvů tříměsíční 
režimovou léčbu v 77 % , neúspěšná v 57.8 % z úspěšné skupiny léčbu ukončilo před
časně proti 30 % skupiny neúspěšné, a 23 % úspěšných pracovalo ve spolusprávě proti 
8 % neúspěšných . 

Schopnost a ochota pacientů využít nabízenou terapii má tedy pro prognózu léčebné
ho výsledku svůj význam . Jedinci přijatí v psychóze, s organickým psychosyndromem 
či počínající deteriorací by potřebovali spíše delší pobyt. Jde-Ii zároveň o jedince dosud 
sociálně stabilní, prognóza terapie by mohla být příznivá . Stupeň psychických a soma
tických změn však u některých vylučuje možnost odvykací léčby . Přitom jde o jedince 
do chvíle manifestního selhání pro A T pracoviště neviditelné. Jindy zase nejsou ochot
ni definovat svůj problém jako alkoholový , neboť ten má v jejich percepci implikace 
morální , nikoli medicínské, a bezprostředně po zlepšení stavu žádají propuštění. Rov
něž u sociálně nestabilizovaných se za účinněj ší považuje spíše delší hospitalizace . Vět
šinou nemají zábrany vyhledat ambulantní AT pracoviště, a to nemá zábrany odeslat 
je k ústavní léčbě. K potížím dochází , pokud svůj problém sociálního charakteru pova-. 
žují za dominantní a k hospitalizaci se dostavují s receptivní motivací . Poměrně vzácně 
přijímáme pacienty bez akutní psychopatologie či somatických komplikací , kteří jsou 
zároveň dobře socializováni , a u nichž je tedy indikována kratší léčba . 

Nelze uspokojivě zodpovědět otázku, proČ jedén pacient má z poskytnuté l éčby uži
tek a druhý ne. Pokud jde o terapii , neexistují hlubší důvody pro uniformní strategii . 
Apriorní a paušální doporučení potřebné délky, například 1,3 nebo 6 měsíců , je me
chanistickou konvencí v oblasti terapeutických nejistot. Ačkoli je otázka diagnostiky 
a indikace k léčbě otevřená, v praxi se často zužuje na sociální diagnózu . Faktory sociál
ní stabi lity mají svou informační hodnotu při prognóze léčebného výsledku a pro plá
nování léčby . Mohou se však nevýhodně promítnout do oblasti diagnostiky a léčebného 
rozhodování u terapeuta a motivačního de.!icitu u pacienta, pokud dojde ke ztotožnění 
sociální a medicínské závažnosti problému. Kritériem indikace k terapeutickému zása
hu by mohla být i motivace jedince problém řešit, kdy klient spolurozhoduje i o tera
peutickém cíli v abstinenci či moderovaném úzu (Marlatt, 1985) . Na druhé straně 
však nelze motivaci chápat jen jako předléčebnou proměnnou , ale i jako výsledek te
rapeutického procesu (McCradyová , Oean a kol. , 1985. in: Marlatt , 1985 , str. 417 -
460) . Do něho se nutně promítá i naše , byť jen implicitní, definice problému . Akcentací 
především sociálních důsledků přispíváme k morálním postojům laiků k závislosti, 
a tím i k vytváření bariér před vstupem do terapie u sociálně stabilních jedinců , brání
cích se stigmatizaci. 

Souhrn 

Jsou srovnávána teoretické východiska s prováděním indikací k terapii závislosti 
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na alkoholu v praxi. Přes koncepční nejasnosti faktory sociálního selhání jsou natolik 
určující, že jedinci sociálně stabilní se často dostávají na léčbu s ireverzibilním psychic
kým a somatickým poškozením. To se promítá ve zjištění, že v našich podmínkách 
u prvoléčených bez apriorní selekce se prognostická očekávání hodnot NPI potvrzují 
jen pro NPI 4 a NPI 0, jinak nediferencují. Zůžení diagnózy závislosti na sociální v po
stojích atologů ovlivňuje percepci veřejnosti v definici problému jako morálního, niko
li medicínského , a tím i charakteristiky populace ochotné terapii vyhledat. 
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