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Souhrn
Byly srovnány dva pacientské soubory: první z roku 1989 (N = 379), druhý z roku 1991 (N =
270) v kategorii sociálnich jistot, abstinenčního syndromu, vstupní motivacc k ústavní lé čbě
a úspěšného absolvování tříměsíční odvykací léčby. V roce 1989 měly prognostický význam pro
úspěšnost léčby sociálni jistoty, v roce 1991 vstupní motivace a abstinenční syndrom. Předpoklad,
že se změnou společenské situace bude narůstat účelovost hospitalizace, se jednoznačně neprokázal,
vliv nových podmínek se u různých skupin pacientů uplatňuje různě. Sdělení se dále zabývá
problémem direktivního přístupu terapeuta při léčbě závislostí.
K I í č o v á s lov a : motivace - závislost - sociální potiže - spolupráce v

léčbč

V Straka, V Straková: MOTIVATION CHANGES rN THE rNSTITUTIONAL THERAPY OF ADDICTIONS UNDER THE NEW SOCIAL
CONDITIONS
Summary
Two groups of patients, one from tbe year 1989 (N = 379), tbc second from 1991 (N = 270) wcrc
compared in the categories soci a! security, abstinence syndrome, motivation for institutional
treatment and successful finíshing a three-montb witbrawa! treatment. ln 1989 social sccurity was
of prognostic value for tbe tberapy's success, in 1991 it was tbe motivation for bospitalization and
tbe abstinence syndrome. Tbe anticipation, tbat cbanged social conditions will go witb incrcasing
effectivity of tbe hospitalization was not equivocally confirmed. Ncw social conditions cxcrcisc
different impact on tbe various groups of patients. Tbc papcr dca!s furthcr wi tb thc problcm of thc
therapeutisťs directive approach in the treatment of addictions.
Ke y wo r d s : Motivation - addiction - social troubles - coopcration in thc trcatmcnt
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ZÁ VISLOSTÍ V NOVÝCH SPOLEČENSKÝCH PODMÍNKÁCH

Motivace při léčbě závislostí je téma, jimž se lze zabývat z mnoha aspektů. Závislost
chápeme jako proces podmíněný vnitřními i vnějšími vlivy. Rozlišujeme motivaci k léčbě
a motivaci k abstinenci, které nemusejí korelovat, motivaci ke kontrolovanému pití,
k celkové změně životního stylu nebo specifických rizikových okolností, ke změnám na
úrovni chování nebo hlubších dispozic osobnosti. Motivace může vyplývat z potíží interních, ncurologických, psychopatologických nebo ze selhávání v interpersonálních a pracovních vztazích. Jedinec volící ústavní léčbu je specifickým případem ze závislé populace, jejíž reprezentativní charakteristiky dokonale neznáme.
Vzhledem k možným diferencím v pojetí závislostí a cílů léčby ze strany terapeutů
i pacientů můžeme předpokládat vývoj různých léčebných přístupu, které nahradí původně
relativně jednotnou terapeutickou strategii. Tím dojde ke ztrátě dříve akcentovaného
významu spojení slov motivovaný a nemotivovaný pacient, které kromě subjektivního
postoje pacienta mohlo reflektovat inkompatibilitu mezi potřebami léčeného jedince
a terapeutickými prostředky.
Motivaci k léčbě lze chápat jako výchozí podmínku, ale také jako charakteristiku, která
se vytváří až v průběhu. Pojetí motivace jako meziproduktu se promítlo do indikace léčby
bez ohledu na subjektivní hodnocení pacienta, a případný neúspěch šel na účet terapeuta.
Zdůraznění motivace jako výchozí podmínky souviselo s úvahami o nepřiměřené autoritě
terapeuta a nutnosti přesunovat zodpovědnost na pacienta, zvláště v důsledku negativních
zkušeností s prováděním nucených forem léčby. Na druhé straně však lze pochybovat
o tom, zda je závislá osoba schopna tuto zodpovědnost převzít, pokud se rozhoduje pod
tlakem abstinenčních příznaků .
V současném sdělení se zabýváme úzkým aspektem motivace definovaným jako postoj
k ústavní léčbě při jejím začátku. Dobrovolná a nedobrovolná léčba jsou diskutovanou
otázkou nabývající až politických rozměrů v problému lidských práva represívní funkce
psychiatrie a na druhé straně pragmatických úvah o ekonomických možnostech zdravotnictví.
Cílem této práce bylo zjistit, nakolik se změna politicko-ekonomické situace promítla
jednak do motivace závislých osob a jednak do efektivity ústavní léčby. Za tím účelem
jsme srovnávali dva pacientské soubory, první z roku 1989 (N = 379), ještě před změnou
politických podmínek, druhý z roku 1991 (N = 270), kdy jsme předpokládali začínající
působení tržního hospodářství , změny v sociální a právní politice, nezaměstnanost se
ztrátou ubytování, která logicky postihuje především alkoholiky a toxikomany. Očekávali
jsme, že rok 1991 bude charakterizován vzestupem sociálních potíží, účelových pobytů ,
že pacienti sociálně stabilní budou mít spíše negativní postoj k absolvování léčby pro obavy
ze stigmatizace a že léčbu v plném rozsahu budou akceptovat především pacienti sociálně
nezaji š tění jako alternativní formu zabezpečení .
Analyzovali jsme vliv závislosti, sociálních jistot a vstupní motivace na terapeutický
proces. Pro objektivizaci existence závislosti nám sloužilo kritérium výskytu psychózy
nebo abstinenčního syndromu při přijetí či v prvních dnech pobytu,jakje definován DSM
III. Jiný průkaz závislosti je podmíněn subjektivními daty, která mohou být ovlivněna
aktuální situací pacienta. Sociální jistoty, tj . stabilní finanční příjem a ubytování, byly
vybrány jako ty podmínky, při jejichž nepřítomnosti jedinec může preferovat pobyt v léčebně před životem v, civilním prostředí jako azyl. Vstupní motivaci vyjadřoval zájem
o léčbu v den přijetí. Uspěšnost terapeutického procesu jsme definovali jako absolvování
tříměsíční odvykací léčby na režimovém oddělení bez porušení abstinence, neboť bylo
nutno zvolit přísné kritérium, které svou náročností pro pacienty mohli odlišit situačně
a účelově motivované pobyty. Do kategorie jiná léčba spadaly všechny ostatní formy
hospitalizace: zkrácená na vlastní žádost pacienta, detoxikace, detence pro ireverzibilní
psychická a somatická poškození, disciplinární propouštění, pobyty, při níehž se prokázalo
porušení abstinence.
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Při srovnání obou souborů se objevil očekávaný rozdíl v kategorii sociálních jistot,
které byly přítomny u 80 % pacientů z roku 1989 a jen u 56 % z roku 1991. Tento rozdíl
je statisticky velmi významný na hladině pravděpodobnosti p < 0,001 (hodnota chí-kvadrátu při 1 s. v. 41,030). Pokud jde o přítomnost vstupní motivace k léčbě, soubory se nelišily,
vyskytovala se u poloviny přijímaných. Objevil se však také nepředpokládaný rozdíl
významný na 5 % hladině ve výskytu abstinenčního syndromu, kdy došlo k poklesu ze 70
na 60 % (chí-kvadrát 6,519), a stejně významný pokles kompletních odvykacích léčeb ze
43 % na 36 % (chí-kvadrát 3,919). Lze tedy říci, že oproti roku 1989 v roce 1991 přicházejí
na léčbu pacienti bez zaměstnání či bez bytu stejně často motivováni k léčbč, ale méně
často přicházejí s objektivně ověřitelnou psychopatologií podmíněnou závislostí a ménč
čas to je u nich provedena kompletní léčba . Toto globální srovnání souborů by potvrzovalo
naše očekávaní stoupající účelovosti hospitalizace.

Srovnáni pacientských souborů z roku JY8Y a JYY I v kategorii abstinenl:ního syndromu.
sociálních jistot. Vstupní motivace a komplexní režimové léčby bez porušení abstinence - údaje
v počtech pacientů
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Při zji šťování vlivu zkoumaných proměnných na terapeutický proces jsme našli významné rozdíly mezi oběma soubory. V roce 1989 jedině přítomnost sociálních jistot mčla
statisticky významný příznivý vliv na zvýšení počtu kompletních léčeb a dobrou spolupráci
(hodnota chí-kvadrátu při 1 s. v. 5,766 významná na hladinč pravdčpodobnosti 0,05),
abstinenční syndrom a vstupní motivace význam neměly. V roce 1991 se jedinč kategorie
sociálních jistot úspěšné a neúspěšné léčby nediferencovala, přítomnost abstinenčního
syndromu a vstupní motivace měla vysoce statisticky významný pozitivní vliv (chí-kvadrát
15,972 a 18,419). Ztráta prognostické síly kategorie sociálních jistot je vysvčtlitelná snad
tím, že v roce 1989 jedinec sociálně selhával častěji z intrapersonálních příčin, které vedly
k selhávání i v podmínkách ústavní léčby, a zároveň mčl zřejmč silnčjší očekávání
sociálního zabezpečení ze strany společenských autorit. V roce 1991 se pravděpodobnost
ú spěšného zvládnutí léčby u jedince sociálně zajištěného a nezajištěného nelišila snad
proto, že sociálně nezajištěný k akceptaci hospitalizace přistupoval s včtší sociální úzkostí
a bezradností.
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Vzhledem k interakcím mezi jednotlivými proměnnými jsme dále zjišťovali, jak se
v souborech měnila vstupni motivace v souvislosti s abstinenčním syndromem a sociálními
jistotami, jak spolehlivě predikovala stupeň spolupráce a jak rezistentní byly různé skupiny
vstupnč nemotivovaných vůči terapii. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.
Osoby existenčně zajištěné, s výskytem abstinenčního syndromu, zahajující terapii
motivovaně, v roce 1989 aktivně spolupracovaly při léčbě v 54 %, v roce 1991 v 60 %.
U této skupiny pacientů tedy společenské změny nevedly k vyšší rezistenci vůči terapii,
anticipace sociálních následků hospitalizace se do rozhodovacích procesů neprosadila.
Hospitalizaci předcházející subjektivní potřeba změny adiktivního chování si tedy udržela
asi poloviční spolehlivost, náročnější spo l ečensko-tržní podmínky nebyly pro změny
motivace a průběh terapie významné.
Z pacientů existenčně zajištěných, s výskytem abstinenční symptomatiky, zahajujících
hospitalizaci nemotivovaně, aktivně spolupracovalo při léčbě v roce 1989 43 %, v roce
1991 30 %. U této skupiny je zřejmý pokles úspěšnosti léčby, zvýšil se odpor vůči léčbě
a snížila terapeutická ovlivnitelnost. Přestože závislost byla průkazná, absence subjektiVTÚ
připravy na terapii a její volby měly na akceptaci terapie horší vliv za nových společenských
podmínek, možná i pro zpochybnění kompetence autorit obecně, pokud jde o možnost
jejich zásahů do rozhodování subjektů .
U sociálně zajištěných závislých osob je tedy zřejmý nárůst významu vstupní motivace,
která v roce 1991 zdvojnásobuje pravděpodobnost úspěšné ústavní léčby.
U osob s výskytem abstinenčniho syndromu, existenčně nezajištěných, vstupujících do
ústavní léčby. motivovaně, dobrá spolupráce charakterizovala v roce 1989 33 %, v roce
1991 54 %. Slo o osoby průkazně závislé, ale v sociálním debaklu podmíněném buď
absencí finančního příjmu nebo bydlení, takže hospitalizace měla azylové rysy. Přes
možnou percepci léčby jako nouzového řešení nebyla v roce 1989 tato motivace stabilní,
terapeuticky byla pro odvykací léčbu využita z třetiny. V roce 1991 představovala výrazně
spolehlivčjší základnu pro terapeutické působení, pacienti k absolvování léčby přistupovali
s včtší osobní zodpovčdností za další vývoj svého života.
Skupina s výskytem abstinenčního syndromu, sociálně nezajištěná, která byla hospitalizována bez vstupní motivace, spolupracovala při léčbě v roce 1989 a 19 %, v roce 1991
ve 36 %. Společenské změny u ní vedly k poklesu rezistence, k lepší spolupráci s terapeuty
a vyšší pravděpodobnosti úspěšné ústavní léčby.
Proti předpokladům pacienti, u nichž se během hospitalizace nevyskytl abstinenční
syndrom, nebyla u nich tedy prokázaná těžší forma závislosti aktuálně přitomná při
rozhodování pro léčbu, kteři nastupovali na léčbu motivovaně se zachovanými existenčními
jistotami, při léčbč spolehlivč spolupracovali v roce 1989 ve 31 %, v roce 1991 ve 45 % .
Společensko-ekonomické změny vedly ke zlepšení spolupráce i u těchto lehčích forem
problému, při nichž subjektům o účelové či azylové řešení vzhledem k existenčnímjistotám
nešlo. V akceptaci terapie u této skupiny jsme předpokládali negativní vývoj na základě
očekávaní, že medicínsky méně naléhavý závislostní problém při tvrdších společenských
požadavcích povede spíše k destabilizaci původní motivace.
Naopak jsme se domnívali, že osoby, které o hospitalizaci žádají, jsou sociálně
nezajištěny a u nichž se závažnost problému objektivně neprokazuje, budou mít větší
potřebu udržet se v léčbě pro významné azylové a účelové faktory. V roce 1989 spolupracovaly při léčbě ve 33 %, v roce 1991 ve 25 %, takže překvapivě došlo k poklesu
dokončených léčeb .

Abstrahujeme-li od problematiky nucené formy léčení, jejíž podil na pacientském
souboru se v roce 1991 významně snížil a průběh mírně zhoršil, neměla změna společen
ských podmínek vliv na terapii osob bez abstinenčního syndromu a bez vstupní motivace,
ať již byly existenčně zajištěny nebo ne; žádný takovýto pacient při léčbě aktivně nespolupracoval a nešlo jim tedy aní o azyl.
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Pokud máme shrnout naznačené trendy, lze říci, že sociální charakteristiky léčených
osob se zhoršily, přičemž toto zhoršení přispívalo ke stabilizaci motivace osob závislých
a vedlo k poklesu motivace osob abstinenční symptomatiky, což představuje terapeuticky
přiznivý trend. Z terapeutického hlediska je nežádoucím důsledkem změny společenské
situace větší odmítání léčby u pacientů průkazně závislých, existenčně zajištěných, hospitalizovaných bez vstupní motivace. V roce 1989 bylo vytvoření motivace snazší u sociálnč
zajištěných, v roce 1991 u sociálně nezajištěných závislých. Faktem zůstává, že u osob bez
vstupní motivace, s výskytem abstinenčního syndromu, lze terapeuticky přiznivč ovlivnit
asi třetinu . Motivace jako výchozí podmínka terapie spo l ehlivě predikuje dobrou spolupráci asi u poloviny.
Terapeuticky je samozřejmě atraktivnější pracovat s pacienty motivovanými, kteří
manifestují zájem o co nejaktivnější zapojení do terapie. Problém pacientů závislých,
s motivací selhávající nebo nepřítomnou, odmítajících terapii, v atologii existoval a existovat bude. Za úvahu stojí zvláště u těch, u nichž při těžších formách závislosti nezjišťujeme
v anamnéze trestnou činnost, kterým záleží na sociální integraci a u nichž by terapie
s následnou abstinencí mohla mít zásadní význam. Vystupuje zde otázka nejen obratnosti
terapeutické manipulace, ale i její intenzity. Na jedné straně je mnoho pravdy v kritice
paternalistických pozic definovaných jako "lékařské chování podložené představou, že
lékař ví nejlépe, co je pro pacienta dobré ... přesunuje většinu rozhodnutí na lékaře
a znemožňuje jejich korekci pacientem .. . Východisko lze spatřovat v odklonu od paternalistických pozic a v respektování pacientových občanských práv" (Chromý, 1990, str. 30,
48). Z hlediska strategické terapie je vývoj motivace ke změnč v léčbč závislého zvláštč
důležitý . Je natolik dominantním aspektem terapeutického procesu, že může zajistit nebo
zmařit úspěch terapie. Erickson často zdůrazňoval, že je důležité, aby terapeut řídil léčbu ,
ale pokud nemohl získat poslušnost pacienta aspoň v jedné specifické oblasti, cítil to jako
absenci jakéhokoli opěrného bodu pro pokračování terapie (in: Zeig, 1985).
Na druhé straně však ponechat kontrolu terapeutické situace na pacientovi v dobč, kdy
víme, že není schopen vnitřní kontroly, napr. při výskytu abstinenčního syndromu, je
řešením stejně zavádějícím, jako nutit k léčbě pacienta, který je schopen za svá rozhodnutí
zodpovídat. Slovy gestalt terapeutů (Fagan, 1972) jedním z úkolu psychoterapeuta je
kontrola, která je definována jako terapeutova schopnost přesvědčit nebo přinutit pacienta,
aby se řídil procedurami, které terapeut stanoví a které mohou zahrnovat řadu podmínek.
Kontrola reflektuje skutečnost, že pokud pacient nedělá včci, které terapeut navrhuje,
léčebný efekt bude malý a náhodný . Boj o kontrolu kontextu terapie u osob závislých na
alkoholu a jiných látkách je známý. Je třeba s ním i zákonitč počítat, pokud akceptujeme
McClellandovu hypotézu o potřebě moci podmiňující vývoj alkoholového a drogového
problému.
Dvojí přístup k problematice - na jedné straně dlouhodobá direktivita terapeuta
minimalizujícího možnost volby a tím i odpovědnost ze strany pacienta, a na stranč druhé
nedirektivní postoj předpokládající sebekontrolu, a tudíž zodpovědnost jedince, ve všech
stadiích terapie neodpovídá realitě vývoje problému. Polistopadová kritika represívních
prvků v psychiatrii by neměla vést k opětovné politizaci problematiky, kdy necháme zcela
na pacientovi, aby dle svých aktuálních potřeb využíval či zneužíval lékařské služby. Nemá
ale ani smysl dlouhodobou péčí takzvaně zachraňovat pacienty, kteří neinvestují do
interakce žádnou iniciativu a vlastní zodpovědnost. Léčbu by mčl pacient chápat jako
kvalitu, o kterou stoj í on sám mnohem více než ošetřující lékař. Postoje pacientů k nabídnuté terapii nezávisejí jen na faktorech rezultujících ze vztahu pacient-terapeut, ale vyvíjejí
se v širokém kontextu společenských podmínek. Při srovnání let 1989 a 1991 se rýsují
trendy zlepšené spolupráce osob se závislostí a lze doufat, že v tržním systému s včtší
mi individuálními nároky, jak budou lidé ve svém sociálním chování více nuceni k iniciativě a odpovědnosti, zatímco dříve takovou osobní odpovčdnost za své zdraví a prosperitu
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necítili, se
k léčbě.

společenské

požadavky

příznivě

promítnou i do

stupně

pozitivní motivace
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