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1 TEORETICKÁ ČÁST 
 
1.1 Úvod  
Drogy jsou schopny negativně ovlivňovat široké spektrum lidských aktivit, od hospodářství 
přes politiku až po zdravotnictví. Je velkým úkolem lidí vybudovat v této zemi funkční 
systém, který by dokázal drogový problém účinně omezit, a naučit se s drogami koexistovat. 
Ať se nám to totiž líbí, nebo ne, drogy vždy byly součástí našeho života a zůstanou ji i 
v budoucnosti.  
      Denně dodávají miliony lidí na celém světě tělům drogy. Dělají to i tehdy, popíjejí-li svoji 
osvěžující kávu či čaj nebo když relaxují se sklenkou vína. Stejně jako jiné drogy, i kofein 
v čaji či kávě, v některých nealkoholických nápojích (coca-cola) nebo alkohol ve vínu nebo 
pivu jsou látky, které mění běžné tělesné pochody. Jejich užívání není nijak protizákonné. 
Jiné druhy drog však jsou nezákonné a těmi se v této práci budu zabývat. Hlavně se budu 
zabývat léčbou drogové závislosti a budu rozebírat celý systém péče o závislé na drogách 
v České republice.  
      Na začátku mé bakalářské práce nejprve zasvětím čtenáře do problematiky drog. Uvedu 
základní pojmy, typy závislostí, rozlišení drog apod. (Další pojmy uvedu v příloze.) Poté se 
dostanu přímo na systém péče o závislé na drogách. Stanovím, jaké má závislý člověk 
možnosti léčby, a uvedu i konkrétní příklady jednotlivých zařízení. V praktické části se budu 
věnovat rozhovorům s předními odborníky na problematiku léčby závislostí.  
      Postup při psaní bakalářské práce bude následující: nejprve si nastuduji literaturu, 
formuluji výzkumný problém, poté vyberu metodu zkoumání a vzorek. To je fáze přípravná. 
Následuje fáze realizační, která bude obsahuje samotnou práci a závěr.  
Výzkumný problém:  
      Abychom se dopracovali k výzkumnému problému, musíme si vymezit proměnné, s nimiž 
budeme pracovat, a především musíme definovat typ vztahů mezi nimi, který chceme 
zkoumat. Předběžný záměr není ještě skutečně výzkumným problémem. Tím se stává až 
tehdy, kdy jasně, přesně a zřetelně formuluje, jaké vztahy mezi jakými proměnnými míní 
zkoumat. (Ferjenčík, Portál 2000)  
      Výzkumný problém bakalářské práce je následující:  
Systém péče o závislé na drogách v České republice není dostatečně zmapovaný. Chybí zde 
mnoho publikací, které by toto téma rozpracovávaly do hloubky a které by se zabývaly všemi 
typy těchto léčebných zařízení. Problémem je tedy nedostatek odborných publikací. Proto 
výzkumný problém mé bakalářské práce bude zmapování těchto léčebných zařízení, tj. celého 
systému péče o závislé na drogách v České republice.  
      Stanovuji si tedy následující úkoly:  
- Zmapovat léčebná zařízení pro drogově závislé. Chtěla bych pokrýt celou tuto problematiku 
se všemi jejími složkami. Zmíním se proto o všech typech zařízení a o jejich konkrétních 
příkladech pro lepší názornost.  
- Na základě rozhovorů s předními odborníky na problematiku léčby závislostí bych chtěla 
dojít k závěru, jestli systém péče o závislé je v České republice dostatečný a ideální, nebo 
jestli závislí lidé potřebují nějaký jiný typ léčebného zařízení. Dále bych chtěla zmapovat 
pomocí rozhovorů následnou péči. Mám na mysli hlavně komunikaci mezi jednotlivými 
zařízeními. Myslím si, že komunikace mezi nimi není na dobré úrovni a že celky zařízení 
doporučují jenom „svoje“ zařízení a žádné jiné. Doufám, že to mým výzkumem vyvrátím. Na 
základě rozhovorů si chci také upřesnit informace o léčebných zařízeních, které mám 
z odborné literatury, nebo popř. si tyto informace rozšířit.   
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1.2 Úvod do problematiky drog a základní pojmy  
Problematika drog je velice závažné téma. Setkáváme se v něm s různými postoji a názory. 
V mé bakalářské práci budu vycházet z názorů předních odborníků na problematiku drog  
v České republice. Za přední odborníky v dané oblasti považuji lidi, kteří v této oblasti pracují 
mnoho let, mají na to potřebné vzdělání a jsou všeobecně uznávaní.  
      Lidé, kteří začnou brát drogy, jsou často motivováni tím, že zažijí něco jiného, že konečně 
vystoupí z jejich každodenního stereotypu. Ze stereotypu ale nevystoupí, spadnout totiž ještě 
do většího, protože jediným jejich denním úkolem bude shánění drogy. Lidé si také drogami 
řeší své psychické problémy. Utíkají do světa drog, kde na chvíli zapomenou na své 
problémy, ale jakmile droga pomine, jejich problémy se zase vynoří. Proto se znovu a znovu 
neustále k této droze vracejí a stávají se na ní závislí. Aby se člověk poté závislosti zbavil, 
musí se nejdříve zbavit psychického problému, a poté až závislosti. Jestliže se tento problém 
nevyřeší, bude mít vždycky větší sklon k recidivě, protože před tímto problémem bude 
neustále „utíkat“ tam, kde na něj aspoň chvíli zapomene.  
      Základní pojmy (další pojmy uvádím v příloze): 
Droga – „Je to jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého 
organismu mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí.“ (Nešpor, Provazníková, 
1999, str. 12) 
Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách – „Závislost se u dětí a dospívajících 
rozvíjí rychleji, nežli v pozdějších letech. Závislost na návykových látkách včetně alkoholu 
nebo tabáku je v Mezinárodní klasifikaci nemocí definována takto:  
“Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké 
látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého 
si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často 
silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou avšak nemusí být lékařsky 
předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence vede k 
rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedince, u něhož se závislost 
nevyskytuje. Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže 
během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 
a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku 
b) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek  a ukončení nebo množství látky 
c) somatický (tělesný) odvykací stav, jestliže je látka užívaná s  úmyslem zmenšit jeho 
příznaky, což je zřejmě z typického  odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání  
stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit  nebo odstranit odvykací příznaky. 
d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby  se dosáhlo účinku, původně 
vyvolanými nižšími dávkami  (jasné příklady lze nalézt u jedinců, závislých na  alkoholu a 
opiátech, kteří mohou brát denně takové  množství látky, které by zneschopnilo nebo i 
usmrtilo  uživatele bez tolerance) 
e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve  prospěch užívané psychoaktivní 
látky a zvýšené množství  času k získání nebo užívání látky nebo zotavení se z  jejího účinku 
f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých  následků poškození jater 
nadměrným pitím (depresivní  stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické 
poškození myšlení; je třeba snažit se určit, zda  pacient byl nebo mohl být vyšetřen a zda 
mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození.“ (Nešpor, Provazníková, 1999, str. 34) 
Závislost psychická (duševní): „Právě změna psychiky u lidí závislých na drogách představují 
největší léčebný problém. Psychická  závislost mívá na rozdíl od tělesné dlouhodobý 
charakter. Většina diagnostických znaků závislosti se týká právě psychické závislosti.“ 
(Nešpor, Provazníková, 1999, str. 35) 
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Závislost tělesná: „se projevuje tělesnými potížemi při odvykacím syndromu. Některé, a to i 
velmi nebezpečné, drogy jako kokain, tělesnou závislost nevyvolávají.“ (Nešpor, 
Provazníková, 1999, str. 35)  
      

1.2.1 Přehled typů návykového chování a jejich srovnání 
Typy návykového chování, neboli závislostí: 
- závislost na alkoholu 
- závislost na opiodech (např. heroin) 
- závislost na kanabinoidech 
- závislost na sedativech nebo hypnotikách (tlumivých lécích) 
- závislost na kokainu 
- závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu 
- závislost na halucinogenech (např. MDMA čili slangově ecstasy) 
- závislost na tabáku 
- závislost na organických rozpouštědlech 
- závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách. (Raboch, Pavlovský, 
2001) 
      Ještě se zmíním o dalších závislostech: např. na práci, internetu, patologické hráčství, 
nestřídmé pojídání projímadel nebo závislost na sexu, ale tyto závislosti nejsou závislosti 
v pravém slova smyslu. Závislost na heroinu může být porovnatelná se závislostí na 
automatech. Najdeme tu podobnosti se známkami závislosti, jakými jsou zvýšené množství 
času, které návykový problém zabírá, zvyšování tolerance, zhoršené sebeovládání, odvykací 
stavy a pokračování navzdory škodlivým následkům. Ale patologické hráčství se 
v Mezinárodní klasifikaci nemocí řadí mezi „návykové a impulzivní poruchy“, tedy ne mezi 
závislosti. I když například patologické hráčství (závislost na internetu, práci, na sexu..) 
nepatří mezi závislosti, najdeme mezi „pravými“ závislostmi a nimi mnoho podobností.  
      Co se týče rozdílů mezi závislostmi „pravými“ a „nepravými“, myslím si, že mezi nimi 
takový rozdíl není a rozhodně bych třeba závislost na počítači, na práci, na sexy atd. zařadila 
mezi „pravé“ závislosti. Je to také závislost, má hodně společné s tím, co je popsané 
v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Tyto závislosti by akorát mohly patřit mezi jiný druh 
závislostí, ale určitě mezi ty „pravé“. Například mezi ty, které nevyvolává nějaká specifická 
látka, ale které vyvolává nějaká činnost. Mohli bychom tedy dělit závislosti mezi ty, které 
vyvolává nějaká látka a mezi ty, které vyvolává nějaká činnost.   
      Způsob užívání návykových látek a charakter vzniklých psychických poruch uvádí 
následující klasifikace. 1. První příznak, pozitivní akutní intoxikace. 2. Škodlivé užívání. 3. 
Syndrom závislosti. 4. Odvykací stav. 1. Akutní intoxikací se rozumí přechodný stav vzniklý 
aplikací psychoaktivní látky. Podle hloubky intoxikace a charakteru látky dojde k narušení 
psychických funkcí v podobě změněné emotivity, chování a aktivity, myšlení, vnímání, někdy 
i vědomí. 2. Škodlivé užívání diagnostikujeme tehdy, když dlouhodobé zneužívání návykové 
látky vede k somatickým (např. jaterní cirhóza u alkoholismu, hepatitis způsobená 
používáním infikovaných jehel u toxikomanů) nebo duševním (např. depresivní fáze u 
alkoholiků) komplikacím. Z odborného hlediska této diagnózy nelze užívat, pokud užívání 
látky budí sice v okolí odpor nebo společenské problémy, ale nejsou přítomny zmíněné 
zdravotní komplikace. Nepatří sem ani přechodná deprese („kocovina“) po jednorázové 
intoxikaci. (Raboch, Pavlovský, 2001 a Nešpor, 2001) 3. Syndrom závislosti jsem již 
vysvětlila v kapitole 1.2 Úvod do problematiky drog a základní pojmy a odvykací stav je 
vysvětlený tamtéž.  
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1.2.2 Rozdělení drog 
Drogy se dají v zásadě rozdělit na čtyři základní skupiny. Tyto skupiny látek se mezi sebou 
liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti ale i mírou rizika pro uživatele. (K těmto 
nelegálně vyráběným látkám je možno dále přičlenit skupinu pátou – léky s účinky 
ovlivňujícími psychiku, tedy jinak řečeno legální drogy.) 
- 1.skupina – Opiáty 
- 2.skupina – Stimulační drogy 
- 3.skupina – Konopné drogy  
- 4.skupina – Halucinogeny 
- 5.skupina – Léky 
Ke každé z výše uvedených skupin patří řada různých zástupců. V přílohách uvádím 
nejběžnější drogy a jejich účinky. (viz tabulka č. 1) 
 

1.2.2.1 Opiáty 
Charakteristika. Opiáty jsou drogy s tlumivým účinkem. Svůj název získaly po opiu. Opium 
je získáváno z máku odrůdy Papaver somniferum album. Je to původně bílá šťáva, která 
prýští z nařezaných makových hlavic. Na vzduchu houstne a tmavne. V této podobě je sbírána 
a dále zpracovávána ať už k přímé konzumaci, nebo k dalšímu zpracování. Mezi přírodní 
deriváty patří morfin a kodein. Polysyntetickým derivátem je heroin.  
      Způsob užívání opiátů. Způsob užívání je u jednotlivých druhů opiátů odlišný – závisí na 
typu látky. Opium bývá kouřeno zvláštními dýmkami s dlouhou troubelí a speciální 
pánvičkou. Jiným způsobem užívání opia je polykání. Při polykání opia se projevují 
narkotické účinky daleko rychleji než v případě kouření. Morfin se aplikuje nitrožilně, kodein 
se užívá ve farmakologii a heroin může být užíván několika způsoby – inhalací, kdy je šňupán 
podobně jako kokain a absorbován plícemi, nebo injekcemi a může být i kouřen. Toxikomani 
dávají přednost nitrožilní aplikaci, protože touto cestou se látka absorbuje rychleji.   
      Účinek užívání opiátů. Účinek užívání opiátů se u různých lidí často liší. Závisí na typu 
užité látky, jejím množství, koncentraci, způsobu, jakým byla požita, a individuálních 
charakteristikách uživatele včetně jeho fyzické kondice, věku, předcházejícím užívání drog, 
psychice apod. (Nožina, 1997) 
      Při užívání opiátů obecně dochází ke změně vědomí, spojené se ztrátou pocitu bolesti jak 
tělesné, tak i duševní, způsobují celkový útlum organismu, uvolnění, úlevu od starostí (i pro 
tuto vlastnost je morfin a kodein používán v lékařství), zpomalení psychického tempa, člověk 
se cítí ospalý, klidný, někdy dokonce má dobrou náladu či je šťastný a krátce po aplikaci má 
slastné pocity. Kuřák se uvolňuje a nerušeně se oddává svému snění. Tento stav klidné, mírné 
a tiché extáze trvá několik hodin. Na konci opiového „rauše“ kuřák usíná. Po několika 
hodinách se probouzí s kocovinou, která je různě silná podle dávky a jiných okolností. 
Vystřízlivění není pouhým návratem do původního stavu, ale vychýlením do opačné, 
nepříjemné polohy. Pro mnohé je tento stav kocoviny jednou z příčin, proč se co nejdříve opět 
intoxikují. Odvykání často provází zimnice, křeče, zvracení, pocení a nezvladatelný třes 
(chvění).  
 

1.2.2.2 Stimulační drogy 
Charakteristika. Stimulační drogy jsou užívány pro povzbuzení organismu, stimulaci tělesné 
činnosti a utlumení pocitu únavy a hladu. Nejběžnějšími jsou nikotin a kofein, dále se do této 
skupiny řadí především kokain, crack, amfetaminy (speed) a různé druhy amfetaminu (z nich 
je u nás nejrozšířenější pervitin) jako je efedrin (vstupní produkt pro výrobu pervitinu), extáze 
atd. Na stimulační drogy vzniká silná psychická závislost, avšak fyzická závislost se nemusí 
dostavit.  
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      Stimulační drogy můžeme rozdělit na přírodní a syntetické. Mezi přírodní zařadíme 
kokain a crack. Crack je slangový název pro hydrochlorid kokainu, který je při výrobě cracku 
přeměněn zpět na tzv. volnou bázi. Mezi syntetické patří amfetaminy a jeho různé druhy.  
      Rizika při užívání. Užívání stimulancií představuje zátěž pro celý organismus, především 
pro kardiovaskulární systém. Stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Organismus je po 
celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon, to se sníženou chutí k jídlu, což vede k 
velmi rychlému zhubnutí, někdy i o více než 10 kg za měsíc. Uživatelé jsou mnohdy extrémně 
vyhublí, např. hmotnost 35 kg při 170 cm výšky! Realimentace („znovuvykrmení“) z 
takového stavu je potom dlouhodobá a organismus se dostává do původní kondice až za 
několik měsíců abstinence. (http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?) 
      Způsob užívání stimulačních drog. Uživatelé kokain nejčastěji inhalují – šňupají 
nosními dírkami. Kokain může být rovněž užíván intravenózně, tj. vpichován zředěný ve 
vodním roztoku přímo do žíly. Crack se nešňupe jako kokain, ale bývá kouřen ve zvláštních 
dýmkách či cigaretách ve směsi s tabákem nebo marihuanou. Užívání volné báze je jednou 
z nejrychlejších metod, jak dostat do mozku značné množství kokainu. Pervitin se nejčastěji 
užívá intravenózně a extáze se vyskytuje nejčastěji ve formě tabletek nebo kapslí.  
      Účinky. Kokain vyvolává pocity radosti a povzbuzení, větší schopnost reagovat na vnější 
podněty, zvýšenou představivost, rozhodnost. Mizí pocity únavy, zvyšují se fyzické 
schopnosti, srdeční aktivita a potřeba spánku ustupuje. Vysoké dávky kokainu mohou vést 
k otravě. Ta se projevuje na psychické úrovni podrážděností, neschopností se soustředit, 
nervozitou, halucinacemi apod. Ještě se zmíním o účincích amfetaminu. Prvotní psychotropní 
efekt pervitinu je výrazný, příjemný, a proto vysoce žádaný. Podobně jako u ostatních 
amfetaminů dochází k celkovému povzbuzení, odstranění únavy, euforizace, zvýšení empatií, 
uvolnění zábran atd. Ovšem disproporce mezi sebehodnocením a realitou může mít tragické 
následky. A také po určité době dochází prakticky u každého konzumenta pervitinu 
k zásadním proměnám psychiky. Stává se nedůvěřivým a ostražitým. Mohou se objevit i 
zrakové a sluchové halucinace. Nastupuje stálý pocit ohrožení. Jde o onemocnění srovnatelné 
se schizofrenií. Po polknutí extáze se dostavuje pocit příjemného tělesného tepla spolu 
s uvědoměním si nástupu účinku – prohlubování vzájemného porozumění, schopnosti se vcítit 
do problémů druhých, solidarity a pocitů radosti. Tento efekt se asi po dobu dvou hodin 
výrazně prosazuje ve fázi označované jako rush („jízda“). Pak nastupuje zklidnění 
s příjemným prožíváním, trvající několik hodin. Hlavní nebezpečí užívání spočívá 
v poškození psychiky. Jako každá stimulační droga, i extáze má schopnost časem vyvolat 
vysoce nebezpečný stav toxické psychózy („stíhu“). Zde pak může dojít k naprosto 
nepředvídatelným událostem včetně ohrožení sama sebe i okolí. (Nožina, 1997) 
 

1.2.2.3 Konopné drogy 
Charakteristika. Konopné drogy patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Jsou obsažené 
v rostlinách druhu Cannabis, uváděny bývají 3 druhy: Cannabis sativa (Linné), Cannabis 
ruderalis (Janischewsky) a Cannabis indica (Lamarck). Domovem konopí jsou Himaláje, 
velmi rozšířené je především v Indii, ale roste i v mírném pásu. Často je pěstována i u nás. 
Jedná se o jednoletou dvoudomou rostlinu (samčí a samičí jedinci). Samičí rostliny bývají 
mohutnější a z hlediska obsahu psychotropních látek významnější. Semena slouží ke krmení 
ptactva, rostlina je průmyslová surovina. Do konopných drog zařadíme marihuanu a hašiš. 
      Konopí obsahuje mnoho účinných látek, z našeho hlediska je nejzajímavější delta-9-
tetrahydrokanabinol (THC), který je nositelem halucinogenních účinků. Ostatní cannabinoidní 
látky mají některé účinky také omamné, jiné mají sedativní, některé i antibakteriální.  
      Způsob užívání konopných drog. Droga se nejčastěji užívá kouřením, méně často 
požitím. Při kouření efekt nastupuje poměrně rychle (řádově v minutách) a také poměrně 
rychle odeznívá (cca do 3 hodin). Při požití je vstřebání velmi pomalé, nepravidelné.  
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      Účinky. Efekt konopných drog probíhá v několika fázích. Mezi počáteční symptomy patří 
sevřenost a úzkost. Druhá fáze s sebou nese pocity euforie a blaženosti, častý je bezdůvodný, 
neutišitelný smích. Někdy se prohlubují pocity z počáteční fáze a celá intoxikace má pak spíše 
úzkostný ráz. Někteří uživatelé popisují nepříjemné vtíravé myšlenky. Při odeznění účinku se 
dostavuje často zmatenost, únava a otupělost. Ve všech fázích pak dochází k porušení 
kontaktu s realitou. Mění se vnímání času, zostřují se smyslové vjemy, dochází k poruše 
krátkodobé paměti. Dlouhodobé užívání konopných drog vede k charakteristickým změnám. 
Uživatelé se vyznačují typickou pomalostí, hloubavým se zabýváním detaily a poruchami 
krátkodobé paměti. (http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?) 
      Konopné drogy bývají často označovány jako iniciační drogy s tím, že jejich užívání po 
čase uživateli nestačí a přechází na drogy s razantnějším účinkem. Zkušenosti však ukazují, že 
nejčastější iniciační drogou je u nás alkohol, ale z důvodu obecné akceptace jeho nadužívání 
často uniká pozornosti a jako první drogová zkušenost je pak identifikováno užití marihuany.  
 

1.2.2.4 Halucinogeny 
Charakteristika. Halucinogeny nebo také psychedelika vyvolávají u zdravých jedinců 
psychické změny až do stadia toxické psychózy. Tyto látky deformují vnímání objektivní 
reality. Navozují stav excitace (vybuzení) centrálního nervového systému, projevující se 
změnou nálady, obvykle ke stavu euforickému, ale někdy také těžce depresivnímu. Pod 
vlivem halucinogenů je porušeno vnímání směru, vzdálenosti a času. Uživatel může 
popisovat, že „slyší barvy a vidí zvuky“.  
      Skupina halucinogenů zahrnuje velké množství přírodních látek, které jsou používány od 
dávnověku při rituálních náboženských obřadech. Obecně se do skupin halucinogenů řadí 
meskalin, psilocybin (látky přírodní) a LSD (látka syntetická).  
      Způsob užívání halucinogenních drog. Meskalin bývá přidáván do nápojů. Je možné ho 
rovněž také zpracovat do práškové podoby a užívat ve formě tablet. Může být získáván i 
synteticky. Dávka 350 až 500 mg meskalinu navozuje iluze a halucinace, které trvají 5-12 
hodin. Psilocybin je obsažen v houbě lysohlávce. Houba se většinou suší nebo nakládá a pak 
se konzumují její hlavičky. Problematický je odhad účinné dávky, protože obsah psilocybinu 
se může v různých lokalitách lišit. LSD patří mezi silné psychoaktivní preparáty. Velice malá 
dávka, obvykle 40-70 mikrogramů, je schopna vyvolat halucinogenní efekt, který přetrvává až 
8 hodin. Laboratorně je LSD syntetizováno ve formě prášku. Je užíváno orálně ve formě 
tablet a tenkých čtverečků želatiny, nebo zředěno a absorbováno do absorpčních papírků.  
      Účinky. Halucinogeny nepatří mezi rekreační drogy. Vyznačují se předem 
nevypočitatelným efektem. Průběh intoxikace závisí do značné míry na osobnosti uživatele a 
zevních podmínkách při intoxikaci. Po užití vznikají většinou subjektivně nepříjemně 
pociťované psychické obtíže, pocení, bušení srdce, vzestup krevního tlaku, nevolnost, někdy 
intoxikovaný vrhne. Častým doprovodným tělesným efektem je sucho v ústech. Tyto příznaky 
souvisí s ovlivněním vegetativního nervového systému. Po odeznění účinku může přetrvávat 
zmatenost. Uživatel má dojem, že se svět změnil a nikdy nebude již takový jako předtím. 
Symptomy odeznívající intoxikace pak postupně mizí i několik dní.  
 

1.2.2.5 Léky  
Velkým fenoménem je zneužívání léků: v současné době je populární užívání léků snad na 
všechny neduhy, což může způsobit dojem, že léky jsou všemocné a pomohou vždy. To 
někdy vede k nadužívání léků - užívání ve větším množství než předepsal lékař. Léky jsou 
také zneužívány pro své psychoaktivní účinky lidmi, kterým lék nebyl předepsán. Často jsou 
užívány tlumící léky, jako Diazepam, Nembutal, Radepur, atd. a to někdy i ve spojení 
s alkoholem. Nemusím ani zdůrazňovat, že léky jsou zlatým dolem. (viz tabulka č. 2) A to že 



 10 

výrobci léků podstatu nemoci neléčí, protože ji sami ani neznají, už nevadí ani jim, ani 
pacientům. 
      Jestliže rodiče hojně užívají nejrůznější “uklidňující” nebo naopak “povzbuzující” tablety, 
děti vyšlé z tohoto prostředí snáze překonávají bariéru, která je odděluje od zneužívání drog.  
 
 
 
Tabulka č. 2: Nejprodávanější léky na světě (2000) 
Název Co léčí Výrobce Obrat v mld. USD 
Losec vředy AstraZeneca 6,1 
Lipitor cholesterol Pfizer 5,4 
Zocor cholesterol Merck & Co. 4,4 
Norvacs krevní tlak Pfizer 3,3 
Ogastro žaludeční vředy TAP 3,1 
Prozac deprese Eli Lilly 2,9 
Zyprexa schizofrenie Eli Lilly 2,4 
Paxil deprese GlaxoSmithKline 2,4 
Celebrex artritida Pharmaciaartritida 2,4 
Zoloft deprese Pfizer 2,2 
Pozn.: Pod těmito názvy se léky prodávají ve Spojených státech. V některých   
           zemích mají jiný název, např.: Losec/Prilosec.                                             
                                                                                                                                Zdroj: Archiv 
        
 
 

1.3 Systém péče o závislé na drogách v České republice 
V případě, že uživatel drog usoudí, že je závislý a rozhodne se léčit, má v České republice 
následující možnosti. Systém péče o závislé na drogách v České republice se dělí na terénní 
programy, terapeutická sanatoria (stacionáře), ambulance, nízkoprahová kontaktní centra, 
detoxifikační jednotky, ústavní léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy a AA – 
anonymní alkoholiky.  
      Pan Nešpor by do moderních léčebných programů zahrnul:  
1, Detoxifikace, léčba odvykacích stavů, intoxikací i somatických a psychiatrických 
komplikací závislosti. 
2, Práce s motivací. 
3, Psychoterapie. 
4, Rodinná a manželská terapie. 
5, Poradenství a sociální pomoc (právní, pracovní, zdravotní, výživa, výchova dětí apod.). 
6, Nácvik sociálních a jiných relevantních dovedností (např. dovednosti odmítání, 
rozhodování se, komunikace, zdravého sebeprosazení). 
7, Intervence týkající se životního stylu, kvalitních zájmů,  jak pečovat o sebe. Důležité místo 
zde zaujímají přiměřená a bezpečná tělesná cvičení. Důvodem je jejich význam ve všeobecné 
zdravotní prevenci, navíc se tak dají mírnit úzkosti a deprese. 
8, Relaxační techniky, jóga a další nefarmakologické způsoby zvládání stresu a úzkosti. 
9, Prevence recidiv a jejich případné zvládání. 
10, Terapeutická komunita. 
11, Svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků. 
12, Farmakoterapie. 
13, Dlouhodobé sledování, toxikologické kontroly, dispenzarizace.  
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      Než se člověk dostane do nějakého léčebného zařízení, nejprve se asi setká s lidmi, kteří 
pracují v terénu (streetworkeři). Streetwork provádí lidé, kteří mají za úkol poskytnout 
klientovi informace o závislosti a vyměnit mu použité jehly za čisté. Uživatelé drog mají 
různé obavy z léčebných zařízení a institucí, proto do nich nedocházejí. Streetwork přesně 
vyhledává tuto cílovou skupinu lidí. Uživatel drog by měl ale při prvních známkách závislosti 
využít ambulantní péči. Zde terapeut poskytuje péči především prostřednictví poradenství a 
psychoterapie. Snaží se najít možné příčiny užívání a rizikové faktory. Pokud jsou problémy 
větši, než stačí ambulantní péče pokrýt, měl by se uživatel obrátit na zařízení s lůžky, kde 
uživatel na určitý čas bydlí. Zde má léčebný režim a program a učí se novému životnímu 
stylu. Těžce závislým klientům se poskytuje substituční léčba (detoxifikační jednotky), která 
se provádí pod dohledem lékaře a spočívá v tom, že se klientům (především závislým na 
opiátech) dodává náhražka drogy (nejčastěji metadon). Při této léčbě nemusí myslet na to, jak 
si sehnat drogu, a mohou se tak věnovat svým problémům a příčinám závislosti. Snižování 
dávek náhražky může vést až k úplné abstinenci.  
      Léčbu můžeme také rozdělit na primární, sekundární, terciální a ambulantní post-péči. 
Mezi primární prevenci patří např. DROP IN, Smetanovo nábřeží 18, Praha, MUDr. Presl. Do 
sekundární můžeme zařadit léčebny – např. PL BOHNICE, Ústavní 91, MUDr. Prokeš, 
MUDr. Nešpor, MUDr. Dvořák. Do terciální prevence spadají komunity – např. NOVÁ VES 
– Nová Ves 55, Chrastava, Mgr. Ivo Brát. A nakonec do ambulantní post-péče zařadíme denní 
stacionář SANANIM, Janovského 26, Mgr. Preslová. (Klouček, 1999) 
      V následující tabulce budu vycházet z Hajného, který zde uvádí seznam a stručný popis 
základních typů institucí, které v oblasti drog pracují, spolu s charakteristikou situace, ve 
které je vhodné se na ně obrátit (viz tabulka č. 3). (Hajný, 2001) Naději na vyléčení má 
uživatel tehdy, když je léčba poskytnuta brzy, nebo když rodina v léčbě spolupracuje a účastní 
se terapie, nebo když je možnost dlouhodobé spolupráce s léčebným zařízením, nebo když jde 
o kvalitní léčebný program, nebo když pacient netrpí jinou duševní poruchou. (Nešpor, 1997)  
      Hajný se zmiňuje o principech terapie drogové závislosti. Žádný typ terapie není vhodný 
pro všechny klienty. Efektivní léčba musí zasahovat potřeby a problémy člověka v celé jejich 
šíři. Pro úspěch terapie je rozhodující i doba trvání léčby. V terapii závislosti jsou nezbytné 
minimálně dvě metody: individuální poradenství nebo psychoterapie a skupinová terapie. Při 
léčbě závislosti je nezbytná dobrá souhra a spolupráce různých odborníků. Upozorňuje také 
na to, že detoxifikace je pouze prvním krokem k léčbě a sama může změnit jen velmi málo. 
Úspěšná terapie nemusí být zcela dobrovolná. Tlak ze strany rodiny, školy, zaměstnavatele či 
partnera může nerozhodnému závislému pomoci k překonání počátečního odporu. Během 
léčby je nutné pravidelně kontrolovat možnou přítomnost drog. Terapeutický program by měl 
poskytnou nebo zprostředkovat vyšetření týkající se HIV, žloutenky a dalších infekčních 
nemocí. A nakonec jenom dodám, že léčba závislosti může být dlouhodobým procesem. 
(Hajný, 2001) 
      Ještě bych zmínila postoje Kamila Kaliny, který se zmiňuje o nových postojích k léčbě. 
Jako např. to, že se dříve tvrdilo, že jenom jeden druh léčby je ten pravý, nynější model léčby 
je ten, že by na sebe léčby měly navazovat a měly by být provázané. V nynějším modelu 
léčby by se mělo začít s léčbou co nejdříve, aby klient nespadl na úplné dno. Dále by se mělo 
ke klientovi přistupovat individuálně, tzn. že už neplatí, že léčba je pro všechny stejná. Léčba 
by měla být také založená na motivaci klienta a změně jeho života. Nový model léčby také 
poukazuje na to, že musíme využít i nedobrovolného léčení. Dříve se tvrdilo, že „jenom 
dobrovolná léčba je účinná“, ale nemusí to být pravda. Terapeut může změnit klientovo 
vědomí tak, že léčba pro něho začne mít smysl. Na „starý“ a „nový“ model léčby poukazuje 
tabulka č. 4. (Kalina, 2003) 
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1.3.1 Rozdělení systému péče o závislé na drogách v České 
republice 
Jak už jsem se zmínila výše, systém péče o závislé na drogách se dělí na terénní programy, 
terapeutická sanatoria (stacionáře), ambulance, nízkoprahová kontaktní centra, detoxifikační 
jednotky, ústavní léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy a AA – anonymní 
alkoholiky. Systém péče bychom mohli zařadit do následujících kategorií: terénní programy, 
ambulantní a lůžková léčba a následná péče. Terénní programy stojí na počátku systému péče 
o závislé. Neodehrávají se ještě v budově, ale uskutečňují se přímo na ulici. Dále bych 
provedla dělení na ambulantní léčbu a lůžkovou léčbu a to podle toho, jestli je klient vyčleněn 
ze svého prostředí, nebo není. U ambulantní léčby je ponechán ve svém prostředí, zatímco 
v lůžkové léčbě je vytrhnut ze svého prostředí. Nakonec bych uvedla následnou péči. Klient 
se zbavil své závislosti, což už spadá do jiné kategorie. V následné péči se starají o to, aby 
klient co nejdéle abstinoval a vyhýbal se drogám. 
      Nejpravděpodobněji se klient nejdříve setká s terénní prací (streetwork). Terénní 
pracovníci vyhledávají možné uživatele drog přímo na ulici. Terénní práce je hlavně 
zaměřená na poskytování informací, pomoci a výměně injekčních stříkaček. Pokud se klient 
rozhodne využít nějaké odborné pomoci, má k tomu následující možnosti. V ambulancích mu 
poskytnou kompletní vyšetření a budou se mu snažit pomoci i po psychické stránce. Klient 
zde může docházet, ale není to péče lůžková. Jejím nezdravotnickým předstupněm může být 
nízkoprahové kontaktní centrum, ambulance sama však bývá místem prvního kontaktu (pokud 
se klient již nesetkal s terénními pracovníky).   
      V kontaktních centrech klientovi poskytnou veškeré informace o závislosti a možnostech 
léčby, ale širší vyšetření by si měl nechat udělat v ambulancích. V kontaktních centrech 
poskytují jenom základní zdravotní péči. V případě, že klient z jakýkoliv důvodů nechce 
léčbu lůžkovou, může začít docházet do terapeutického sanatoria, kde mu poskytnou veškerou 
péči. Klient do terapeutického sanatoria dochází jako do práce, v České republice to je na 8 
hodin denně. Učí se zde, co má dělat ve volném čase (dříve mu veškerý čas zabírala droga), a 
jak se zbavit závislosti. Důležité je, aby léčebná zařízení spolu byla ve spolupráci. Léčba se 
může i prolínat. Klient může navštívit, jak ambulanci kvůli vyšetření, tak kontaktní centru pro 
určitou radu a také může pravidelně docházet do terapeutického sanatoria, kde má daný 
rozvrh na celý den.  
 

1.3.1.1 Terénní programy 
Charakteristika. Terénní práce, neboli streetwork, znamená práce na ulici. Sice doslovný 
překlad znamená práce na ulici, přičemž ulicí v tomto případě není myšlena pozemní 
komunikace v doslovném slova smyslu, ale symbolizuje jakékoli otevřené 
neinstitucionalizované prostředí, a to nezastřešené i zastřešené (ulice, rockové kluby apod.) 
(Bednářová, Pelech, 2000)  
      Terénní práce stojí na počátku systému péče o závislé na drogách. Cílem terénní práce je 
vyjít vstříc cílové skupině populace. Většina jiných způsobů intervence je institucionalizovaná 
a spoléhá na to, že jednotlivci sami „vyhledají pomoc“. Terénní pracovníci sami vyhledávají 
jednotlivce, aby jim přímo v komunitě poskytli informace a služby. Uživatel drog se nejčastěji 
setká poprvé právě s nimi. To znamená, že může intervenovat v počáteční fázi drogové dráhy 
konzumenta, ještě předtím, než přejde k nebezpečnějším způsobům užívání drog. (Rhodes, 
1999) 
      Streetwork spolu s nízkoprahovými kontaktními centry spadá pod kontaktní práce 
(Kontaktní práce jsou definovány ve standardech sociálních služeb MPSV 2000 jako 
„komplex nízkoprahově organizovaných služeb, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro 
navázání kontaktní a konkrétní kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami, které 
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nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad 
potřebnosti a účelnosti této pomoci.“.) (Libra in Kalina, 2003) Streetwork je v České 
republice rozvíjen jak na úrovni státní, tak i nestátní. (Státní streetworker je nazýván sociální 
asistent.) Oba tyto typy stojí vedle sebe a mnohdy se prolínají. V některých lokalitách je 
streetwork zřízen na obou úrovních, které úzce spolupracují, vzájemně koordinují svoji 
činnost, případně vybrané preventivní aktivity realizují společně. (Bednářová, Pelech, 2000) 
      Do terénního týmu patří zdravotní sestra, sociální pracovnice a další lidé (většinou ale 
pracují ve dvojici), kteří nemusí mít formální vzdělání, ale musí být komunikativní, musí 
umět tvořivě myslet, musí mít určité osobnostní kvality a musí umět nekonvenčně jednat. 
Formální vzdělání si mohou postupem času doplnit a všichni musí chodit na školení, protože 
jejich práce je fyzicky i duševně náročná, probíhá v situacích, které jsou potenciálně 
nebezpečné.  
      V některých terénních programech se v pracovním týmu může objevit i bývalý uživatel 
drog. Může působit jako dobrovolník nebo jako placený pracovník. Terénní programy také 
musí mít vybudovanou síť odborníků, kteří budou schopni řešit specifické problémy klientů. 
(Hrdina, Korčišová in Kalina, 2003) 
      Náplní práce terénního pracovníka je oslovovat uživatelé drog, poskytovat jim 
informace, které potřebují a které jsou pro ně vhodné, a měnit jim injekční stříkačky. 
Nejdůležitější je s uživateli drog navázat vztah, který bude postavený na důvěře a který bude 
motivovat uživatele ke změně jejich stylu života. Vyměnění stříkačky zde působí jako 
prostředek k navázání kontaktu. Terénní pracovníci také dělají zároveň monitoring drogové 
scény a sbírají data. 
      Cílovou skupinou terénních pracovníků jsou klienti, kteří jsou většinou těžko dosažitelní 
(tzn. skrytá populace). Tito lidé nemají motivaci cokoli na své životě měnit. Léčebným 
zařízením nedůvěřují a vyhýbají se jim. Je také možné, že se jim vyhýbají kvůli tomu, že 
v nich nenašli takové služby, které potřebují.  
      Na drogové scéně do „skryté populace“ patří:  
- tzv. experimentátoři, tj. většinou mladí lidé, v počátečních stádiích drogových experimentů, 
- „děti ulice“, které nacházejí přechodný azyl na drogových bytech (mohou být ve fázi 
experimentů, pravidelného užívání či závislosti), 
- pravidelní uživatelé drog, jejichž sociální či zdravotní situace ještě není debaklová a kteří 
nejsou tudíž motivování ke kontaktu s pomáhající institucí,  
- problémoví uživatelé drog v rozvinutém stupni závislosti – mají sice někdy zájem o 
pomáhající aktivity, ale nejsou často schopni je vyhledat a využít. (Hrdina, Korčišová in 
Kalina, 2003) 
      Cílem terénních programů je minimalizovat negativní důsledky užívání drog nejen pro 
samotné uživatele, ale i pro společnost:  
- udržet nízký výskyt AIDS 
- snížit výskyt hepatitidy B, C 
- snížit počet úmrtí v důsledku předávkování 
- přecházet kriminalitě 
- motivovat uživatele drog k změně životního stylu směrem k abstinenci 
- užit uživatele drog „bezpečnějšímu“ užívání a zásadám bezpečného sexu 
- motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci 
- udržovat nejvíce exponovaná místa na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr odhozených 
použitých stříkaček a jejich bezpečná likvidace) 
- navazovat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu se službami pro uživatele drog. (Hrdina, 
Korčišová in Kalina, 2003) 
      Základním principem těchto programů je tzv. nízkoprahový přístup. Tento přístup se 
snaží o co největší dostupnost poskytovaných služeb. Uživatelé drog se často obávají 
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léčebných institucí, nebo s nimi nemají dobré zkušenosti, a proto se jim snaží vyhýbat. Je také 
možné, že o nich ani nevědí. Terénní pracovníci jim právě poskytují informace o tzv. 
nízkoprahových zařízení, která se snaží vstupní podmínky minimalizovat. A to např. tím, že 
klient může přijít anonymně a kdykoli během otevírací doby. Filosofie nízkoprahových 
zařízení by se dala zjednodušit na „nabízet hodně, požadovat málo“.  
      Už jsem mluvila v souvislosti s postoji Kamila Kaliny o tom, že systém péče musí být 
provázaný. A to platí i pro zařízení prvního kontaktu. Zařízení prvního kontaktu musí mít 
vytvořenou sociální síť a spolupracovat s ostatními zařízeními. Mělo by být v kontaktu např. 
s dalšími nízkoprahovými službami jako jsou kontaktní centra nebo metadonové programy, 
ústavní léčbou apod.   
 

1.3.1.1.1 Steetwork v Drop In 
Jako příklad terénních programů uvedu léčebné zařízení Drop In, které má ve svém programu 
i streetwork.   
      Historie. Nadace Drop In vznikla v roce 1991. Její zakladatelé byly MUDr. Jiří Presl a 
PHDr. Ivan Douda. Tito dva pánové chtěli zřídit instituci, která by svojí činností navazovala 
na původní státní Středisko drogových závislostí FNII, kde oba pracovali, ale byla by méně 
ovlivněná systémem státní drogové politiky, omezujícím doposud péči o závislé na čistě 
medicínský model. Na počátku roku 1999 se nadace Drop In změnila v nový právní subjekt a 
sice Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN o.p.s., registrované nestátní 
zdravotnické zařízení.  
      Drop In ve svém programu má i streetwork, tzn. terénní práce. Projekt terénních 
pracovníků částečně preventivně reguluje následky rizikového způsobu užívání drog injekční 
aplikací. Nejdůležitější je navázání kontaktu s cílovou skupinou a nabídnout jim služby, které 
jsou ochotni přijmout. Prací, kterou terénní pracovníci vykonávají, nepomáhají jen uživatelům 
drog, ale i veřejnosti. Tím, že pracovníci Drop In vyměňují uživatelům drog injekční 
stříkačky, tak tím vlastně poskytují i službu občanům Prahy, protože se dál nešíří infekční 
choroby z nečistých jehel.  
      Cílem terénních pracovníků je minimalizovat zdravotní, sociální a kriminální následky 
užívání drog. Z té zdravotní stránky pomáhají uživatelům tím, že jim dávají vitamíny, 
poskytují jim možnost hygieny, dávají jim informace o rizicích užívání konkrétní drogy či 
drog obecně a samozřejmě uživatelé mají možnost ošetření. Uživatelé drog terénní 
pracovníky zajímají z té zdravotní stránky i kvůli tomu, že častou příčinou úmrtí člověka 
užívajícího drogy bývá selhání imunity. Není to způsobeno pouze užíváním drogy samotné, 
ale především špatnými návyky životního stylu uživatelů (málo spánku, nedostatek vitamínů, 
nedostatečná hygiena, přetěžování organismu). A to se snaží právě řešit. Z toho sociálního 
hlediska se terénní pracovníci snaží soustředit na problematické uživatele, jejichž postavení 
ve společnosti může být složité, tudíž i možnosti řešení situace jsou komplikovanější. 
Zaměřují se tedy na uživatele drog z řad národnostních menšin (především romské), dále na 
cizince žijící legálně nebo nelegálně na území České republiky, děti do 15-ti let, uživatele 
z asociálních rodin. A snaží se spolu s nimi jejich problémy řešit. Z posledního hlediska, tedy 
z prevence kriminality, se pracovníci zaměřují na kriminalitu samotných uživatelů. A to tak, 
že informují uživatele o současné legislativě v oblasti užívání drog, o možných postizích za 
krádeže, o jejich právech a povinnostech, je-li uživatel zadržen nebo zajištěn, o nabídce 
pracovních míst v Kontaktním středisku Drop In nebo jiných organizací. 
(http://www.dropin.cz/streetwork.shtml)  
      Další náplní práce terénních pracovníků je mapování míst, kde dochází k výměně, 
prodeji, nebo konzumaci nelegálních drog v oblasti centra Prahy nebo nejbližšího okolí. 
Terénní program úzce spolupracuje s mobilním programem a Kontaktním střediskem Drop In. 
Náplň projektu Streetwork dlouhodobě zajišťují 3 pracovníci - každý na 0,5 úvazku.  
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1.3.1.2 Ambulantní léčba 
Ambulantní léčba je prováděná bez vyčlenění klienta z původního prostředí. Je to léčba 
nelůžková. Při ambulantní léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž 
délka kontaktu, frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho 
potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě s terapeutem nebo se zařízením. 
(Kalina, 2001) 
      Ambulantní léčba se provádí především prostřednictvím poradenství a psychoterapie. 
Terapeut se snaží najít možné příčiny užívání a rizikové faktory. Do ambulantní léčby bych 
zařadila terapeutická sanatoria (stacionáře), ambulance a nízkoprahová kontaktní centra. 
Různé léčby by na sebe měly navazovat. Ambulantní léčba by měla být propojena s ústavní, 
ústavní zase s následnou apod.  
 

1.3.1.2.1 Terapeutická sanatoria (stacionáře) 
Charakteristika. Terapeutická sanatoria jsou zařízení poskytující denní péči, tj. péči přes 
den, nelůžkovou, obvykle jen v pracovní dny. Uplatňují se u zdravotně postižených, seniorů, 
chronicky nemocných dětí, duševně nemocných či drogově závislých osob, podle cílové 
skupiny a zaměření mohou mít charakter ošetřovatelský, rehabilitační (resocializační), 
léčebný, sociální, výchovný apod. V léčbě závislých se léčba v denním stacionáři pokládá za 
alternativu ústavní léčby pro klienty, kteří jsou schopni abstinovat bez vyčlenění z původního 
prostředí. Pro uživatele, kteří se potřebují dostat ze svého prostředí, z tlaku okolí a dostupnosti 
drog, je vhodnější ústavní léčba, denní stacionář se s ní však může vhodně kombinovat 
(předcházet, nebo navazovat zejména na kratší pobyty).  
      Základním posláním sanatoria je dlouhodobá kontinuální péče, jejíž podstatou je to, že i 
když se klient již přímo neúčastní programu sanatoria, tým se snaží s ním udržet kontakt a 
klient může v případě potřeby znovu přijít. Nejde jen o jistý druh specializované péče, ale o 
celistvý pohled, tedy o snahu klientovi buď přímo pomoci nebo jej nasměrovat jinam, tzn. 
připravit ho a pomoci mu zprostředkovat jiné služby. Terapeuti se snaží najít klientovi 
pozitivní složky osobnosti, které se snaží posílit a rozvinout. Lidé do terapeutických sanatorií 
chodí jako do práce, tak na osm hodin denně. (Podle mezinárodních kritérií by měl program 
sanatorií pokrývat minimálně 4-5 hodin denně po 5 dní v týdnu.V České republice je 
požadováno ale 8 hodin programu denně.) Učí se zde, co mají dělat ve volném čase. Učí se žít 
v přirozeném prostředí tak, aby se vyhnuli rizikovým situacím, předem je rozpoznávali a 
využívali přiměřených strategií, jak je zvládnout nebo jak se jim vyhnout. Vyhlídky na 
dosažení léčebného účinku se tím zlepšují.  
      Historie. Terapeutická sanatoria se u nás začala objevovat v 70. a 80. letech. Řada zemí 
nechtěla financovat z veřejných finančních zdrojů opakované dlouhodobé pobyty 
v terapeutických komunitách, a tak začaly hledat účinnou alternativu právě v denních 
programech. Ale dodnes se vedou debaty o jejich výhodách a nevýhodách. (viz tabulka č. 5, 
Kamil Kalina, 2003) Tyto sanatoria nejsou příliš rozšířené. V České republice v roce 2001 
existovalo jenom 6 programů pro uživatele nelegálních drog s názvem „denní stacionář“, 
standardům zahraničním i domácím však zřejmě v plné míře odpovídá pouze jeden. A to 
denní stacionář – psychoterapeutické centrum SANANIM v Praze, který vznikl v roce 1996 
jako první zařízení tohoto typu pro drogovou klientelu v České republice. (Kalina, 2003) 
      Sanatoria mají svůj program, který čerpá z terapeutických komunit i z denních center pro 
duševně nemocné. Tento program je strukturovaný a je definován jako léčebný. Obsahuje 
přesný časový rozvrh a soubor pravidel, která stanoví podmínky léčby a definují žádoucí a 
nežádoucí chování účastníků programu včetně případných sankcí. Program je vyvážený, 
obsahuje skupinové terapeutické aktivity, aktivity pracovní, aktivity sportovní, kulturní, 
klubové apod. Program musí být hlavně intenzivní a komplexní. Důležitou součástí programu 
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jsou komunitní setkání. Komunitní setkání je prostorem, kde e řeší důležité problémy léčby, 
pravidel a konfrontace s nimi, probíhá hodnocení toho, jak klienti strávili předchozí den 
v době mimo program a plánování dne následujícího. (viz kap. 1.3.1.2.1.1 SANANIM) 
      Délka léčby v těchto sanatoriích je většinou 3-6 měsíců. Kalina ze své praxe uvádí, že 
standardní délka je 10-14 týdnů s možností prodloužení na základě individuálního kontaktu.  
      Strukturované denní programy mohou mít rozličné cíle, ale většinou zahrnují:  
- dosažení a udržení abstinence jak od původní drogy, tak od spouštěcích drog 
- změnu v sebepojetí a vztazích 
- podporu v osobním zrání a přiměřeném zvládnutí výzev vývojového období klienta 
- zlepšení sociálního fungování 
- osvojení základních dovedností každodenního života, potřebných pro studium či zaměstnání. 
Konečným cílem je změna životního stylu, pro kterou je abstinence podmínkou nutnou, 
nikoliv však postačující. (Kalina, 2003) 
      Terapeutická sanatoria nabízí své služby nedlouho abstinujícím klientům a i klientům, 
kteří stále drogy berou, ale chtějí se jich zbavit. Jednotlivá sanatoria se můžou zaměřovat 
pouze na jednu skupinu z výše uvedených, nebo na obě dvě zároveň. Výběrovou cílovou 
skupinou terapeutických sanatorií jsou klienti se střední (nikoliv vysokým) stupněm závislosti 
a s jistou zachovalou mírou psychické a sociální integrity a stability. Většinou se do těchto 
sanatorií nedostanou lidé mladší 17 let. Horní hranice nebývá stanovena. V programech je 
zařazeno 10 – 20 klientů.  
      Tým terapeutického sanatoria obsahuje psychiatry, psychology, psychoterapeuty, 
sociální pracovníky, pedagogy se speciálním zaměřením a další odborníky se zdravotnickým 
nebo humanitním vzděláním. Práce v sanatoriích je velmi náročná, vyžaduje velké nasazení, 
neobejde se bez trvalé práce na sobě, dalšího vzdělání a řádné supervize.  
      Léčba. Léčba v terapeutickém sanatoriu, jak už jsem zmínila, má své výhody i nevýhody. 
Jedna z nevýhod je ta, že klient se může stále nacházet ve svém původním prostředí, kde má 
širokou nabídku drog. Zde může snadno dojít k relapsu a klient tak může svévolně vypadnout 
z programu. Je snazší prostě nepřijít do terapeutického sanatoria než odejít z lůžkového 
zařízení. Týmy v sanatoriích se tomu snaží předcházet a zabraňovat, např. spoluprací 
s blízkými klienta, nebo monitorováním abstinence, také se snaží klienta kontaktovat, když 
nepřijde apod. Když má klient relapsů více, tak je mu doporučeno, aby přešel do ústavního 
léčení, nebo ať si zopakuje pobyt na detoxifikační jednotce.  
   

1.3.1.2.1.1 Denní stacionář-psychoterapeutické centrum 
SANANIM 
Jako příklad denního stacionáře bych uvedla psychoterapeutické centrum SANANIM. Denní 
stacionář-psychoterapeutické centrum SANANIM v Praze vzniknul v roce 1996 jako první 
zařízení tohoto typu pro drogovou klientelu v České republice. Je to nestátní zdravotnické 
zařízení, které je součástí systému prevence péče a léčby o.s. SANANIM. Toto centrum 
poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek. 
      Programy denního stacionáře umožňují předejít hospitalizaci klienta, vyhnout se jeho 
dlouhodobé izolaci od prostředí, do kterého se ještě může integrovat, a navíc toto prostředí 
aktivně a pozitivně ovlivňovat. Umožňuje reagovat na aktuální problémy a situace v okolí 
klienta, které často byly jednou z příčin daného chování a zároveň je řešit. Denní stacionář 
může předcházet, doplňovat, případně nahrazovat ústavní léčbu.  
      SANANIM na svých internetových stránkách www.sananim.cz poskytuje veškeré 
informace o tom, co jsou za sdružení, a kde a kdy je klient najde. Mají zde veškeré informace 
a i internetovou poradnu, kde se klient může zeptat na cokoli v oblasti drog a drogové 
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závislosti. Upozorňují zde také na to, že základním principem je dobrovolnost a motivovanost 
klienta. 
      Denní stacionář SANANIM je určen:  
- klientům s diagnózami "škodlivé užívání" nebo "závislost" na návykových látkách  
- klientům s motivací ke změně, k léčbě, k abstinenci  
- klientům ve věku od 16-17 let ( horní hranice není stanovena )  
- klientům s bydlištěm ve spádové oblasti (Praha a nejbližší okolí), které umožňuje docházet 
či dojíždět. 
Přijetí je možné i bez lékařského doporučení. (http://www.sananim.cz/fcilities.php?id=9) 
      Denní stacionář klientům nabízí intenzivní ambulantní léčbu skupinovou formou. 
Klient má určitý program, který se odehrává od 8-16 hod. V tomto programu se s ním nachází 
max. 12 lidí a jeho trvání je 3-4 měsíce. Stacionář nabízí i individuální psychoterapii a 
poradenství, rodinnou terapii, konzultace pro rodiče a partnery klientů, sociální poradenství a 
zahrnuje i odborné konzultace a stáže pro odborníky a studenty. Také zde již několik let 
funguje tzv. motivační skupina, která má význam jako „brána k léčbě“, slouží k přípravě, 
stabilizaci, provedení nutných lékařských vyšetření a sociálních intervencí. Má význam 
rovněž jako diferenciálně-diagnostický filtr pro jiné léčby. Je přístupná i klientům, kteří na 
počátku dosud berou drogy.  
      Z programu denního stacionáře si můžeme uvést ranní komunitní setkání. Tyto setkání 
se vyjadřují k následujícím tématům:  
- spánek a sny, jak se kdo cítí (sdělují i přítomní členové týmu) 
- reflexe na programu z předešlého dne 
- referování o čase stráveném mimo denní stacionář předchozí den po programu nebo o 
předcházejícím víkendu 
- plánování času stráveného mimo denní stacionář po programu a o víkendech,  
- drogy (relapsy, chutě), léky, alkohol, rizikové situace, nemoci,  
- žádosti – např. pokud klienti potřebují uvolnění z programu pro návštěvu lékaře nebo pro 
úřední jednání. Žádosti jsou posuzovány týmem 
- připomínky – klientů, týmu 
- zprávy – na závěr komunity předkládá „zpravodaj“ (člen skupiny) stručný přehled zpráv ze 
světa i domova. (Kalina, 2003) 
      Jako cíl si tento stacionář klade sociální integraci a změnu životního stylu souběžně 
s udržením abstinence a prevencí relapsu klienta. Konečný cíl by měl být kvalitnější život bez 
abstinence. Cílem pracovníků stacionáře je také podporovat klienty v jejich osobním zrání.  
      Pro klienty, kteří dokončili léčebný program v Denním stacionáři, je zajištěn ambulantní 
program následné péče, nejčastěji v Doléčovacím centru SANANIM.  
      V případě, že se klient rozhodne nastoupit do denního stacionáře, tak ho pracovníci 
seznámí s podmínkami a pravidly zařízení. SANANIM má stanoveny určitá pravidla a 
povinnosti pro jejich klienty, tak jako každý jiný stacionář. Zde bych ráda uvedla, jak můžou 
být tyto pravidla a povinnosti definovány. Desatero práv a povinností klienta denního 
stacionáře SANANIM:  
„Tyto podmínky, závazné pro všechny členy komunity, vymezují zároveň Vaše vlastní práva. 
1, Po dobu docházky do Denního stacionáře (dále DS) budu důsledně abstinovat od všech 
drog včetně marihuany a alkoholu. Léky budu užívat jen ve zcela nezbytných případech a po 
předchozí konzultaci s lékařem DS.  
2, Nebudu do stacionáře přinášet žádné drogy nebo alkohol, ani se účastnit programu pod 
jejich vlivem. 
3, Budu respektovat práva a majetek ostatních klientů i zaměstnanců stacionáře. Nebudu 
úmyslně poškozovat zařízení stacionáře.  
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4, Pokud způsobím škodu na majetku stacionáře, zaměstnanců nebo klientů, nahradím to 
v plné výši.  
5, Beru na vědomí, že veškeré informace o ostatních klientech stacionáře jsou důvěrné a 
v žádném případě je nebudu nikomu sdělovat.  
6, Beru na vědomí, že nezbytnou podmínkou účasti na programu stacionáře je včasná 
docházka a pravidelná přítomnost.  
7, Byl jsem seznám a budu dodržovat všechna pravidla stacionáře. 
8, Beru na vědomí, že odmítnutí odběru moči má stejné důsledky jako nepřiznané porušení 
abstinence. 
9, Jsem si vědom, že v případě porušení některého z výše uvedených bodů se vystavuji riziku 
vyloučení z programu DS.  
10, Beru na vědomí, že pouze v případě mé vlastní aktivity může být léčba úspěšná. (Kalina, 
2003) 
 

1.3.1.2.2 Ambulance 
Charakteristika. Podle představ Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové 
závislosti (EMCDDA) se ambulantní péče o závislé poskytuje především v ambulantních 
léčebných střediscích, odpovídajících našim ordinacím AT pro prevenci a léčbu závislostí, a 
ve střediscích strukturované denní péče, která odpovídají našim denním stacionářům. Další 
ambulantní péči poskytují střediska zdravotně sociálních služeb, která zatím nemají u nás 
samostatná zařízení, a nízkoprahové agentury odpovídající našim kontaktním centrům. Kromě 
toho se připouštějí další možná specifická zařízení ambulantní péče, která nejsou zařaditelná 
do zařízení výše uvedených. (Hampl in Kalina, 2003) 
      Historie. Specializovaná ambulantní lékařská péče by měla být dostupná pro všechny 
potřebné pacienty a zajistit tuto službu v plném rozsahu. V České republice tuto péči 
zajišťovala do roku 1992 celostátní síť zdravotnických zařízení s jednotnou náplní a názvem 
ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí. Jejich počet v České republice byl okolo 160 a 
zajišťoval plně dostupnost této specializované zdravotnické služby. Reorganizační změny, 
zejména privatizace ambulantních služeb, vedly k tomu, že většina lékařů (privátních 
psychiatrů) se přestala touto problematikou zabývat z nejrůznějších důvodů, zejména pro 
obtížnost práce a nedostatečné finanční ocenění. To způsobilo kromě jiného i nedostatečnou 
dostupnost specializované ambulantní lékařské péče o pacienty s abusem návykových látek. 
(Hampl in Kalina, 2003) Podle Hampla model ordinace AT odpovídá pojmu ambulantního 
léčebného střediska podle EMCDDA.  
      Tým ordinací AT. Zařízení má řídit kvalifikovaný lékař, s praxí v oboru a dle možností i 
s atestací z oboru AT. Optimální terapeutický tým se skládá z vedoucího lékaře, sekundárního 
lékaře, klinického psychologa, nejméně ze dvou zdravotních sester, jedné sociální pracovnice 
a podle potřeby z administrativního pracovníka na částečný úvazek. Členové terapeutického 
týmu se vzdělávají podle své profese a zúčastňují se, pokud možno aktivně, školení, seminářů 
a kongresů týkajících se problematiky návykových nemocí, psychoterapeutických kursů apod. 
Interní supervizi, kontrolu znalostí a plnění úkolů, vztahu k pacientům provádí vedoucí lékař.  
(Bartošíková a Hampl in Kalina, 2003) 
      Pro koho jsou ordinace AT určeny. Ordinace AT jsou otevřeny v týdnu a podle potřeby 
i o víkendech a svátcích. Oblast působení ordinace AT je velmi široká – viz tabulka č. 6 a 7 
(Hampl, 2003). Do těchto ordinací může přijít kdokoli, věk zde není omezen. A můžou sem 
přijít nejen závislí, ale i experimentátoři, konzumenti, víkendoví uživatelé bez závislosti a 
problémoví uživatelé. Můžou sem přijít také děti nebo dospívající. Výhodou ambulance je, že 
člověk zůstane ve svém přirozeném prostředí. To může být ale někdy i nevýhoda a to zejména 
jsou-li vztahy např. v rodině napjaté pod únosnou mez. Nebezpečím při ambulantní léčbě je 
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také silná vazba na partu, od které se nedaří odpoutat. Spolupráce s rodinou nebo blízkými 
osobami je při ambulantní léčbě velmi důležitá. (Nešpor, 1997) 
      Člověk, který přijde do ordinace AT nemusí být motivován k abstinenci. K návštěvě 
ordinace mohou být i donuceni a to jak soudem, tak blízkými osobami. Osoby, které nechtějí 
mít u ordinace záznam, můžou požádat o anonymní vyšetření a uvedení v záznamech pod 
heslem nebo jménem, které si sami určí.  
      Jak to vypadá po příchodu do ordinace AT. Po příchodu do ordinace AT je pacient 
vyšetřen lékařem. Bývá vyšetřen jako po somatické stránce, tak po psychické stránce. 
Důležitou součástí vyšetření je anamnéza, která má dvě částí, objektivní a subjektivní. A také 
anamnéza osobní, kterou pacient odevzdá ještě před vyšetřením. Zde by měl zmínit obecnější 
problémy a postupně pak užívání návykových látek. Objektivní anamnézu uvádí 
doprovázející osoba, rodič, partner, škola. Anamnéza vypovídá o problémech pacienta 
z různých stran. Subjektivní anamnéza poskytuje důležité údaje o okolnostech užívání 
návykové látky, o začátcích a způsobu jejího užívání. Je potřebné znát i názor pacienta na 
případné předcházející léčby, na pokusy o abstinenci nebo omezení užívání návykové látky. 
(Hampl in Kalina, 2003) 
      V ordinacích AT musíme počítat i s projevy negativismu a na druhé straně s projevy 
agravace a simulace. Jde zejména o předstírání odvykacího syndromu pro získání 
substitučního léku, když pacientovi dojdou peníze na nákup jeho drogy. (Hampl in Kalina, 
2003) Somatické vyšetření se týká hlavně neurologického vyšetření – zejména možných 
ataxií, změn a stavu zornic, Rhombergova postoje, schopnosti pohybu, zejména chůze a 
palpační citlivosti periferních nervů. Zjišťuje se také tlak, puls, dýchání a stav jater. Klinické 
vyšetření se doplňuje i laboratorními a dalšími pomocnými vyšetřeními. Vyšetřuje se moč, 
krevní obraz, virové hepatitidy A, B, C (Virové hepatitidy jsou velmi nakažlivá onemocnění 
způsobená hepatotropními (napadajícími játry) viry A,B,C,D,E. U nás se běžně vyskytují 
především hepatitidy A,B,C. Jednotlivé typy hepatitid se liší např. způsobem přenosu, délkou 
inkubační doby nebo možností přechodu do chronického onemocnění. Příznaky onemocnění 
jsou v úvodu podobné příznaků chřipky – malátnost, bolesti kloubů a svalů. Nemoc může 
probíhat i zcela bezpříznakově. (Dolanská, Korčišová, Mravčík, 2004)  
      Velmi důležité je navázání prvního kontaktu. Pacient je tak ochotnější ke spolupráci a 
postupně se seznamuje s jednotlivými pracovníky týmu. Vytváří si k prostředí kladný vztah. 
Navázání prvního kontaktu je o to složitější, když má pacient strach a trpí úzkostí, co se s ním 
bude dít. Při prvním setkání se těchto obav musí zbavit, kdyby jimi trpěl i nadále, tak by 
nejspíše podruhé nepřišel. Proto je tolik důležitý první kontakt.  
      Léčebnou péči o pacienta nelze oddělit od poradenství a preventivních aktivit. Prevenci 
můžeme rozdělit na primární, sekundární a terciární. Primární prevence je na požádání, např. 
když si ji vyžádají školy apod. Sekundární prevence je nezbytnou součástí léčebné péče. Tato 
prevence má zabránit vzniku a rozvoji závislosti a u závislých vzniku a rozvoji psychických a 
somatických komplikací užívání návykových látek. Nemůžeme od sebe oddělit léčebnou a 
preventivní péči, proto Hampl mluví o léčebně preventivní péči. (Hampl in Kalina, 2003) 
      Každá léčebně preventivní péče by měla mít prvky biopsycho-sociální. Léčby by měla 
být vždy individuální, protože každý pacient má svoje osobní, společenská a zdravotní 
specifika. Léčba obsahuje psychoterapii, farmakoterapii a socioterapii. Psychoterapie se snaží 
mít vstřícný a trpělivý přístup ke každému pacientovi a snaží se pochopit, proč se pacient 
chová tak, jak se chová. Tento typ léčby obsahuje i skupinovou psychoterapii. Farmakoterapie 
ovlivňuje závislost, zabraňuje nebo léčí komplikace, které vznikají při užívání drog a 
případných provázejících onemocnění. Socioterapie usiluje o návrat pacienta do společnosti, 
do prostředí bez drog. Pacient se podrobuje neustálým kontrolám, které se postupem času 
rozvolňují. Až po pěti letech můžou úplně přestat.  



 20 

      Návaznost péče. Ordinace AT by měly být v kontaktu s ústavní léčbou a s terapeutickými 
komunitami. Odborná ambulantní péče má značné možnosti pro rozsáhlou a různorodou 
klientelu. Její malá dostupnost v současnosti a nedostatky v jejím poskytování pochopitelně 
zvyšuje tlak na jiné, zejména lůžková zařízení nebo vede k tomu, že se řada pacientů do léčby 
vůbec nedostává.  
 

1.3.1.2.2.1 Příklady ambulancí  
Jako příklad ambulance uvedu psychiatrickou ambulanci MUDr. Jany Novotné v Brně. 
Psychiatrická ambulance MUDr. Jany Novotné v Brně je spolupracujícím zdravotnickým 
léčebným docházkovým zařízením. Psychiatrická ambulance je vedena zkušenou lékařkou s 
dlouhou praxí v oboru. Sídli na dobře dostupném místě v centru Brna, na Vídeňské 3. 
      Tato ambulance slouží problémovým uživatelům návykových látek a lidem na těchto 
látkách závislým, kteří potřebují psychiatrickou pomoc. Můžou sem docházet lidé od 13 let a 
nemusí mít doporučení, ale je vhodné se předem objednat. Ambulance je otevřená v pracovní 
dny od 8-15 hod.  
      Psychiatrická ambulance poskytuje následující služby: detoxifikační léčbu a substituční 
léčbu (Subutex), odvykací léčbu, léčbu psychotických komplikací, léčbu poruch osobnosti a 
chování v souvislosti se zneužíváním návykových látek, léčbu poruch příjmu potravy při 
léčbě závislostí, individuální a skupinovou léčbu pro patologické hráče a jejich rodinné 
příslušníky, odbornou péči o rodinné příslušníky, konziliární odborné služby jiným 
pracovištím, ochranné ambulantní proti-toxikomanické léčby. Činnost této ambulance je 
podpořena magistrátem města Brna. (http://www.podaneruce.cz/cz/programy/psychiatricka-
ambulance/psychiatricka-ambulance-mudr-jany-novotne.html) 
      Další ambulance z Brna je Psychiatrická ambulance, Brno. Psychiatrická ambulance 
Sdružení Podané ruce je zdravotnickým léčebným docházkovým zařízením. Je vedena 
odborným atestovaným lékařem-psychiatrem a sídlí v budově denního stacionáře Elysium. 
Lékařem ambulance je MUDr. Ronald Marek kvalifikovaný psychiatr a psychoterapeut. Tato 
ambulance je hodně podobná výše zmíněné.  
      Služba je určena standardní klientele psychiatrické ambulance – včetně dětí od 15 let. 
Ambulance pracuje s problémovými uživateli návykových látek a závislými na těchto látkách, 
kteří potřebují psychiatrickou pomoc. Přijít jsem klienti mohou i bez lékařského doporučení, 
ale je vhodné se objednat. Otevírací doba je většinou od 8:30 – 15:00 hod. (Individuální 
psychoterapie si klienti v této ambulanci musí hradit, ceny jsou dohodou. Jinak všechno 
ostatní platí pojišťovna.)  
      Psychiatrická ambulance poskytuje následující služby: detoxifikační léčbu a substituční 
léčbu (Subutex), léčbu psychotických komplikací, léčbu poruch osobnosti a chování v 
souvislosti se zneužíváním návykových látek, léčbu poruch příjmu potravy při léčbě 
závislostí, konziliární odborné služby jiným pracovištím, individuální a skupinovou léčbu pro 
patologické hráče a jejich rodinné příslušníky, odbornou péči o rodinné příslušníky, ochranné 
ambulantní proti-toxikomanické léčby, individuální psychoterapii.  
      Ředitelem služeb je PhDr. Jiří Libra a správa Sdružení Podané ruce v Brně. Vedoucím 
ambulance je MUDr. Donald Marek. (http://www.podaneruce.cz/cz/programy/psychiatricka-
ambulance/psychiatricka-ambulance.html) 
 

1.3.1.2.3 Nízkoprahová kontaktní centra 
Historie. Historicky můžeme pozorovat postupnou specializaci oboru návykových nemocí 
v rámci oborů péče o duševní zdraví v průběhu druhé poloviny 20. století. Tento obor se stává 
interdisciplinárním, zasahuje i do resortu sociálních věcí, školství a řady dalších oborů. Před 
rokem 1989 existovala v tehdejším Československu síť tzv. AT ordinací (pro alkoholismus a 
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jiné toxikománie), psychiatrická lůžková zařízení, specializované protialkoholní léčebny, 
záchytné stanice. Po roce 1989 v rámci restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení řada AT 
ordinací zanikla. Systém léčebné péče se však začal postupně rozšiřovat o nestátní a 
nezdravotnická zařízení, která reagovala především na nové trendy v oblasti užívání 
návykových látek. (Libra in Kalina, 2003) 
      Postupem času se od medicínského modelu „léčby závislých“ v tradiční instituci se důraz 
přesouval spíše do oblasti primárně preventivních programů, psychosociálních souvislostí, 
scénářů tohoto typu chování. Byla zdůrazněna potřeba včasného kontaktu s nově se 
konstitující generací problémových uživatelů a závislých. Hledala se podoba „dveří“ do 
systému pomoci, otevřených dveří s nízkým prahem, kterými lze vstoupit do programu 
vedoucích k léčbě, ale i k včasnému varování a snížení rizika důsledků návykového scénáře. 
Už před politickými změnami existovala u nás zařízení koncipovaná otevřeně a komplexněji, 
na místě je třeba jmenovat aktivity Střediska drogových závislosti jako je DROP IN (drop-in 
znamená anglicky „neočekávaně přijít“, „vpadnout“) – viz DROP IN. (Libra in Kalina, 2003) 
      Náplň práce pracovníků kontaktních center. Kontaktní centra spolu se streetworkem 
spadají pod kontaktní práce (Kontaktní práce jsou definovány ve standartech sociálních služeb 
MPSV 2000 jako „komplex nízkoprahově organizovaných služeb, jejichž cílem je vytvářet 
podmínky pro navázání kontaktní a konkrétní kontaktní práce s jednotlivci a sociálními 
skupinami, které nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc a u 
kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci.“) (Libra, 2003). Kontaktní centra 
mají v první řadě klientům poskytovat informace, které jsou pro ně vhodné a důležité. Mělo 
by zde také dojít k včasné krizové intervenci. Lidé, kteří dochází do kontaktních center, 
nejsou příliš motivováni k léčbě.  
      Pro klienty, kteří nemají přílišnou motivaci k abstinenci, je docela výhodou, že 
nízkoprahová kontaktní centra umožňují anonymní kontakt a že abstinence pro ně není 
podmínkou. Zde respektují volbu klienta, ať už se rozhodne pro život s drogou nebo bez ní. 
Vždy mu nabídnou pomoc. Klient, v případě anonymního kontaktu, nemá takový strach a lépe 
se mu navazují kontakty. (V případě anonymního kontaktu se klienti kódují pro případnou 
další návštěvu, pro statistiky, pro potřeby hodnotitelnosti rozsahu, intenzity a efektivity 
služeb.) 
      Cílová skupina kontaktních center jsou závislí a problémoví uživatelé tvrdých drog. A 
mezi poskytované služby těchto center patří podle Kudrleho a Kaliny (2001): 
- všechny prvky včasné intervence, kdy usilujeme o včasný zásah do vývoje možné drogové 
kariéry – tedy prvky z primární prevence (edukace, poradenství, krizová intervence), ale také 
včasná intervence odklánějící škodlivé následky u těch, kteří již drogy užívají pravidelně 
(edukace v tomto směru, výměnné programy apod.),  
- lékařské poradenství 
- kontakt na svépomocné aktivity,  
- práce s motivací ke strukturované terapii,  
- účelné vedení klienta a průběžné sledování postupu v léčbě 
- prvky terapie, které se překrývají s ambulantní léčbou v ambulantních zařízení (závisí na 
úrovni profesionalizace práce kontaktních center). 
      Služby kontaktních center. Obecně do služeb v kontaktních centrech můžeme zahrnout: 
1, kontaktní práce – navázání kontaktu s klientem, získání si jeho důvěry a zjištění základních 
problémů a potřeb 2, výměnný program – výměna injekčních stříkaček a dalšího materiálu 3, 
základní zdravotní péči 4, základní poradenství – informace o zdravotních a sociálních 
rizicích, o možnostech léčby apod. 5, další krátkodobou intervenci – práce s blízkými 
osobami 6, strukturované poradenství a motivační trénink – pomáhá klientům udržet si, popř. 
navýšit si motivaci k dalšímu postupu v léčbě. Tato služba je pojímána jako „vyšší stupeň“ 
služeb kontaktního centra, při němž klient vystupuje z anonymity a vstupuje do 
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terapeutického či poradenského vztahu 7, sociální práce – pomoc při hledání zaměstnání, 
ubytování a vyřizování dokladů, sociální asistence při kontaktu s rodinou, úřady, soudy, 
policií, probační službou, právní poradnou apod. a 8, doplňkové služby – hygienický servis, 
potravinový servis apod.. (Libra in Kalina, 2003) 
      Mezi pracovníky nízkoprahového kontaktního centra mají patřit lidé s takovými 
profesemi, kvalifikacemi a dovednostmi, aby odpovídali různorodé skladbě programu, a 
samozřejmě musí zvládnout frustrující nároky této práce. Mezi pracovníky se můžou 
vyskytnou i bývalí uživatelé drog. (Bývalí uživatelé jsou často využíváni především 
v úvodních fázích programu pro navazování kontaktů s cílovou skupinou, pro práci 
v prostředí „skryté populace“.) Zaměstnanci se musí neustále vzdělávat v oblasti prevence, 
léčení závislosti, sociální práce, rodinné terapie, individuální a skupinové terapie, krizové 
intervence a motivačního tréninku, což si myslím, že je v tomto případě nejdůležitější. 
Pracovníci kontaktního centra se setkávají s problémovými uživateli, kteří nemají žádnou 
motivaci k abstinenci, pokud by je pracovníci motivovali k abstinenci, tak by měli možná 
snahu přistoupit k léčení. Samozřejmě, i nucené léčení (např. když je k tomu donutí blízcí 
lidé) má své účinky. Ale když člověk nikoho nemá, tak ho k tomu asi nikdo nepřinutí, proto to 
zůstává na pracovnících kontaktních center.  
      Návaznost péče. Kontaktní centra jsou „dveřmi do systému služeb“, spolupráce, 
předávání klientů, koordinovaná práce postupující hranice různých organizací z různých 
resortů však bývá nejtěžší klíčovou položkou tvorby systému. Schází konsensus upravující 
podobu sítě služeb a formy účinné spolupráce v ní. (Libra in Kalina, 2003) Kontaktní centra 
by ale měla být v kontaktu se všemi dalšími složkami systému péče o závislé na drogách. 
Problematická je spolupráce s policií. Dochází ke konfliktu loajality vůči klientům a vůči 
represivním postojům policie. Nezbývá než testovat možnosti míry shody a jednat o 
konkrétních problémech s konkrétními policisty. Problémy jsou i s veřejností, která má místy 
sklony považovat kontaktní pracovníky za skryté podporovatele neodpovědných „feťáků“, 
kteří nepřípadně matou své klienty či utrácejí peníze z daní „řádných“ občanů.  
 

1.3.1.2.3.1 Nízkoprahové kontaktní centrum K-centrum 
Historie. Nízkoprahové kontaktní centrum K-centrum vzniklo v září 1997 v Plzni. Nejprve 
byl zahájen jenom zkušební provoz s omezeným rozsahem služeb, ale po roce činnosti, kdy 
byla potřebnost těchto služeb potvrzena, bylo K-centrum zrealizováno naplno. V roce 1999 
došlo k transformaci nadace na Centrum protidrogové prevence a terapie (CPPT), tj. obecně 
prospěšnou společnost. Kontaktní centrum provozované CPPT, o.p.s. v Plzni je zatím 
v Plzeňském kraji jediným programem poskytujícím harm reduction služby, terapii a 
poradenství v takové šíři a kapacitě.   
      Jak už jsem zmínila, K-centrum poskytuje harm reduction služby. Harm reduction 
služby jsou zaměřené na snižování zdravotních a sociálních poškození uživatelů drog, kteří 
nejsou rozhodnuti pro život bez drog, a na snižování rizik z toho plynoucích pro jejich blízké. 
Minimalizací těchto rizik se snižují negativní dopady na zdraví i ekonomiku celé společnosti. 
K-centrum také zajišťuje poradenské a terapeutické služby v oblasti drogových závislostí pro 
uživatele drog starší 15 let jejich rodiče a blízké osoby.  
      K-centrum nabízí následující služby:  
- harm reduction služby - výměnný program injekčního náčiní a distribuce drobného 
zdravotnického materiálu, informační služby pro uživatele drog a základní zdravotnické 
ošetření s cílem snižovat zdravotní škody spojené s užíváním drog 
- poradenství v oblasti infekčních onemocnění a rizik spojených s užíváním drog, testování 
HIV ze slin a HEP, zprostředkování očkování HEP typu A a B (pouze pro uživatele drog) 
- poradenství, krizová intervence a informační servis pro uživatele drog, rodiče a širokou 
veřejnost 
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- základní potravinový a hygienický servis pro klienty ve finanční tísni v tzv. kontaktní 
místnosti 
- orientační toxikologické testy 
- psychologické poradenství a diagnostika 
- sociální práce - poradenství a asistenční služba 
- zprostředkování odborné léčebné péče a reference na detoxikační jednotku, ústavní léčbu, 
komunitní či doléčovací program. Zprostředkování gynekologické, venerologické, 
sexuologické péče a rovněž zprostředkování péče pro děti experimentující s drogami aj. 
- terapie - motivační trénink a podpůrná terapie, příprava na léčbu s cílem následné abstinence 
- práce s rodiči a rodinami uživatelů drog - individuální a skupinová terapie rodičů 
- vzdělávací programy (ve spolupráci s P-centrem, což je další složka programu CPPT) a 
školení a stáže pro pedagogy, rodiče, kolegy  
- výzkum. (http://www.kcentrum.cz/index.php?doc=k_centrum_services) 
      Základním heslem K-centra je samozřejmě anonymita, protože K-centrum spadá do 
nízkoprahových zařízení, diskrétnost, profesionalita a dostupnost. Požadují také, aby klient 
přišel do centra dobrovolně.  
      Pracovní tým v K-centru. V K-centru pracují pracovníci se vzděláním v oblasti 
zdravotní, sociální práce, psychologie, psychoterapie a pedagogiky. Činnost je jako v každém 
zařízení supervidována lékařem-psychiatrem.  
 

1.3.1.3 Lůžková léčba 
Lůžková léčba je taková léčba, kdy je klient vytrhnut ze svého prostředí a zasazen do 
prostředí léčebného. Do lůžkové léčby bych zařadila detoxifikační jednotky, ústavní léčbu a 
terapeutické komunity.  
 

1.3.1.3.1 Detoxifikační jednotky 
Charakteristika. Nejprve vysvětlím rozdíl mezi detoxikací a detoxifikací. Detoxikace je 
kompletní zbavení organismu toxické látky po intoxikaci. Detoxifikace je léčba odvykacího 
stavu (bez nebo s použitím farmak) a trvá v průměru 1-3 týdny. (Konečný, 2005)        
Detoxifikační jednotky jsou určeny k zvládání odvykacích stavů a intoxikací drogou u osob, 
které nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení, např. na jednotce intenzivní péče nebo 
ARO, tj. anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Detoxifikační jednotky jsou nejčastěji 
začleněny jako součást zařízení ke střednědobé nebo dlouhodobé léčbě závislostí, jako 
samostatná detoxifikační jednotka v nemocničním komplexu, nebo jako součást zařízení, jež 
poskytují ambulantní služby, nabízející jako alternativu i detoxifikaci v domácím prostředí. 
Některá zařízení jsou ochotna přijímat pouze ty klienty, kteří mají zajištěnu další následnou 
léčbu, což pak vede k jejich malému využívání. (Nešpor in Kalina, 2003). 
      Smyslem detoxifikace je zbavit organismus návykové látky a pomoci pacientovi překonat 
možné odvykací příznaky (léčbu odvykacích stavů shrnuji podle pana Nešpora v tabulce č. 8), 
posoudit stav a navrhnout další léčbu. To se může dít buď bez použití léků (někdo v takovém 
případě hovoří o detoxikaci), nebo za farmakologické podpory. Detoxifikace má připravit 
pacienta na další léčbu, je to jenom počáteční fáze léčby.  
      Detoxifikaci může provádět: 
- Oddělení pro léčbu závislosti. Tato léčba má dobrou návaznost na další lůžkovou péči. 
Dostupnost konziliárních služeb bývá relativně dobrá.  
- Detoxifikační jednotky v nemocničním komplexu. Výhodou bývá velmi dobrá dostupnost 
konziliárních služeb. Mohou nastat určité problémy při předávání pacienta k další léčbě.  
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- Detoxifikační jednotky zařízení, jež poskytují ambulantní služby. Výhodou bývá dobrá 
návaznost na následnou ambulantní péči, problémy mohou nastat při zajišťování konziliárních 
služeb a pokrytí pronikavého zvýšení provozních nákladů na lůžka.  
- Detoxifikace v domácím prostředí je možná u lehčích forem závislostí nebo intoxikací. 
V tomto případě nesmí odvykací syndrom ohrožovat život. Bývá také nutná dobrá spolupráce 
rodiny, která přebírá zodpovědnost za dodržování lékařských doporučení, podává léky a je se 
zdravotníky v kontaktu. Detoxifikace v domácím prostředí se u nás ovšem neprovádí zdaleka 
tak často jako v jiných zemích, což více méně úspěšně kompenzují detoxifikační jednotky. 
- Detoxifikace na somatických odděleních. Tato detoxifikace se provádí u akutních pacientů, 
kteří jsou přijímání z jiného důvodu a u nichž propukne odvykací syndrom. Somatické 
oddělení by mělo pacientovi poskytnout komplexní léčbu včetně detoxifikace, jestliže není 
možný překlad jinam s ohledem na závažnost tělesného postižení nebo z jiných důvodů. 
(Nešpor, Csémy, 1996) 
      Než lékař stanoví, že by měl jít klient na detoxifikaci, tak by měl vědět, proč to dělá. 
Detoxifikace sama o sobě totiž není u naprosté většiny závislých postačující intervencí. Proč 
musí klient na detoxifikaci. K častým důvodům detoxifikace patří následující okolnosti: 
- Nebezpečnost pacienta sobě nebo okolí z důvodu intoxikace nebo odvykacího stavu.  
- Snaha připravit klienta na nějakou další formu odvykací léčby.  
- Diferenciální diagnostika. Může se jednat o nejasný stav a je třeba rozhodnout, zda se jedná 
o intoxikaci, toxickou psychózou nebo jinou duševní chorobu. V tomto směru může být velmi 
prospěšné toxikologické vyšetření (Nešpor, 1998).  
- U klienta např. po těžkém úrazu nebo pro jiné komplikace týkající se jeho tělesného zdraví 
je potřebná léčba v nemocničním prostředí, což vyžaduje zvládnutí odvykacího stavu.  
- Detoxifikace ze zvláštních důvodů (brzké uvěznění, vycestování závislého cizince apod.).  
- Snížit toleranci vůči droze. Po detoxifikaci klesá tolerance vůči droze. To vědí závislí na 
heroinu a někdy vyhledávají detoxifikaci, aby si snížili toleranci, protože opatřovat si např. 
2000Kč denně na heroin pro ně přestalo být únosné.  
- Sociální důvody. Klient nemá zájem o léčbu a abstinenci, ale je v sociální tísni a detoxifikaci 
bere jako určitou daň za to, že bude mít kde bydlet, zvláště pokud ví, že zároveň dostane léky, 
které jeho odvykací stav podstatně zmírní. (Nešpor in Kalina, 2003) 
      Řada detoxifikační jednotek v České republice jsou určeny pro klienty na nealkoholových 
drogách. A zabezpečení těchto jednotek zajišťuje zpravidla vedoucí lékař, další lékař, střední 
zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci a terapeuti. Někdy bývají jednotky propojeny i 
s jinými zařízeními, které poskytují další služby (např. střednědobou léčbu). To pro 
pracovníky těchto jednotek znamená, že se musejí věnovat i dalším úkolům. To pro ně na 
jednu stranu představuje větší pracovní zátěž, na druhou stranu to ale usnadňuje návaznost 
péče, zvláště pokud se podařilo během detoxifikace navázat  klientem konstruktivní 
terapeutický vztah. (Nešpor in Kalina, 2003) 
      Detoxifikační jednotka by měla poskytovat komplexní péči, která zahrnuje 1, 
farmakoterapii, 2, psychoterapii a 3, sociální práce. Krátce tyto tři složky péče rozvedu. 1, 
Někdy není farmakologická léčba nutná, jindy je vhodné podání antidota (protijedu), což je 
možné např. u otravy opiáty nebo benzodiazepiny. Při intoxikacích se také často poddává 
podpůrná medikace, která zmírňuje některé projevy intoxikace. Při léčbě odvykacích stavů 
jsou nejnebezpečnější odvykací stavy po vysokých dávkách některých tlumivých léků 
(barbituráty nebo benzodiazepiny). V tomto případě je třeba podávat stejnou látku, která byla 
zneužívána, ve snižujících se dávkách. Odvykací stav po heroinu sám o sobě neohrožuje 
život. U těchto stavů se nejčastěji podává buprenorfin (Temgesic, Subutex). Strategie této 
léčby spočívá v tom, že se klient fyzicky závislý na heroinu převede na např. 4 dny na 
buprenorfin a ten se pak náhle vysadí. Odvykací stav po buprenorfinu je slabý, a proto se po 
jeho vysazení objevují jen mírné obtíže, které lze případně zvládat jinak. Kromě této rychlé 
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detoxifikace lze ovšem volit i podstatně delší léčebná schémata. Každá typ drogy má jiný 
odvykací stav a jinak se také farmakologicky léčí. 2, Z hlediska této péče bývá důležitá, tak 
často mnou zmiňovaná, práce s motivací a techniky posilování motivace. Lze také využívat i 
relaxační techniky, rodinnou terapii a krizovou intervenci. 3, K častým úkolům sociálního 
pracovníka na detoxifikační jednotce patří pomoc při výběru a zprostředkování další léčby, 
pomoc v pracovních a právní záležitostech, kontaktování rodiny, pomoc při jednání s úřady, 
záležitosti kolem dokladů, zdravotního pojištění atd. (Nešpor in Kalina, 2003) 
      Délka detoxifikace. Doba, kterou detoxifikace vyžaduje, se liší podle toho, na jakém typu 
drogy je klient závislý a v jakém je stavu. Např. heroin vyžaduje tak týden. Po týdnu 
nejvýraznější tělesné obtíže obvykle vymizí. Dále samozřejmě některé problémy přetrvánají, 
jako např. poruchy spánku nebo mírné svalové bolesti, ale to už klientům nebrání v další 
aktivní léčbě. Největší problém je v tom, že klienti mají silný craving (bažení), což je silná 
touha po droze. Nejdelší detoxifikační léčbu vyžadují odvykací stavy po látkách, které 
potřebují postupné vysazování (zejména závislost na vysokých dávkách barbiturátů a 
beznzodiazepinů) a u kombinovaných závislostí. Některé komplikace detoxifikace a to, jak 
jim předcházet, nebo je zvládat, uvádím v tabulce č. 9.  
      Návaznost péče. Detoxifikace ale sama o sobě nestačí. Musí následovat nějaká další léčba 
a to zvláště u těžších forem závislosti. Většinou jsou pacienti přeposíláni do ambulantní péče, 
ústavní péče nebo do terapeutických komunit s dlouhodobým pobytem. Většina těchto 
zařízení má jako podmínku přijetí klienta, že musí absolvovat detoxifikace. Většinou 
předávání klientů dochází tak, že pracovníci detoxifikační jednotky klientovi přímo domluví 
místo, čas a za kým mají přijít („aktivní předávání“). Nebo si klient rozhodne sám, kam by se 
chtěl jít léčit dál, už během detoxifikace a pracovníci mu to zařídí. Nejlepší pro předání do 
další léčby je, když má klient doprovod. Tím se úspěšnost předání pronikavě zvyšuje.  
 

1.3.1.3.1.1 Metadonová substituce v Drop In 
Charakteristika. Program metadonové substituce v Drop In vzniknul v roce 1999. Vedoucí 
lékař substitučních programů Drop In o.p.s. je MUDr. Zdeněk Veselý, vedoucí programu byl 
do 31.8.05 MUDr. Dušan Randák a od 1.9.05 to je MUDr. Miroslava Flimelová.  
Substituce methadonem je ve světě uznávaná metoda léčby závislosti na opiátech. V 
civilizovaném světě úspěšně existují substituční programy téměř 30 let. Člověk, který se 
opakovaně neúspěšně pokoušel o abstinenci, má volbu zkusit i metadonovou substituci. 
Podstatou substituce je náhrada pouličního nelegálního opiátu opiátem legálním a to 
methadonem. Methadon je ve formě sirupu nebo tablet. Jde tedy také o odnaučení toxikomana 
aplikovat si drogu do žíly. Podstatnou složkou substituční terapie je resocializace klienta, 
přeorientování se na životní styl únosný pro společnost a klienta samotného. Methadonová 
substituce je ale pouze začátek řešení, jak se zbavit závislosti na drogách. Není to všespásná 
metoda a nemůže pomoci každému.  
      Kdo může vstoupit do substitučního programu. Lékaři a personál střediska mají právo 
přijmout, nebo odmítnout kohokoliv. Klienta vhodného pro substituční program je velmi 
těžké definovat. Měl by být schopen prokázat dlouhodobý abúzus opiátů a to nejčastěji 
formou písemného potvrzení z nízkoprakových středisek jako je např. Drop In, nebo K 
centrum - o registraci v souvislosti se závislostí na opiátech. Čím starší záznam - tím lépe . 
Přednost mají samozřejmě ti klienti , kteří mají za sebou „bohatou“ drogovou kariéru, klienti 
HIV pozitivní, klienti s hepatitidou A, B, C a gravidní ženy. 
(http://www.dropin.cz/metadonovasubstituce.shtml) 
      Pro přijetí je důležitá motivace klienta. Nejčastěji jsou do programu přijímáni lidé s 
prokazatelnou závislostí na opiátech delší 4 let. S opakovanými neúspěšnými pokusy o 
abstinenci. U mladších klientů je často důležité doložit pokusy o klasickou léčbu v 
psychiatrických léčebnách. Před přijetím do programu je třeba se zaregistrovat v 
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nízkoprahovém středisku. I kdyby posléze klient nebyl přijat do substitučního programu je mu 
registrace velkou výhodou do budoucna. Je-li výše uvedené splněno přichází klient s 
doporučením do centra metadonové substituce, kde je znovu zvážena anamnéza. Vyhovuje li 
kriteriím je s klientem podrobně probrán smysl substituce. Důležitá je klientova představa o 
programu a o svém účinkování v něm .Představy klienta jsou pak promítnuty do terapeutické 
smlouvy, která se tak stává smlouvou individuální.  
      Pravidla substitučního programu. Zde bych uvedla příklad z vnitřního řádu z Drop In.  
- V prostorách centra platí zákaz kouření, aplikace, či manipulace s psychotropními látkami.  
- Klient metadon užije pod dohledem sestry.  
- V čekárně je možné se zdržovat pouze po dobu nezbytnou k užití metadonu.  
- Při klinických známkách intoxikace drogami, léky nebo alkoholem nebude klientovi 
metadon vydán a opakování výše zmíněných stavů bude důvodem k ukončení substituční 
léčby.  
- Důvodem k okamžitému vyloučení z programu je jakékoliv násilí, nebo jeho hrozba.  
- Absence delší než 1 den v průběhu týdne, nebo absence delší než 3 dny v průběhu měsíce je 
důvodem k ukončení programu.  
- V případě absence 24 h je původní dávka zachována.  
- V případě delší omluvené absence (vazba, soud, hospitalizace apod.) nebo absence od 24 h 
do 3 dnů je substituční program opět zahajován od počátku.  
- Mimo stanovené výdejní doby nebude metadon vydán. 
(http://www.dropin.cz/metadonovasubstituce.shtml) 
      Ambulantní detoxikace. Po vzájemné dohodě s klientem je možné provést i ambulantní 
detoxikaci. Klient je ale předem upozorněn, že ambulantní detoxikace sebou nese poměrně 
vysoké riziko recidivy.  
Nejčastějším důvodem žádosti o ambulantní detoxikaci je neúnosná sociální a finanční situace 
toxikomana. Část klientů se snaží ambulantním detoxem snížit si toleranci vůči opiátům a tím 
dosáhnout stejných stavů za méně peněz.  
      Stanovení dávky v režimu detoxikace musí stále zohledňovat subjektivní stav klienta. 
Může dojít k situaci, kdy z původní detoxikace se vyvine substituce, třeba i s otevřeným 
koncem. Na webových stránkách Drop In se také rozebírá, zda je bezpečnější, aby gravidní 
ženy prodělávaly detoxikaci, nebo aby raději prodělaly substituci. Dochází zde k závěru, že 
mnohem bezpečnější je substituce. (K detoxikaci je nejvhodnější třetí trimestr těhotenství.) V 
některých zemích se u gravidních upřednostňuje detoxikace nebo substituce buprenorphinem 
(Subutex). Lze přejít ze substituce methadonem na substituci buprenorphinem a naopak. Dle 
výrobců se cca 8 mg buprenorphinu rovná cca 60 mg Methadonu. Samozřejmě že tento 
převod je orientační, protože je třeba brát v úvahu subjektivní pocity klienta. S novou látkou 
jsou často spojována různá očekávání. Přechod k methadonu a naopak se doporučuje na dávce 
rovnající se 30 mg methadonu, tedy na dávce velmi nízké.  
 

1.3.1.3.2 Ústavní léčba 
Charakteristika. Ústavní psychiatrická léčba je zabezpečována na psychiatrických 
odděleních nemocnic nebo střednědobě a dlouhodobě v psychiatrických léčebnách. Její 
výhodou je možnost nepřetržité odborné péče, což je potřebné zejména u těžších tělesných 
nebo duševních komplikací. Je tu podstatně nižší dostupnost návykových látek a je tu méně 
„spouštěčů“, nežli v pacientově přirozeném prostředí. Změna prostředí je určitě další radikální 
výhodou. Ústavní léčba má ale i své nevýhody. Je náročná finančně, v současnosti ji hradí 
pojišťovna, a pacient se nemůže věnovat svému zaměstnání. Proto se ústavní léčba 
nedoporučuje, pokud by se stav dařilo zvládat ambulantně nebo formou denního stacionáře.        
Za indikace k ústavní léčbě se považují zejména následující okolnosti:  
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- Stavy, u kterých je nutné nepřetržité nebo průběžné sledování zdravotníky. Může se jednat o 
těžké odvykací syndromy, psychotické stavy, suicidální pacienty a ty, kteří představují 
nebezpečí pro sebe nebo druhé z důvodů duševní choroby.  
- Těžké emoční a behaviorální problémy.  
- Vysoká rezistence vůči léčbě bez ohledu na důsledky pokračujících problémů, což vyžaduje 
intenzivní práci na motivaci.  
- Neúspěšnost ambulantního léčení. To platí zejména tam, kde by recidiva byla vysoce 
nebezpečná, např. s ohledem na suicidální jednání nebo při určité profesi, v níž hodlá pacient 
pokračovat (např. zdravotníci). Ústavní léčba často přeruší bludný kruh návykového chování, 
dalších problémů a dalšího návykového chování.  
- Nebezpečné anebo nevhodné přirozené sociální prostředí pacienta.  
- Léčba je nařízena soudem nebo okresním úřadem. V případě ochranných protialkoholních 
nebo protitoxikomanických léčeb nařízených soudem nesmí zdravotnické zařízení pacienta 
propustit bez předchozího souhlasu soudu.  
Včas a dobře indikovaná ústavní léčba může předejít rozbití sítě sociálních vztahů i 
zdravotním škodám v důsledku těžké recidivy. (Nešpor, Csémy, 1996)  
      Forma léčby. Zorganizovat kvalitní léčebný program vyžaduje kromě dobré vůle i úsilí, 
kvalifikaci a zkušenost. Uspokojit citové potřeby klienta v léčebném programu nemusí být 
snadné. Ústavní léčba může mít různou formu:  
- Krátkodobý pobyt např. deset dní k překonání odvykacích potíží a zlepšení tělesného stavu 
(tzv. detoxikační pobyty – viz kapitola 1.3.1.3.1 Detoxifikační jednotky). Krátkodobá léčba se 
může také nazývat prodloužená detoxifikace. V České republice není tato forma zatím příliš 
rozšířená.  
- Středně dlouhá léčba trvá od několika týdnů do několika měsíců. Umožní určitou stabilizaci 
stavu a vytváří lepší předpoklady pro následnou péči.  
- Dlouhodobé programy mohou trvat i déle. K dlouhodobé léčbě jsou určeny některé 
terapeutické komunity (viz kapitola 1.3.1.3.3 Terapeutické komunity). Tato forma léčby je 
vhodná u pokročilejších forem závislosti, tam, kde by předchozí formy ústavní léčby 
nestačily, u pacientů v těžké životní situaci s rozbitou sítí sociálních vztahů apod. (Nešpor, 
Csémy, 1997) Délka léčby záleží na situaci a stavu klienta. V této kapitole se budu zabývat 
střednědobou ústavní léčbou poskytovanou zdravotnickým zařízením.  
      Program léčebné péče musí být strukturovaný a komplexní. Program oddělení, které je 
organizováno jako terapeutická komunita, obsahuje skupinovou terapii, rodinnou terapii, 
sociální práci, farmakoterapii, program prevence relapsu a rehabilitační aktivity jako je 
pracovní terapie, sport, zátěžové programy a trénink sociálních dovedností. Do týmu zařízení 
patří kromě zdravotnických pracovníků, také odborně vzdělaní psychoterapeuti, sociální 
pracovníci, pracovní terapeuti, eventuálně pracovníci další. Tým je veden nejčastěji 
psychiatrem. (Dvořáček in Kalina, 2003) 
      Cíle střednědobé léčby musí být adekvátní délce programu a potřebám pacienta. Cíl je 
samozřejmě trvalá abstinence. Postupné cíle mohou být velmi individuální, zde vyjmenuji jen 
některé typické: 
- stabilizace sekundárních problémů spojených se závislostí 
- vybudování náhledu (uznání závislosti jako svého problému, jejich důsledků a potřebných 
kroků k jejich kompenzaci, včetně uznání potřeby dlouhodobě se léčit a nadále dodržovat 
některá pravidla) 
- postupné řešení důsledků drogové kariéry, respektive zahájení řešení těchto problémů  
- přebudování motivace (z původního vnějšího tlaku na vnitřní pozitivně formulovanou 
motivaci) 
- zvnitřnění abstinenčních norem 
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- zvnitřnění struktury dne a týdne (zejména časové struktury spojené se získáním schopnosti 
nestavět se k libým a nelibým situacím nutkavě) 
- současné řešení problémů dalších, se závislostí přímo nesouvisejících (např. zahájení léčby 
souběžně psychické poruchy) 
- identifikace rizik relapsu a nalezení strategií pro minimalizaci těchto rizik 
- některé změny v původním prostředí (např. změna nevhodného zaměstnání, rizikových 
známostí, rizikových míst pro trávení volného času apod.) 
- přiměřené zlepšení sebehodnocení 
- přiměřené zlepšení prožívání. (Dvořáček in Kalina, 2003) 
      Charakter léčby. Léčba má charakter zdravotnický, psychoterapeutický a sociální péče. 
Základem, na kterém je komplexní program postaven, je strukturovaná léčba s režimem. 
Základní model střednědobé léčby v našich podmínkách vychází z modelu zavedeného 
Jaroslavem Skálou – tzv. Skálův či Apolinářský model.   
      Základem komplexního terapeutického programu je strukturovaná léčba – strukturovaný 
je  (1) průběh léčby – do několika fází různě výrazně od sebe oddělených, (2) týden – 
struktura týdne zajišťuje vyváženou skladu programu, během týdne se vystřídají všechny části 
komplexního programu s požadovaným minimem 20 strukturovaných hodin týdne, (3) den – 
v podobě přesného časového rozvrhu jednotlivých aktivit. Strukturovaný program obsahuje ve 
vyvážené podobě aktivity psychoterapeutické, pracovní, volnočasové atd. Struktura kromě 
zajištění vyváženosti a stálosti komplexního programu umožňuje zpřehlednění činnosti 
pacienta během dne a zpřehlednění postupu léčby. (Dvořáček in Kalina, 2003) 
      Léčba musí obsahovat určitý režim, soubor pravidel. Soubor jasných pravidel a pevná 
struktura je v terapii závislosti nezbytnou složkou. Smyslem je podporovat takové vzorce 
chování, které (1) vedou k získání odměny bezpečněji, perspektivněji a nikoli nutkavě a  
(2) se jeví být méně rizikové z hlediska potenciálního relapsu. Cílem je ovšem přejít od 
pravidel a struktury vnějších (daných terapeuty) k pravidlům a struktuře vnitřní, kterou si 
pacient dokáže udržet sám. (Aby byly názorně vidět výsledky, používají někde bodovací 
systém, kde se udělují kladné a záporné body, z nichž mohou plynout pro pacienta různé 
výhody nebo nevýhody.) 
      Léčba probíhá v prostředí léčebného společenství. Na oddělení je zhruba 20-30 pacientů. 
Léčebné společenství vytváří bezpečné a důvěrné prostředí pro samotnou terapii a poskytuje 
množství interakcí a zpětných vazeb, které mohou být jedním z hlavních nástrojů růstu 
pacienta. Je-li léčebné společenství vhodně terapeuty podporováno, vytváří normy 
společenství zaměřené k snadnějšímu dosažení obecných terapeutických cílů. Vzhledem 
k některým zvláštnostem střednědobé léčby (např. častější příjmy nových členů a častější 
odchody, menší vstupní filtr či zdravotnický charakter zařízení), se daří udržet většinou jen 
některé znaky typické terapeutické komunity.  
      Terapie. Základními aktivitami v rámci strukturovaného programu jsou 
psychoterapeutické skupiny a komunitní sezení. Skupiny jsou více zaměřeny na problematiku 
jednotlivých pacientů , komunity jsou více orientovány na důležité momenty života oddělení a 
na tu část osobních problémů pacientů, jejichž řešení pomáhá formovat normy společenství, 
nebo je jinak inspirativní pro celou komunitu. V léčbě jsou samozřejmě i individuální 
psychoterapeutická sezení. Jsou ale jenom doplňkem komunitních a skupinových aktivit. 
(Dvořáček in Kalina, 2003) 
      Pacienti mají také ve svém programu pracovní terapii. Podílí se tam na chodu oddělení a 
zařízení. Provádějí úklid areálu, drobné opravy apod. Cílem těchto aktivit je obecně 
rehabilitace pracovních návyků. A také prací ve skupinách je pracovní terapie zdrojem 
interakcí často jiného typu než například na skupinových sezeních. Další částí programu jsou 
volnočasové aktivity, které mají komunitní i individuální část. Smyslem komunitních aktivit 
je strávený společný čas s jinými lidmi a vytváření širšího prostředí pro sociální interakce. 
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Smyslem individuálních aktivit je aktivní trávení času. Tato část pomáhá pacientům znovu 
nalézt, co mají dělat ve volném čase.  
      Obvyklý průběh léčby má 4 fáze:  
1. fáze (přibližně 1-3 týdny) – detoxifikace. Jde o úvodní dobu k základní stabilizaci pacienta, 
k provedení základních vyšetření, k zahájení budování terapeutického vztahu, k posilování 
motivace k setrvání v léčbě.  
2. fáze (přibližně 1 měsíc) – adaptace na terapeutický program a zařízení. Během této fáze se 
pacient seznamuje s principy strukturovaného programu, režimem, s léčebným společenstvím. 
Postupně se adaptuje na program, na komunitu, akceptuje komunitní normy, vytváří si náhled.  
3. fáze (přibližně 2-3 měsíce) – fáze aktivní léčby. Jde o období aktivní spolupráce 
v psychoterapii a spolupodílení se na chodu léčebného společenství. Pacient pravidelně jezdí 
na propustky, uskutečňuje se rodinná terapie. Aktivně se řeší důsledky drogové kariéry a 
zpřesňuje motivace k abstinenci.  
4. fáze (přibližně 1 měsíc) – fáze přípravy na návrat do původního prostředí. Pacient si vytváří 
reálné plány do života po léčbě, zajišťuje si práci a bydlení (vše s cílem minimalizace rizik 
relapsu) a naplánuje si kvalitní následnou péči. (Dvořáček in Kalina, 2003) 
      Délka léčby je závislá na stavu pacienta, na léčebném zařízení a na spousty jiných dalších 
faktorů. V současnosti se účinné minimum v ústavní terapii závislosti považuje doba 3 
měsíců. Ve střednědobé léčbě mohou nastat také komplikace, a to když dojde k relapsu 
v průběhu léčby (na propustce či donesením návykové látky přímo do zařízení), při 
předčasném ukončení léčby (tzv. „drop out“), při porušení zásadních pravidel léčebného 
společenství (např. fyzická nebo verbální agrese či sexuální vztah). Relaps se většinou 
terapeuti snaží akceptovat, ale pro pacienta to přináší v léčebném programu některé 
nevýhody. Další komplikace, tj. přerušení léčby, je docela častá, ale jednotlivá zařízení se 
v tomto směru liší – odlišnost je vesměs dána různou pevností vstupního filtru, různou 
pevností pravidel zařízení a různou mírou individuální podpory pacienta v setrvání v léčbě. 
K nejvyššímu počtu předčasných odchodů dochází v prvním měsíci. (Dvořáček in Kalina, 
2003) 
      Návaznost péče. Na střednědobou léčbu musíme nahlížet jako na jednu etapu 
dlouhodobého terapeutického procesu. Jedním z důvodů je i to, že po návratu do původního 
prostředí má klient velké nutkání se zase vrátit ke drogám. Na závěr střednědobé léčby se 
proto musí naplánovat přesný plán následné péče. Většina pacientů se vrací do původního 
prostředí, kde následná péče bude probíhat formou ambulantní. Menší část z nich odchází do 
terapeutických komunit. Psychiatrické léčebny poskytují jako jeden z prvků následné péče 
tzv. opakovací pobyty – většinou 3 týdenní pobyty v 1. roce abstinence, v odůvodněných 
případech i déle.  
 

1.3.1.3.2.1 Ústavní léčba v Psychiatrické léčebně Bohnice 
Charakteristika. „Psychiatrická léčebna Bohnice byla založena na dobu neurčitou 
rozhodnutím Ministra zdravotnictví ČR ze dne 25.11.1990 jako samostatný právní subjekt - 
příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Sídlo 
léčebny je Praha 8 - Bohnice, Ústavní 91. Statutárním orgánem léčebny je její ředitel – 
v současnosti MUDr. Ivan David, CSc., kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.  
Zástupcem ředitele je ekonomický náměstek. 
      Psychiatrická léčebna Bohnice je odborným léčebným ústavem, poskytujícím ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči v oborech: psychiatrie, interní lékařství a geriatrie, konziliární 
služby v potřebných oborech, ústavní ochranné léčby, psychiatrické, protitoxikomatické a 
sexuologické, zpracovávání ústavních znaleckých posudků v oborech psychiatrie, psychologie 
a sexuologie.“ (http://www.plbohnice.cz/modules/xfsection/article.php?articleid=40) 
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      V Psychiatrické léčebně Bohnice mají ústav pro závislé na drogách, kde je mužské a 
ženské oddělení zvlášť. Mužské oddělení je na paviloně číslo 31, který řídí MUDr. Karel 
Nešpor, CSc. Oddělení je rozděleno na tři části – uzavřené a otevřené detoxifikační oddělení a 
režimové oddělení. Celková kapacita je 49 lůžek. Ženské oddělení je na paviloně číslo 8, 
který řídí MUDr. Václav Dvořák. Toto oddělení je rozděleno na tři části – uzavřené 
detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková 
kapacita pavilonu 8 je 40 lůžek. 
      Nároky na ústavní léčbu jsou jenom základní. A to, aby člověk vůbec přežil, najedl se, 
vyspal a aby pacient aspoň chvíli ve společnosti neškodil. Doktoři pacientovi radí, aby si 
našel nějaké zájmy a věnoval se něčemu jinému než tomu, co se týkalo alkoholu. Tato ústavní 
léčba trvá tři měsíce a platí to pojišťovna. Poté doktoři pacienty směřují k následné léčbě, jak 
už v terapeutických komunitách nebo různých sanatorií.  
      Léčba. V rámci strukturovaného programu v léčebně probíhají  psychoterapeutické 
skupiny a komunitní sezení, rodinné terapie, nácvik sociálních dovedností, pohybové terapie, 
pracovní terapie apod. Pacienti v léčebně docházejí do různých dílen, např.: do keramické 
dílny. V keramické dílně si mohou pacienti všech věkových kategorií a různých schopností 
zkusit vytvořit vlastní výrobek od jeho vymodelování (možnost vytváření i na hrnčířském 
kruhu), až po konečnou povrchovou úpravu glazováním a vypálením v keramické peci. 
Keramická hmota má efekt rehabilitační (vhodné i pro starší pacienty) i relaxační. Dále 
můžou pacienti docházet do textilní dílny, kde je jednou z nejjednodušších činností v textilní 
dílně je příprava (stříhání) úpletu a molitanu na vycpání textilních hraček, vystřihování šablon 
a střihů z papíru. Dále tu je dílna dřevo, košíkářská dílna, drátování, svíčkařská dílna a dílna 
pro šperk a vitráž. Mají možnost docházet i do výtvarných dílen.  
      Pacienti můžou také vyzkoušet múzické terapie. Např. v Bohnické divadelní společnosti. 
Hlavním záměrem se stávají jednotlivé fáze zkoušek („tvarování“), nikoli konečná inscenace, 
jež představuje pouze dílčí horizont společného úsilí. Osvědčují se zejména prvky 
nonverbálních technik, soustředěná psychofyzická rehabilitace (studium zvuků, gest, 
improvizace), mytická archetypální témata.  
      Nedílnou součástí ústavní léčby je skupinová terapie, která se v Bohnicích provádí mimo 
oddělení. Např.: psychotrénink, to je aktivizace psychických funkcí a sociálních schopností, 
trénink paměti, pozornosti, asociace, abstraktního myšlení, komunikační dovednosti - vše 
formou nenáročných her a cvičení ve skupině. Dále tu máme videoskupiny. To jsou 
specializované skupiny s využitím videokamery. Pacienti jsou natáčeni při provádění 
verbálních i neverbálních činností či úkolů, záznam vzápětí shlédnou a hovoří o dojmech ze 
sebe i z druhých. Mají tak možnost vidět se v různých situacích a duševních stavech, porovnat 
své pocity s vnějším působením, dostat zpětnou vazbu od ostatních, trénovat se v sociálních 
kontaktech.  
      Pacienti také využívají relaxační hudby. Ta je určena k psychickému a somatickému 
uvolnění. Neřízená forma relaxace, spočívá v poslechu relaxační hudby (25-30 minut) a 
následném rozhovoru, ve kterém pacienti sdělují zažité prožitky a myšlenky. Nesmíme také 
opomenout tématické skupiny. Mezi ty patří skupinová terapie s prvky výtvarné, hudební, lit. i 
tvořivé hry, vždy na určité téma. Cílem je vyvolávání pozitivních emocí, získávání dovedností 
adekvátně reagovat na různé sociální situace, podporování sebedůvěry, posilování vůle, 
podporování schopností a poskytování možností vyjádřit své problémy a adekvátním tvůrčím 
způsobem je zpracovat . Rozvíjí se zde i sport.  
      Přímo na oddělení se provádí činnostní terapie. Téměř každé oddělení má svého terapeuta, 
který se dle svého zaměření věnuje s pacienty různým činnostem. Jako je třeba výtvarná 
činnost, výroba drobných užitkových a okrasných předmětů, drobné opravy a údržba pavilonu 
a okolí, drobné manuální práce, trénink schopností sebeobsluhy, vytrvalosti a trpělivosti.   
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1.3.1.3.3 Terapeutické komunity 
Definice terapeutické komunity. Terapeutickou komunitu (TK) můžeme definovat jako 
specializované rezidenční (pobytové) zařízení, zaměřené na léčbu vedoucí k abstinenci a na 
sociální rehabilitaci. V TK se poskytuje střednědobá a dlouhodobá odborná péče v trvání 6-18 
měsíců. Cílovou populaci tvoří osoby závislé na návykových látkách (obvykle 
nealkoholových) ve středním až těžkém stupni závislosti, často s kriminální anamnézou a 
těžším psychosociálním, případně i somatickým poškozením (nejčastěji hepatitidou typu B a 
C). Věk klientů se ve většině TK pohybuje v rozmezí 18-35 let. Můžou existovat jako součást 
komplexního systému péče, nebo jako samostatná organizace s funkční provázaností na další 
odborná zařízení. Zřizující organizace je většinou nestátní. (Adameček, Těmínová, Kalina in 
Kalina, 2003) 
      Principy terapeutické komunity shrnul Kratochvíl (1797) následovně:  
- Aktivní podíl pacientů na léčení. 
- Vytvoření dobré obousměrné komunikace na všech úrovních, tedy mezi pacienty, mezi 
pacienty a týmem i uvnitř terapeutického týmu.  
- Zvýšená rovnoprávnost v rozhodování.  
- Kolektivnost.  
- Sociální učení, při kterém dostává člen komunity rychlou zpětnou vazbu o tom, jak jeho 
chování působí na druhé.  
- Vnitřní diferenciace komunity. Členové komunity, kteří jsou v ní déle a osvědčili se, 
získávají ve srovnání s nováčky řadu výhod, jež se týkají propustek, návštěv nebo míry 
soukromí. Na druhé straně se od nich zároveň očekává větší zodpovědnost a aktivnější podíl 
na léčbě ostatních.  
- Většina terapeutických komunit pro závislé má jasná, všeobecně známá a prosazovaná 
pravidla. Většina komunit je „drug free“, tedy není povoleno do komunity přinášet alkohol 
nebo drogy. Závažné porušení pravidel znamená ukončení léčby, méně závažné dočasný 
pokles v hierarchii komunity na nižší stupeň s menší mírou výhod nebo jiné znevýhodnění. 
(Tým TK – stejně jako celá komunita – je jasně hierarchicky uspořádán.)  
- Z uvedeného vyplývá, že dlouhodobá léčba v terapeutické komunitě, ač účinná, není 
přijatelná pro všechny závislé. Část z nich do takové léčby ani nenastoupí a část léčbu 
v komunitě předčasně ukončuje.  
      Základní principy terapeutické komunity pro závislé podle Adamečka, Těmínové a 
Kaliny:  
- Motivovanost klienta k vlastní změně je základním bodem úspěšné léčby a resocializace.  
- Podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života.  
- Schopnost přijímat odpovědnost je znakem zralé osobnosti, trénink odpovědnosti je tedy 
základním kamenem léčby resocializace.  
- Závislý člověk má právo rozhodovat o svém životě. Proto jeho vstup do komunity je 
dobrovolný, stejně tak i odchod z ní.  
- Terapie probíhá především ve skupině (společenství, komunitě), a to vzhledem k tomu, že 
pro člověka je přirozený život ve společnosti, kde jsou formovány základní vztahy.  
- Přechod z terapie do běžného života musí být postupný vzhledem k náročnosti situace.  
- Strukturovaný život v komunitě upevňuje, zakotvuje a umožňuje vytvářet vnitřní strukturu.  
- Terapeutický tým je pouhým průvodcem a poradcem klienta, nikoli expertem na jeho život.  
      Závislý člověk, který vstupuje do terapeutické komunity. Závislý je emočně nezralý a 
musí dospět. Závislí jsou považováni za nezralé a nezodpovědné jedince, kteří nedokáží 
odložit uspokojení svých potřeb. V terapeutické komunitě se mohou naučit využívat svůj 
potenciál k tomu, aby emočně, fyzicky, duchovně, intelektuálně a sexuálně vyrostli a 
rozvinuli svou tvořivost. Závislý si může pomoci tím, že pomáhá ostatním. Pokud se stane 
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vzorem pro nově příchozí, posílí tak své pozitivní chování. To zvýší jeho sebedůvěru. 
Terapeutická komunita je terapie sama o sobě. (Kooyman, 1992) 
      Potlačené pocity viny, které v sobě člověk dusí, mohou vést k tomu, že dotyčný odehrává 
své konflikty negativně sebedestruktivním způsobem. Na rozdíl od některých psychiatrických 
teorií není v terapeutických komunitách vina považována za symptom deprese, ale za 
přirozený signál, který není dobré potlačovat nebo racionalizovat. Skrývání něčeho může vést 
k pocitům viny, kvůli kterým pak člověk opouští komunitu. Když dokážeme vyjádřit všechny 
myšlenky a pocity, stáváme se svobodnými lidmi. Závislost je příznak skrytých problémů. 
Užívání drog je považováno za důsledek problémů. Mohlo původně sloužit jako pokus řešit 
problémy, ale postupně se stalo samo problémem. Klient se učí, jak přicházet na to, jakou 
funkci užívání a závislost měly, a jakou bolest nebo strach z bolesti měly potlačovat. 
(Kooyman, 1992) Klient potřebuje v léčbě dosáhnout separace, individuace a autonomie. 
Musí být ušetřen odmítnutí, i když zcela neplní terapeutova předem stanovená očekávání.  
      Terapeutický tým má pracovníky, kteří mají různé vzdělání (psychoterapeutické, 
speciálně pedagogické, lékařské, v oblasti sociální práce apod.), různé specializované výcviky 
(ve skupinové a individuální psychoterapii, v rodinné terapii, v arteterapii apod.) a různé 
dovednosti a zkušenosti. Důležité jsou také osobnostní vlohy, členové týmu mají představovat 
vzor dospělosti pro klienty. Členové týmu se musí neustále vzdělávat. (Kalina, 2000) 
      V terapeutické komunitě mohou pracovat i bývalí uživatelé drog, i když v našich TK jich 
najdeme podstatně méně než v zahraničí, kde tvoří v týmu často většinu. Užívání drog 
v minulosti a prodělaná léčba závislosti by neměly být jedinou kvalifikací ex-usera pro práci 
v TK. Pokud má ex-user svou minulost zpracovanou a může ji otevřeně nabídnout, může jeho 
příklad rozšířit terapeutický potenciál týmu. Zároveň by se však neměl na svou roli trvale 
upnout jako na profesi nebo v ní být týmem fixován.  
      Hlavním cílem léčby v terapeutické komunitě není jen umožnit závislému žít život bez 
užívání drog či jiného autodestruktivního chování. Nejde jen o odstranění negativního 
symptomatického chování. Cílem je také rozšířit pozitivní životní styl, naučit klienta zvládat 
stres konstruktivním způsobem, změnit jeho negativní sebepojetí na pozitivní, naučit ho 
vytvářet uspokojivé blízké vztahy s druhými lidmi a užívat si života. (Kooyman, 1992) 
      Cíl léčby v terapeutické komunitě se netýká pouze změny chování, jeho chování je 
považováno za symptom jeho vnitřních obtíží. Jen pokud přestane drogy užívat, mohou se 
tyto problémy vynořit. V terapeutické komunitě se člověk učí znovu cítit důvěru v sebe a 
druhé. Konečný cíl není neutrální, ale pozitivní. Klient v terapeutické komunitě se učí zvládat 
stres a konflikty konstruktivním způsobem. Zjišťuje také, že žádat o pomoc neznamená být 
bezmocný. Léčba v terapeutické komunitě se zaměřuje na sociální, intelektový a tvůrčí rozvoj 
klienta. V tomto procesu je důležité, aby klient poznal limity svých schopností. (Kooyman, 
1986)  
      Léčba v TK se označuje jako „léčba vedoucí k abstinenci“ či „léčba orientovaná 
k abstinenci“. Abstinence však není cílem léčby v TK, je pouze cestou, podmínkou a součástí 
léčby a pro budoucnost nezbytným prostředkem k tomu, aby se klient mohl zapojit do 
normálního života. Úkolem léčby je, aby klient přijal abstinenci jako nezbytnou součást svého 
dalšího života, objevil její možnosti, ale i omezení, a využil ji k dalšímu rozvoji sebe sama, 
uplatnění sebe sama ve světě a ke své spokojenosti. Cílem léčby v TK je změna životního 
stylu, pomůže mu k tomu osobnostní růst.  
      Život v komunitě se snaží přibližovat reálnému životu, který má svá pravidla, řád, režim, 
ve kterém se uskutečňují reálné i přenosové vztahy. Dalšími prostředky jsou jednotlivé složky 
strukturovaného programu.  
      Odborná péče v terapeutické komunitě – součásti strukturovaného programu: 
Terapie v TK se zaměřuje na 1, vývoj osobnosti a emoce 2, na chování 3, na duchovní rozměr 
osobnosti a etiku 4, na dovednosti přežít a být profesně zajištěn. 1, Prvky zaměřené na 
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chování – zpětná vazba a intervence, konfrontační skupiny, struktura, pravidla, řád, 
hierarchie. 2, Prvky zaměřené na emoce a vývoj osobnosti – skupinová psychoterapie 
dynamicky orientovaná, individuální terapie, rodinná terapie, speciální postupy – arteterapie, 
psychodrama, tanec atd. 3, Prvky zaměřené na vzdělání, etiku, spiritualitu – vzdělání, 
semináře, diskuse, tématické skupiny. 4, Prvky zaměřené na dovednost přežít a být profesně 
zajištěn – sociální učení, práce, komunikační dovednosti, asertivní trénink.  
Z tohoto rozdělení vyplývá, že vedle sebe a spolu se v léčbě uplatňuje jak psychoterapie, tak i 
výchova. (Adameček, Těmínová, Kalina in Kalina, 2003) 
      Režim. Režim je tvořen souborem pravidel programu TK. Zahrnuje časovou strukturu dne 
a týdne, povinnosti klienta a požadavky na jeho chování v programu, způsoby hodnocení 
požadovaného chování a sankce za režimové přestupky a výhody za dodržování režimu. Pro 
TK je typické, že vyžaduje po klientech změnu chování ihned po příchodu do TK. Nečeká se 
na to, až si všechno klienti promyslí a k lepšímu chování sami dojdou. Změna chování je tedy 
do značné míry vnucená, a proto je přirozené, že klienti se jí všemožně brání. Komunita chce 
měnit klienty a klienti chtějí měnit komunitu. Tímto se u nich projevuje spousty pocitů, které 
si za pomoci skupiny a terapeutů postupně uvědomují a učí se je vyjadřovat slovy.  
      Časová struktura. Rozdělení času v TK se blíží běžnému dnu. Den je rozdělený na 
jednotlivé aktivity (včetně pracovní terapie), na spánek a volný čas. Na tyto jednotlivé aktivity 
je vymezen zhruba stejný čas a to 8 hodin. Během víkendu je volného času více. Klienti mají 
minimálně 20 hodin strukturovaných aktivit týdně, které jsou rozděleny do pěti pracovních 
dnů.  
      Povinnosti, sankce a hodnocení klientů. V TK platí zákaz užívání drog a manipulace 
s nimi, zákaz násilného chování, závazek podřídit se rozhodnutí komunity, zákaz sexuálních 
vztahů. Porušení těchto pravidel vede k vyloučení klienta. TK má i další pravidla, která už 
nejsou tak kardinální jako tak předešlá. Porušení těchto pravidel nevede k vyloučení klienta 
z programu, ale jejich porušení je sankciováno jinak. Negativní chování je konfrontováno 
slovně, ale často také prostřednictví různých sankcí, které jsou odstupňovány podle 
závažnosti, od prospěšné práce pro komunitu a písemné úkoly přes sestup v hierarchii, 
dočasné sesazení do nižší fáze. A naopak klienti jsou samozřejmě i oceňováni.  
    Klienti jsou komunitou a svým individuálním garantem hodnoceni. Vyplatí se například 
poukazovat na rozdíl mezi tím, co klient říká, a tím co dělá. Například může tvrdit, že je 
v poslední době pracovitější – přitom sedí v kruhu s další desítkou lidí, kteří ho při práci 
sledují, a ti se k jeho tvrzení mohou okamžitě vyjádřit a případně ho korigovat.  
      Jednotlivé aktivity programu v TK. Setkání komunity, skupinová terapie, individuální 
terapie, rodinná terapie, pracovní terapie, vzdělání (vzdělávací program v TK zahrnuje témata 
prevence relapsu, filozofie a principů TK, témata podporující praktické dovednosti a zvyšující 
právní vědomí apod.), volnočasové, sportovní, zátěžové aktivy a jiné rehabilitační aktivity 
(posilují odolnost a stmelují komunitu), sociální práce (v TK usnadňuje klientům přístup k síti 
různých institucí). 
      Fáze léčby v TK. Pobyt klienta v TK je strukturován do fází, z nichž každá má svá 
pravidla, práva a povinnosti. Liší se mírou přijímané odpovědnosti a jsou rovněž výrazem 
toho, že klient v léčbě postupuje a pracuje na vlastní změně. Přestupy z jedné fáze do další tím 
plní roli hodnotící, nahrazující bodový systém v jiných zařízeních.  
Jednotlivé fáze sledují následující cíle: 
- vytvoření struktury 
- pozitivní i negativní hodnocení 
- trénink odpovědnosti 
- uvědomění si možností a limitů, které nám přinášejí jednotlivá životní období a různé 
situace 
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- vytváření takového prostoru, který před klienta staví přiměřené nároky, které mu umožňují 
růst a při tom respektují fáze jeho vývoje. (Adameček, Těmínová, Kalina, 2003) 
      V první fázi se klient musí odnaučit negativnímu a destruktivnímu chování. Musí si 
uvědomit, že jeho aktuální problémy způsobila jeho závislost na droze. Musí také chtít změnu 
životního stylu a přizpůsobení se životu bez drogy a pravidlům komunity. Aby přešel do 
druhé fáze, musí o to požádat celou komunita, která hodnotí poté jeho způsobilost. Ve druhé 
fázi klient přijímá a uplatňuje nové hodnoty komunity. Vytváří si vztahy v komunitě a hledá 
sám sebe. Jsou mu umožněny i kontakty s rodinou. Ve třetí fázi klienti často využívají 
komunitu jako noční stacionář. Ve dne bývají uvolňováni z programu a mohou chodit do 
zaměstnání, shánět si bydlení či zajišťovat doléčování. V této fázi někdy dochází u klientů 
k zhoršení jejich stavu, proto potřebují množství podpory. Ta má ale také své meze. Například 
datum odchodu klienta bývá jasně stanoveno a příliš se neodsouvá.  
      Komplikace. Komplikace můžou nastat při předčasném ukončení léčby, ke kterému 
dochází u dvou třetin klientů. (V případech, kdy klienti dokončí celý program, je léčba 
neúčinnější.) K tomu jistě přispívají faktory na straně doporučujících zařízení a na straně 
klientů, ale bezpochyby také na straně terapeutických komunit a jejich terapeutů. K dalším 
komplikacím může dojít při porušení abstinenci. Problémem může být také to, že TK může 
nastavovat dvojí tvář. TK pracuje 24 hodin denně. To je ovšem výhoda, protože objem takové 
léčby je podstatně vyšší, než při tradičním uspořádání. Má to však také určitá rizika. K nim 
patří to, že komunita může jinak fungovat na oficiálních programech a jinak např. během 
neformální debaty v koupelně. Problémem můžou být také „toxické řeči“, tj. klienti někdy 
rádi mluví o drogách a tím nabuzují i u ostatních touhu po droze. V TK v zahraničí tyto 
„toxické řeči“ zakázali, u nás to zatím není běžné. Problémem může být také autokratický 
vůdce, nebo tvorba podskupin. Jak správně uvádí Kratochvíl (1979), tvorba podskupin ještě 
sama o sobě nemusí být problémem. Problémem se stává v okamžiku, kdy se vytvoří 
podskupina členů komunity, kteří mají vůči léčbě ambivalentní nebo negativní vztah. 
Komplikací může být i partnerské a příbuzenské vztahy v TK. Může se jednat o partnerské a 
příbuzenské vztahy z období před léčbou. Jestliže jsou oba partneři nebo např. sourozenci 
závislí na návykové látce, budou patrně posilovat své dřívější maladaptivní vzorce chování a 
to jejich léčbu podstatně zkomplikuje. (Nešpor, Csémy, 1996) 
 

1.3.1.3.3.1 Terapeutická komunita Němčice 
Charakteristika. Terapeutická komunita Němčice je specializované zařízení pro 
dlouhodobou rezidenční léčbu a sociální rehabilitaci osob závislých na nealkoholových 
drogách. Sídlí v Němčicích u Volyně a je součástí občanského sdružení SANANIM. 
Terapeutická komunita v Němčicích se otevřela již v roce 1991 a to jako první zařízení tohoto 
typu v České republice. V současnosti TK Němčice vede Martin Hulík.  
      TK Němčice je určena mužům i ženám starších 18 let po absolvování detoxifikační léčby 
s diagnózou „závislost na nealkoholových drogách. Kapacita této komunity je 20 klientů. 
Klient by měl do TK přijít dobrovolně a motivován k léčbě.  
      TK Němčice nabízí: 
- dlouhodobou rezidenční léčbu a sociální rehabilitaci  
- poradenství pro rodiče a partnery klientů  
- odborné konzultace a stáže pro odborníky a studenty. 
(http://www.sananim.cz/fcilities.php?id=7)  
      Jak už jsem popsala výše, i TK Němčice se orientuje na samotný život v terapeutické 
komunitě, který je zaměřený na otevřenou komunikaci mezi klienty a terapeuty. Klienti se 
podílí na rozhodování v komunitě a prostředí komunity je vede ke změně škodlivých vzorců 
chování. Doba léčby je 10–15 měsíců. Léčba je rozdělena do 4 fází, které respektují klientův 
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růst a míru jeho vlastní změny. Hlavním cílem léčby v TK je znovuzapojení klienta do 
normálního života a jeho osobní spokojenost. 
      Tým pracovníků TK Němčice tvoří psychoterapeuti, pedagogové, psychiatr, psycholog, 
sociální pracovníci a ex-user (bývalý uživatel).  
      Léčba a práva klientů. Léčba se uskutečňuje skrze skupinovou psychoterapii, pracovní 
terapii, režim, arteterapii a relaxaci. TK dále poskytuje individuální a rodinné poradenství, 
trénink odpovědnosti a sociálních dovedností, plus sport, zátěžové programy a volnočasové 
aktivity. Klienti do TK přicházejí dobrovolně a mají i možnost dobrovolného odchodu. Mají 
právo na spolurozhodování o postupech své léčby a právo na utajení všech informací 
týkajících se léčby.  
      Následná péče. Pro klienty, kteří dokončili léčebný program, je zajištěn ambulantní 
program následné péče v Doléčovacím centru SANANIM a program chráněného bydlení. 
(http://www.sananim.cz/fcilities.php?id=7) 
 

1.3.1.4 Následná péče 
Následná péče je vhodná tehdy, když už klient prošel, ale není to podmínkou, některým 
léčebným zařízením (ambulantní či rezidenčním), a chce se zbavit nadobro drog. Následující 
léčba se snaží zapojovat klienty do společnosti, snaží se jim pomoc při hledání práce a 
vypořádání se se životem, který má být samozřejmě bez drog. Klient se snaží udržet svoji 
abstinenci.  
      Do následující péče bych zařadila doléčovací programy a svépomocné organizace jako 
jsou např. AA-anonymní alkoholici.  
      Pan Nešpor vidí možnost doléčování v Praze v OAT, ordinace pro léčbu alkoholismu a 
jiných toxikomanií, organizacích typu AA, rodinných poradnách atd. Jako interaktivní prvky 
programu by stanovil: 1. motivační úvod, 2. přehled o tom, jak se účastníci před léčbou 
(ne)léčili, 3. sestavení si plánu doléčování (2 kontrakty týdně jsou bezprostředně po skončení 
ústavní léčby minimem). (Nešpor, 2000) 
 

1.3.1.4.1 Doléčovací programy 
Charakteristika. Vymezení následné péče není jednoznačné. Panují dohady, kdy vlastně 
následná péče začíná. Mohli bychom se ale uchýlit k tomu, že následná péče je poslední fází 
procesu změny a tudíž sem patří intervence zaměřené na udržení navozených změn chování 
závislého. (Marlatt, Barrett in Kalina, 2003)  
      Akreditační standardy (2001) definují cílovou populaci pro programy následné péče takto: 
„abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách s doporučenou minimální 
dobou abstinence 3 měsíce, preference osob, které absolvovaly detoxifikaci a minimálně 
krátkodobou léčbu (ambulantní či rezidenční), s náhledem a motivací k dlouhodobé 
abstinenci“. Základním úkolem následné péče pomoci klientovi navrátit se do společnosti a 
vytvořit mu podmínky pro jeho abstinenci. Právě stabilizace životního stylu závislého se jeví 
jako klíčový faktor ovlivňující efektivitu léčby závislostí. Z již uvedeného vyplývá, že 
spektrum klientů následné péče je vcelku široký, proto každý program následné péče musí mít 
přesně definovaná kritéria přijetí, zřetelně vymezené místo v sytému péče o drogově závislé a 
často i odborná doporučení. (Kuda in Kalina, 2003) 
      Tým programu následné péče. Tým programu se musí nezbytně přizpůsobit potřebám 
klienta. Tým ale nesmí zapomenout na to, že hlavním cílem programu je rozvolňování vazeb 
s klientem. V týmu následné péče není nezbytné mít lékaře, psychiatra atd. (pokud se 
samozřejmě nejedná o zdravotnické zařízení), je však vhodné mít je jako externisty. Do týmu 
následné péče patří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Mezi pracovníky se 
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může objevit i ex-user. Pracovníci týmu by se měli postupně vzdělávat a důraz by měli dát 
především na prevenci relapsu.  
      Hlavní složky programu následné péče. 1, psychoterapie 2, prevence relapsu 3, sociální 
práce 4, práce, chráněná pracovní místa a rekvalifikace 5, lékařská péče 6, práce s rodinným 
příslušníky 7, nabídka volnočasových aktivit.  
1, Klient má různé traumatizující zážitky z období užívání drog, může mít i narušenou 
osobnost apod. V rámci následné péče ale psychoterapie není příliš „hluboká“. Terapeut by se 
měl zaměřit na ty problémy, jejichž řešení stabilizuje abstinenci. V případě, že se některé 
problémy nevyřeší, měl by předat klienta do další péče. V následné péči jde především o 
stabilizaci abstinence od primární drogy. K tomuto cíli by mělo být psychoterapeutické 
zaměření vztahováno.  
2, Pracovníci týmu následné péče musí řešit klientovi obavu, že selže. Klient má zejména 
v prvních týdnech po absolvovaní základní léčby především v rezidenčním programu velmi 
silnou touhu po droze. Proto je základním cílem následné péče vybavit klienta dovednostmi a 
vědomostmi tak, aby se zvýšila jeho sebekontrola a tím snížila pravděpodobnost relapsu. 
Samotná prevence relapsu stojí na třech základních pilířích: kognitivní intervence, dovednosti 
zvládání a stabilizace životního stylu. Pracovníci týmu se snaží klientovi pomoci získat 
náhled, naučit jej jak zvládat rizikové situace a snaží se mu pomoci s integrací do normálního 
života. Tyto tři pilíře jsou základní kostrou všech aktivit v rámci následné péče. (Kuda in 
Kalina, 2003) 
3, Sociální práce jsou velice vhodné pro stabilizaci životního stylu závislého. Sociální 
pracovníci v následné péči se snaží pomoci klientům s jejich dluhy, sociálními dávkami, 
trestním stíháním atd. Pomoc od sociálních pracovníků musí být velmi praktická, protože 
mnozí klienti nejsou schopni zezačátku si to zařídit sami.  
4, Mít zaměstnání je pro klienta velmi důležité, protože se lépe začleňuje do společnosti. 
Jenomže to není až zas tak jednoduché, klienti většinou nemají odbornou kvalifikaci a 
pracovní návyky (to neplatí však o klientech z TK). Jednou z forem, jak tyto obtíže zmírnit, 
jsou chráněné dílny. Ty umožňují klientovi získat základní pracovní návyky, popřípadě se 
rekvalifikovat. Tyto aktivity jsou velmi efektivní. Hrozí zde ale zbytečné „invalidizování“ 
klienta. Měli bychom proto zvážit, jestli jsou chráněné dílny nutné. Pracovníci následné péče 
musí spolupracovat s úřady práce, místními firmami apod. V mnoha případech postačí pouze 
pomoci závislému získat nabídku volných pracovních míst, popřípadě rekvalifikačních kursů.   
5, Léčebná péče by neměla být v následné péči opomíjená. Klient přeci jenom určitou dobu 
drogy bral a jeho tělo tím je postiženo. Klientovi by měla být umožněna vedle psychosociální 
i stabilizace fyzická. Problémem je, že klienti si myslí, že když skončili s léčbou, tak že jsou 
zdraví. Úkolem pracovníků následné péče je najít pro klienta odpovídající lékařskou péči. 
Nejčastější zdravotní problémy klientů jsou hepatitida typu B a C, gynekologické a dentální 
problémy.  
6, Je prokazatelné, že pokud se daří do léčby závislého zainteresovat celou rodinu, výsledná 
efektivita celého procesu se výrazně zvyšuje. Největším problémem je, když rodiče ztratí 
důvěru vůči svému dítěti, mají pocit viny, že zklamali v rodičovské úloze. Ještě když se dítěti 
léčba nedaří, tak se nálada rodičů tím spíše zhoršuje. A tyto negativní pocity přivádějí rodiče i 
dítě do patové situace, která závislého diskvalifikuje a neumožňuje mu dokázat zlepšení. Je 
zde i spousty jiných problémů (jako např. vyvíjení na závislého velkého tlaku, aby se 
uzdravil. Závislý má zde pak vyšší pravděpodobnost relapsu.). Ale když to rodiče i závislý 
překonají a vytvoří atmosféru pro léčení, tak se úspěchy určitě dostaví. Velmi důležité jsou 
setkání rodičů, jejichž děti se léčí ze závislosti.  
7, Naučit se „užívat si bez drog“ je nezbytným cílem léčby. Může se zde vyskytnout problém, 
že si klient toho na sebe vezme moc, že si den zaplní různými povinnostmi, a postupem času 
mu na to dojdou síly. Začne se stresovat, což může vést k relapsu. (Kuda in Kalina, 2003) 
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      Průběh, komplikace a zvládání abstinence. Klient opouští základní péči s rozhodnutí 
abstinovat. Aby mohl abstinovat, musí si pro to vytvořit podmínky a musí se začlenit do 
normálního života. Největším problémem je, že klient ztrácí jakousi ochrannou ruku nad svojí 
abstinencí. Doposud abstinoval pod ochrannou léčebného zařízení. Začíná abstinovat sám a 
není to pro něho zrovna jednoduchý úkol. Vyvstává před ním spousta úkolů a navíc se mu 
zvyšuje touha po droze, protože se jednak cítí jako „cizinec“ v cizím městě a jednak nemusí 
mít dostatečně vybudovanou motivaci k abstinenci.  
      Důležité je, aby se klient naučil vyhýbat rizikovým situacím. To je úkol prevence relapsu. 
Klient si také musí vybudovat nové sociální vztahy, i s tím mu pracovníci následné péče 
mohou pomoci. Záběr pracovníků je velmi široký, jak i problematika závislých. Všechny 
problémy klienta pracovník následné péče vyřešit nemůže, a proto je dobré být v kontaktu 
s ostatními zařízeními, lékaři a psychology. A v případě potřeby jim klienta předat, nebo je 
s ním zkontaktovat.  
      Klient nesmí zůstávat v následné péči příliš dlouho. Pracovníci musí dbát na to, aby se 
klient integroval do podmínek normálního života a nezůstával v ochranné péči příliš dlouho. 
      Délka programu. Délka programu je velice pohyblivá. Doporučuje se ale minimálně půl 
roku, což se i v praxi osvědčilo. Klienti mají ale v tendenci si délku programu následné péče 
prodlužovat a to až na jeden rok. Konkrétní délka programu by měla být určena na základě 
potřeb klienta, tedy na uvážení terapeuta. Z praxe se také osvědčilo pevně stanovit konec 
účasti na programu.  
      

1.3.1.4.1.1 Centrum následné péče v Drop In 
Charakteristika. Centrum následné péče (CNP) je součástí programu Drop In. O Drop In 
jsem se již zmínila v kapitole 1.3.1.1.1 Streetwork in Drop In. Centrum následné péče je 
ambulantní zařízení, které se stará o závislé osoby na drogách, nebo o osoby, které byli dříve 
závislé na drogách. Jeho cílem je pracovat s klienty tak, aby se zbavili rizikových návyků 
z předcházejícího života.  
      Nabízející služby. Služby jsou určeny lidem, kteří byli dříve závislí na drogách. Nabízejí 
jim ambulantní léčení a doléčování. Dále ještě nabízejí program pro rodinné, případně 
partnerské okolí minulých nebo současných uživatelů návykových látek. Svůj poradenský 
program CNP podrobuje klientovým potřebám a zaměřuje ho na to, aby klient žil život bez 
drog. Poradenství v CNP můžeme rozdělit na: individuální poradenství, motivační trénink (jde 
o individuální rozhovor, při kterém terapeut pomáhá klientovi promýšlet přínos změny 
rizikového chování a podporuje ho na cestě k dalším krokům vedoucím ke změně životního 
stylu.), dlouhodobá individuální terapie, rodinný poradenský kontakt (zaměřuje se na práci s 
rodiči, partnery a příbuznými uživatelů, nebo s celou rodinou), skupinové poradenství, 
rehabilitační pobyty, sociální práce apod. (http://www.dropin.cz/centrumnaslednepece.shtml) 
    
 

Tabulka č. 9: Fáze programu v CNP pro bývalé uživatele drog  

I.fáze 1 - 3 měsíce Individuální kontakt 2x týdně / 1,5 hodiny 

II.fáze 3 měsíce Tématická skupina 
Individuální kontakt 

1x týdně / 1,5 hodiny 
1 - 2x týdně/ 45 min. - 1,5 
hodiny 

III.fáze 6 měsíců Růstová skupina 
Podpůrný individuální kontakt 
Rehabilitační pobyt 

1x týdně / 1,5 hodiny 
1x týdně / 45 min. 
2x - 3x víkend, 1x týden 
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Fáze programu pro rodinné příslušníky  

I.fáze 1 - 2 měsíce Individuální informační a 
podpůrný kontakt 

1 - 2x týdně/ 45 min - 1,5 
hodiny 

II.fáze 3 měsíce Rodičovská skupina 
Rehabilitační pobyt 
Individuální kontakt 

1x týdně / 1,5 hodiny 
víkend 1x za 3 měsíce 
1 - 2x týdně/ 45 min - 1,5 
hodiny  

(http://www.dropin.cz/centrumnaslednepece.shtml) 
 
 

1.3.1.4.2 Anonymní alkoholici 
Charakteristika. Anonymní alkoholici je svépomocná organizace, která vznikla v roce 1935 
v USA. Lidé, kteří jsou závislí na alkoholu, si v ní pomáhají překonávat svůj problém. Tato 
organizace se rozšířila do mnoha dalších zemích světa. V Praze se např. Anonymní alkoholici 
scházejí na adrese AA, Na Poříčí 16, Praha 1. Tato organizace se nemusí týkat jenom 
alkoholiků, existují např. i Anonymní hazardní hráči (Gamblers Anonymous, GA) nebo 
Anonymní narkomané (Narcotics Anonymous, NA). Tyto organizace působí na stejném 
principu jako Anonymní alkoholici.  
      Názor lékaře. „Píši Vám jako specialista na léčbu alkoholismu s mnohaletou praxí. Ke 
konci roku 1934 jsem pečoval o pacienta, který navzdory tomu, že požíval pověst schopného 
podnikatele a uměl si dobře vydělat, byl alkoholikem typu I, které jsem si navykl pokládat za 
beznadějné.  
      V průběhu svého v pořadí už třetího léčení tento člověk pojal jisté myšlenky ohledně 
možných prostředků léčby. V rámci své rehabilitace začal o svých názorech mluvit s jinými 
alkoholiky a přesvědčoval je, že i oni musí jednat podobně s dalšími alkoholiky. Vznikl tak 
základ rychle rostoucího společenství těchto mužů a jejich rodin. Zdálo se, že tento muž se 
uzdravil a spolu s ním se vyléčilo více než sto dalších lidí.  
      Sám jsem osobně poznal velké množství případů, které byly toho typu, že u nich ostatní 
metody zcela selhaly.  
      Zdá se, že tato fakta mají z lékařského hlediska velkou důležitost. Vzhledem k výjimečné 
možnosti rychlého růstu tohoto společenství může jít o novou epochu v análech alkoholismu. 
Tito lidé snad mají lék pro tisíce různých takových situací.  
      Můžete se naprosto spolehnout na vše, co o sobě prohlašují. S pozdravem Váš William D. 
Silkworth, M.D.“ (Anonymní alkoholici, str. xxi, 1996) 
      O efektivitě AA existují v odborné literatuře přesvědčivé doklady. V současnosti je běžné, 
že se účast ve svépomocné organizaci typu AA kombinuje s profesionální léčbou. V rámci 
léčby prováděné profesionály probíhá například příprava a podpora účasti klienta ve 
svépomocném programu typu AA („facilitace účasti“). To je také i doporučováno.  
      AA je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby 
mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu.  
Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky; jsou 
soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. AA není spojeno s žádnou sektou, církví, 
politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře, 
ani nepodporuje, ale ani neodporuje žádným programům. Jejich prvořadým cílem je zůstat 
střízliví a pomáhat ke střízlivosti jiným alkoholikům. 
      Zásady Anonymních alkoholiků. AA mají „12 tradic“, které obsahují podle AA ty 
nejlepší odpovědi na naléhavé otázky jako „Jak mohou AA nejlépe pracovat?“ a „Jak mohou 
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AA zůstat jednotní a díky tomu přežít?“. Uvádím zde „12 tradic“ AA ve „zkráceném znění“. 
Jde o kratší verzi původního „plného znění“ Tradic AA v originále z roku 1946: 
„1, Nás společný prospěch by měl být na prvním místě. Osobní uzdravení závisí na jednotě 
AA.  
2, Pro potřebu našeho společenství existuje pouze jedna konečná autorita – milující Bůh (AA 
se neváží k určitému náboženskému vyznání. Ateista může pojem „Bůh“ chápat jako 
personifikaci dobrých a životu prospěšných sil ve světě či vesmíru.), tak jak se projevuje 
v našem společném vědomí. Naši vedoucí představitelé jsou pouze spolehliví služebníci, kteří 
nám nevládnou.  
3, Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít.  
4, Každá skupina AA by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní 
skupiny nebo AA jako celek.  
5, Každá skupina má pouze jediný hlavní účel – předávat poselství alkoholikovi, který ještě 
trpí.  
6, Skupina AA by nikdy neměla podporovat a financovat jakékoli příbuzné zařízení nebo 
podnik stojící mimo AA ani mu propůjčovat jméno AA, aby nás problémy týkající se peněz, 
majetky a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.  
7, Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvnějšku.  
8, Anonymní alkoholici by se nikdy neměli zprofesionalizovat, i když naše služební střediska 
mohou zaměstnávat specialisty.  
9, AA jako takoví by nikdy neměli být organizováni, můžeme však vytvářet služební rady 
nebo komise zodpovědné přímo těm, kterým slouží.  
10, AA nemají názory na vnější záležitosti, a proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo 
do veřejných sporů.  
11, Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přitažlivosti než na reklamě. Musíme 
vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.  
12, Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, která nám navždy připomíná, že 
máme dávat přednost zásadám před osobními zájmy.“ (Anonymní alkoholici, str. 198, 1996) 
      Typický průběh setkání AA. Po celém světě existuje hodně organizací AA a je tedy 
pochopitelné, že se některé budou lišit. Typická schůzka AA v západní Evropě nebo v USA 
dodržuje anonymitu, přítomní se oslovují výhradně křestními jmény. Před tím, než začnou 
hovořit o sobě, typicky se uvedou např. „Jsem John a jsem alkoholik“. Schůzka AA má v čele 
volného předsedu, který zahajuje a končí setkání a také uděluje slovo. Ten, kdo hovoří, se 
nesmí přerušovat. Součástí schůzky bývá přivítání nováčků a společná modlitba míru (Ať 
dokáži přijmout to, co nemohu změnit, dostanu odvahu změnit to, co změnit mohu, a 
moudrost rozpoznat jedno od druhého.“) Nešpor, Csémy, str. 108, 1996 Lidé, kteří jsou pod 
vlivem alkoholu, se mohou schůzky zúčastnit, ale nesmí hovořit.  
      K typickým rysům patří vyprávění příběhů členů. Příběh zbudí většinou u ostatních 
asociace s vlastními osudy a rozvíjí se diskuse k určitému tématu. Končí se četbou, modlitbou 
nebo dalším pozváním na schůzku. (Schůzky se většinou konají jednou týdně.) Někde se koná 
i občerstvení a sbírka na provozní náklady. Příbuzní mají svoji zvláštní organizaci, jejíž 
schůzky sice mohou probíhat ve stejném čase, ale odděleně. (Nešpor, Csémy, 1996) 
 

1.3.1.4.2.1 Klub Usilující o Střízlivost (KLUS) 
Charakteristika. „KLUS“ neboli Klub usilující o střízlivost vznikl v Apolináři v roce 1948 
z iniciativy doc. Skály. KLUS je nejstarším nepřetržitě pracujícím socioterapeutickým klubem 
ve střední Evropě. (KLUS existuje dodnes.) Jednou byl lékař Skála na zahraniční cestě, kde se 
seznámil s organizací Anonymních alkoholiků a rozhodl se ji založit i v Československu. 
Jenže přišel únor 1948 a Skálovi bylo jasné, že s organizací, která hovoří o předávání života 
do péče Boha, by tehdy na půdě fakultní nemocnice nepochodil. Proto tedy založil 
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organizace, která sice čerpala z některých prvků AA, ale zároveň předpokládala silnou účast 
profesionálních terapeutů a profesionální rámec pro svoji činnost. Z nouze tak vzniklo cosi, co 
se později ukázalo jako velmi užitečné a životaschopné. (Nešpor, Csémy, 1996 a 
http://klus.xf.cz/)  
      KLUS sdružuje abstinenty včetně jejich rodin a přátel. Jedná se o velice účinnou formu 
kontaktu a popřípadě i pomoci druhým. Klub se dnes schází jednou měsíčně - poslední 
čtvrtek, je převážně veden odborníkem z Apolináře. Schůzek se mohou zúčastňovat i pacienti, 
kteří jsou aktuálně v léčbě. (http://klus.xf.cz/) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
Prostředí, v němž se provádí výzkum drog, můžeme rozdělit do třech liniích: 
- monitorování a analýza trendů v užívání drog, intervencí a drogových politik (místní orgány, 
národní monitorovací středisko) 
- aplikovaný výzkum nebo sběr informací k okamžité potřebě (obojí obvykle financují veřejné 
orgány na místní, národní nebo evropské úrovni, kterou provádějí zpravidla externí 
dodavatelé 
- výzkum prováděný na univerzitách, výzkumnými ústavy a centry v oblastech jako jsou 
epidemiologie, medicína, sociologie nebo kriminologie (financovány výzkumnými radami, 
vládami, soukromými nadacemi, průmyslovými nebo jinými orgány). (Hartnoll, 2005) 
 

2.1 Cíl a úkoly výzkumu 
Na základě rozhovorů s předními odborníky na problematiku léčby závislostí bych chtěla 
dojít k závěru, jestli systém péče o závislé je v České republice dostatečný a ideální, nebo 
jestli závislí lidé potřebují nějaký jiný typ léčebného zařízení nebo případně změny stávajících 
zařízení. Na základě rozhovorů si chci také upřesnit informace o léčebných zařízeních, které 
mám z odborné literatury, nebo popř. si tyto informace rozšířit.  
      Pomocí rozhovorů jsem si dala také za úkol, zmapovat následnou péči. Mám na mysli 
hlavně komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. Myslím si, že komunikace mezi nimi není 
na dobré úrovni a že celky zařízení doporučují jenom „svoje“ zařízení a žádné jiné. Doufám, 
že to mým výzkumem vyvrátím.   
 

2.2 Popis metody výzkumu 
Jako metodu výzkumu jsem si vybrala rozhovor a to po zvážení výhod a nevýhod ostatních 
metod. Nejvíce jsem porovnávala výhody a nevýhody rozhovoru s dotazníkem: 
Nevýhody rozhovoru: 1, rozhovor zabírá mnoho času 2, je zde málo přesvědčivý efekt 
anonymity 3, může dojít ke zkreslení 4, tazatel může ovlivnit odpověď respondenta. 
Rozhovor se nepoužívá, když je populace rozptýlena na velkém území. Když nejsme dobře 
seznámení se zkoumaným předmětem. (Jeřábek, Karolinum 1993) Výhody rozhovoru: 1, 
obvykle se rozhovor dokončí 2, z rozhovoru získáváme podrobné informace, stanoviska, 
řešení, názory respondenta…  
Nevýhody dotazníku: 1, respondent může nějaké odpovědi vynechat 2, je anonymní 3, nízká 
návratnost dotazníku 4, informace jsou povrchní 5, informace nemusí být tolik věrohodné. 6, 
menší pružnost 7, formulace otázky nemusí být dostatečně srozumitelná všem 8, příprava 
dotazníku si vyžaduje větší pečlivost než příprava interview.  Výhody dotazníku: 1, data lze 
obvykle lépe kvalifikovat 2, postihne mnoho lidí 3, zabírá málo času. (Ferjenčík, Portál 2000)   
      Po zvážení výhod a nevýhod jsem si vybrala k mé bakalářské práci metodu rozhovoru. 
Sice bych mohla rozdat dotazník mezi odborníky na danou problematiku, ale ten by musel být 
založen na kvalitativním postupu, což znamená, že by musel obsahovat všechny následující 
otázky: otázky uzavřené (odpověď z nabízené škály), otázky otevřené (vlastní odpověď 
respondenta) a i otázky polootevřené (u nich je výčet odpovědí, ale i místo na vlastní 
odpověď). Myslím si, že dotazník z pohledu kvantitativního výzkumu (otázky uzavřené - 
odpovědi z nabízené škály) by byl příliš svazující, a mohly by nás posunout do úplně jiné 
roviny. Dotazník bych také mohla dát i závislým na drogách, kteří jsou v těchto zařízení, nebo 
do nich docházejí. Myslím si ale, že někteří by s tím nemuseli souhlasit, nebo by mohli 
odpovídat nepravdivě. Tento postup by nemusel být věrohodný. Nemusela bych se zde setkat 
s kladným přístupem, jak předpokládám, že se setkám v řadách odborníků. I proto volím 
metodu rozhovoru.  
      „Hlavní skupinu metod v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, kladení  
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otázek lidem a získávání jejich odpovědí.“ (Hendl) Rozhovor dělíme na 1, strukturovaný 
(standartizovaný), 2, polystrukturovaný (polostandartizovaný) a 3, neformální 
(nestandartizovaný). 1, U strukturovaného rozhovoru tazatel klade respondentovi přesně 
formulované otázky, které si předem připravil. Výsledky jsou srovnatelné s ostatními 
rozhovory, ale z tohoto typu rozhovoru nezjistíme nic jiného než to, co jsme si předem určili. 
Tento způsob je srovnatelný s dotazníkem. Používá se, když máme málo času a respondenta 
se ptáme jen jednou. 2, U polystrukturovaného rozhovoru máme předem připravené otázky, 
ale v závislosti na rozhovoru otázky přehazujeme a měníme. Můžeme reagovat podle situace. 
Tento typ rozhovoru nás může posunout dál. Používá se v případech, když chceme zmapovat 
nějaký problém. 3, U třetího typu rozhovoru jsou otázky spontánní. Tazatel má plán, ale nemá 
otázky připravené, přizpůsobuje se respondentovi. Tento typ rozhovoru zohledňuje 
individuality respondenta, je to hloubkový rozhovor. Provádí se opakovaně a zabírá mnoho 
času. V mé bakalářské práci použiji druhý typ rozhovoru a to tedy polystrukturovaný 
rozhovor. První typ rozhovoru má stejné nevýhody jako dotazník a třetí typ rozhovoru zabírá 
mnoho času a obtížně by se srovnávaly odpovědi s odpověďmi dalších respondentů.  
      Úskalí rozhovorů. Tazatel ve velké míře ovlivňuje respondenta. Je zde omezená reflexe 
skutečnosti. Nikdy nebude respondentova odpověď úplná a bude vždy zpochybnitelná. 
Respondent nám může něco zatajit, nebo na něco může zapomenout. Může si z nás také dělat 
legraci, nebo může brát situaci zase příliš vážně, a poté může odpovídat tak, jak si myslí, že to 
chceme slyšet.  
      Nyní přejdu k sestavování mých rozhovorů. Rozhovory jsem si sestavovala sama. 
Otázky mě postupně napadaly, jak jsem nabývala více a více informací z odborné literatury a 
z různých článků. Rozhovor jsem omezila na cca 15 otázek, protože jsem se setkávala 
s reakcemi, že odborníci neměli mnoho času. Nechtěla jsem je proto příliš zatěžovat. Setkala 
jsem se se 4 odborníky + další 3, se kterými jsem se ale nesetkala, ale rozhovor a dotazníky 
v bakalářské práci uvádím také. (S panem Nešporem a paní Dolanskou jsem komunikovala po 
emailu a s panem Kalinou jsem provedla rozhovor po telefonu.)  
      Otázky jsem musela uzpůsobit každému z nich, protože každý z těchto odborníků byl 
z jiného léčebného zařízení nebo sdružení. Každý rozhovor jsem tedy sestavovala zvlášť. 
Např. otázku číslo 3 jsem zvolila jinou vzhledem k tomu, že ten a ten odborník pracuje 
v jiném zařízení. Odborníky jsem nejprve kontaktovala emailem, a poté až když mně 
odpověděli, že si na mě udělají čas, jsem je kontaktovala telefonicky a domluvila si s nimi 
termín na rozhovor.  
      V případě pana Nešpora a paní Dolanské, kteří bohužel neměli čas na rozhovor, jsem 
musela zvolit dotazník s otevřenými otázkami (vlastní odpověď respondenta). (S paní 
Dolanskou už jsem měla domluvený termín na rozhovor, bohužel, musela odjet na 
konferenci.) Otázky a odpovědi pana Nešpora a paní Dolanské uvádím v příloze: otázky 
k rozhovorům a dotazníky. Otázky, na které jsem se jich chtěla zeptat, jsem jim poslala 
emailem přes internet. V případě pana Kaliny to bylo podobné, akorát s panem Kalinou jsem 
udělala krátký rozhovor po telefonu. Otázky, na které jsem se ho ptala, uvádím v příloze: 
otázky k rozhovorům a dotazníky.  
 

2.3 Popis vzorku  
Strategie výběru vzorku:  V kvantitativní části výzkumu se vzorek dělí na 1, populaci, 2, 
cílovou populaci a 3, základní populaci.1, Populace je celkový soubor jednotek, u nichž se 
výzkum provádí. 2, U cílové populace jsou všechny jednotky, u nichž to má být platné. 3, 
Jenom ta určitá část lidí kromě těch, např. kteří se jsou v jiných centrech. 
      V kvalitativním výzkumu se tohle dělení nevyskytuje. Zde se provádí šetření a nachází se 
problém. Podle Hendla se strategie výběru vzorku dělí na dvě roviny: 1, výběrový soubor je 
předem daný 2, výběrové struktury se postupně učíme. Hendl se zmiňuje o náhodném výběru, 
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ten dobře reprezentuje populaci, a o účelovém vzorkování. V tomto případě musíme dobře 
znát tu určitou populaci, nebo nám někdo musí někoho doporučit. V tomto případě dochází 
k volbě informačně bohatých případů pro hlubší studium. Počet případů a jejich výběr závisí 
na účelu studie. Skupinu musíme nakonec sevřít, definovat, (aby byl vzorek co nejužší). V mé 
bakalářské práci provedu sevření podle profesního klíče. Budu provádět rozhovory s předními 
odborníky na danou problematiku.  
      Výzkumy můžeme také dělit podle délky, jakou badatel stráví v terénu: 1, stacionární 
výzkumy 2, opakované výzkumy 3, návratné výzkumy 4, longitudinální výzkumy 5, sondážní 
výzkumy 6, pilotní výzkumy 7, záchranné výzkumy. V bakalářské práci podle zmíněného 
dělení budu provádět sondážní výzkum. Výzkum bude krátkodobý a s každým odborníkem 
bude probíhat jenom jednou a to vzhledem k časové náročnosti.  
      Odborníky na rozhovor jsem si vybírala podle toho, jakou mají kvalifikaci, jak dlouho už 
v oblasti této problematiky pracují, podle toho, kde pracují (v jakém sdružení nebo léčebném 
zařízení) a jak jsou ostatními uznávaní. Snažila jsem se vybírat odborníky tak, aby každý byl 
z jiného léčebného zařízení. Na internetu jsem si už na ty konkrétní lidi našla kontakt a 
nejprve jsem je zkontaktovala emailem, a jak už jsem říkala, když vyjádřili souhlas, tak poté 
telefonicky. Kontaktovala jsem cca 20 odborníků, bohužel zpátky se mi jich ozvalo pouze pár. 
Zkoušela jsem některé kontaktovat i telefonicky, bohužel byli velice zaneprázdnění.  
      Po zvážení a zhodnocení všech parametrů jsem si vybrala následující odborníky: Mgr. 
Pavla Makovská Dolanská z občanského sdružení SANANIM – doléčovací centrum, MUDr. 
Jan Šefl ze střediska Drop In – centrum metadonové substituce, PhDr. Ilona Preslová 
z občanského sdružení SANANIM – denní stacionář, PhDr. Alice Holečková z občanského 
sdružení Drop In – terénní programy, Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. z Psychiatrické 
léčebny Bohnice – ústavní léčba, MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. z Centra adiktologie 
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Univerzita Karlova v Praze a odborník XY 
z nízkoprahového kontaktního centra. Tento odborník bohužel vyjádřil nesouhlas 
s uveřejněním v mé bakalářské práci, proto ho zde budu nazývat odborník XY.  
 

2.4 Omezení výzkumu 
Úskalí bakalářské práce. V bakalářské práci budu čerpat pouze ze stanovisek odborníků na 
dané téma, budu čerpat z odborné literatury a článků. V práci nebude postižena rovina 
drogově závislých. Nebudou zde jejich názory na systém péče. Práce bude založena pouze na 
názorech odborníků a odborné četby. Problém je v tom, že např. odborník na ústavní léčbu 
může vyzdvihovat jenom tento způsob léčení a ne jiný. Může být zaujatý a může hledat 
změny jen v tom jeho systému péče. Nemusí najít změny v celkovém systému péče o závislé 
na drogách. Dalším problémem bude nejspíše nedostatečný počet odborné literatury. V České 
republice systém péče o závislé na drogách není dostatečně zmapován, vyskytuje se zde 
jenom několik málo publikací na toto téma. Publikace, na které můžeme narazit, 
nerozpracovávají téma do hloubky, jsou jenom popisné a přehledové. Další problém může 
nastat s „dveřníkem“. Dveřník nám usnadní vstup do určitého prostředí. Je to někdo, kdo má 
určitý status. Dveřník nám doporučuje logicky lidi, kteří mají na problém stejný názor. Tím 
pádem se nic nového nedozvím a zůstanu ve výzkumu na tom samém místě. Výzkum se 
neposune dále. Toho se chci určitě vyvarovat.  
 

2.5 Výsledky výzkumu 
Na konci rozhovoru musíme sumarizovat přehledně hlavní body či témata, o kterých byla řeč. 
Tím se na jedné straně dělá za rozhovorem „tečka“ a na druhé straně se ještě naposledy 
kontroluje, zda interviewující všechny základní informace zachytil a porozuměl jim tak, jak 
byly míněny. (Ferjenčík, Portál 2000) 
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      Data sama o sobě velkou cenu nemají. Informace získané z rozhovoru jsou nezpracovanou 
surovinou, kterou je třeba utřídit, analyzovat a pečlivě vyhodnotit. Způsob třídění a 
analyzování dat je mnoho. Základním předpokladem pro práci s daty je vždy to, aby byla 
přiměřeně registrována. Nemůžeme se spoléhat jen na svoji paměť. Rozhovor si budu 
nahrávat na diktafon. (Respondent musí s nahráváním souhlasit.) U rozhovoru si musím 
poznačit, kdy se uskutečnil, kde se uskutečnil, časové rozpětí, s kým se uskutečnil. Musím si 
také zapsat něco o respondentovi. Budu si zapisovat i poznámky o prostředí a podmínkách, za 
kterých se rozhovor uskutečnil. Na závěr provedu stručnou charakteristiku, jak ten rozhovor 
probíhal. To všechno jsou otázky pasportizace rozhovoru, které se k rozhovoru přikládají.  
      První rozhovor probíhal 3.5.2007 s panem MUDr. Janem Šeflem. Sešli jsme se 
v centrum metadonové substituce Drop In (Španělská 8, Praha 2), kde pan Šefl pracuje a je 
vedoucím programu. Rozhovor začal v 8:55 a skončil v 9:35 a konal se v malé místnosti, kde 
nikdo jiný nebyl. Na rozhovor jsme měli klid a čas. Nikdo nás během rozhovoru nerušil. Na 
začátku rozhovoru jsem se pana Šefla zeptala, jestli můžu rozhovor nahrávat. Ale pan Šefl mě 
poprosil, abych si raději dělala poznámky.  
      Shrnutí rozhovoru. Drop In se skládá z nízkoprahových a vysokoprahových center. 
Centrum metadonové substituce ve Španělské 8, Praha 2 je na bázi vysokoprahového centra. 
Zaměřují se zde na léčbu metadonem a sociální pomoc. (Sociální pomoc je zde velmi 
potřebná. Klient závislý na heroinu se na něm nestane závislý za rok, ale třeba až za pět let a 
zhruba stejná doba je potřebná k tomu, aby se této závislosti zbavil. V této době ale není 
„použitelný“ pro normální život. Poté tedy potřebuje velmi intenzivně sociální pomoc.) 
Psychologická pomoc zde není plně rozvinuta, na to se specializují jiná zařízení. Do tohoto 
centra nemá přístup kdokoli (je to vysokoprahové centrum) a klienty si sem přímo vybírají. 
Klient musí ale přijít sám a dobrovolně. Musí být rozhodnut, že chce absolvovat tento typ 
léčby. Poté sem dochází třikrát do týdne.  
      Substituce není léčba pro každého a není to také léčba jediná. Tato léčba je určena lidem, 
u kterých jiná léčba selhala a mají těžkou závislost na opiátech. Klienti většinou přijdou 
z nízkoprahového centra a když recidivují, tak jsou sem znovu přemístěni. Klientům se dělají 
namátková toxikologická vyšetření a v případě, že toto vyšetření je pozitivní, klienti jsou 
přemístěni zpět do nízkoprahových center.  
      Do centra metadonové substituce docházejí jenom klienti, kteří jsou závislí na opiátech a 
to většinou v pokročilejším stádiu. Tito lidé už neexperimentují s drogami, jsou závislí 
většinou jenom na opiátech. K opiátům se většinou dostali přes pervitin. Pervitin vyvolává 
toxické psychózy a paradoxně účinky opiátů tyto psychózy potlačují. Tato informace je mezi 
toxikomany velmi rozšířená. Proto pokročilejší toxikomani začínají brát opiáty. Jenomže 
opiáty jsou drahá záležitost a oni se poté dostanou do sociálních potíží. Pak začnou 
vyhledávat pomoc a právě velice vhodná pomoc je metadonová substituce. Na metadon si 
také vytvoří závislost, ale tato závislost není tolik škodlivá jako závislost na opiátech. 
Metadon je zdarma a podává se ústně.   
      V centru metadonové substituce mají celkem nadbytek klientů. Počet klientů se nyní 
pohybuje kolem 60-65 lidí. Tito lidé jsou zde celý rok, cca 25 klientů odejde a cca 25 nových 
klientů zase přijde. A to kolik klientů recidivuje se moc zjistit nedá, protože klienti mohou 
přecházet z jednoho zařízení do druhého, nebo mohou úplně odejít a centrum pak nemá šanci 
zjistit, co se s tím klientem stalo. Stejně tak centrum nezjišťuje, kolik klientů předčasně léčbu 
ukončí. Klient může odejít a už se nikdy nevrátit, nebo může začít abstinovat a další metadon 
už nepotřebuje, nebo ho může přejet vlak atd…  
      V centru metadonové substituce jsou umístěni i klienti, kteří mají léčbu nařízenou soudně. 
Tito klienti ale nedělají problémy. Oni si mohou vybrat mezi vězením nebo podmínkou, ve 
které se musejí jít léčit. Z centra pak jednou za půl roku napíšou na soud, jak klientova léčba 
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pokračuje. Do centra většinou ale chodí klienti, kteří jsou přesvědčeni, že jim to pomůže a že 
se chtějí léčit. Průměrný věk klientů v centru je 27 let.  
      Pan Šefl hodnotí metadonovou substituci v rámci celého systému péče o závislé na 
drogách v ČR jenom jako jeden způsob léčby. Je to jenom jedna varianta tohoto léčení. 
Poukazoval na to, že probíhala studie, která zkoumala jednu skupinu lidí závislých na 
drogách, kteří se léčili v různých typech léčebných zařízení. Kupodivu byl výsledek léčby 
skoro stejný u všech těchto zařízení. Proto pan Šefl neříká, že metadonová substituce je lepší 
nebo horší než jiné typy zařízení. Myslí si, že systém péče o závislé na drogách v ČR je 
dobrý. Mohlo by sem od státu přicházet ale více peněz a mohla by zde fungovat větší 
provázanost mezi centry.  
      Jiný typ léčby nenavrhuje, jenom se zmiňoval o tom, že metadon byl objeven Němci už za 
války a že by možná mohla přijít nějaká nová látka, např. Subutex nebo něco nového. A co se 
týče návaznosti péče metadonové substituce odehrává se především v rámci Drop In a 
metadonovou substitucí u Apolináře. Spolupracují také se státní správou, konkrétně se 
sociálními pracovníky. Tato komunikace je na dobré úrovni. Další návaznost bohužel ale 
nevyhledávají, na to se přímo nezaměřují.  
      Druhý rozhovor probíhal 3.5.2007 s paní PhDr. Ilonou Preslovou. Sešli jsme se v denní 
stacionáři SANANIM (Janovského 26, Praha 7), kde paní Preslová pracuje a je vedoucí 
tohoto zařízení. (Denní stacionář vypadal velmi útulně a bylo zde hodně lidí.) Rozhovor začal 
v 10:30 a skončil v 10:55. Paní Preslová byla velice zaneprázdněná, zrovna připravovala 
motivační program. Rozhovor se konal v její kanceláři, kde jsme byli sami. Bylo ale viděl, že 
paní Preslová nemá příliš času a i během rozhovoru měla jeden telefonát. Paní Preslová 
s nahráváním rozhovoru souhlasila, ale i přesto jsem si dělala poznámky, kdyby náhodou 
selhalo nahrávací zařízení.   
     Informace o respondentovi. Paní Preslová vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy 
univerzity, obor psychologie. Pracovala ve výzkumném ústavu psychiatrickém, v AT oddělení 
Fakultní nemocnice u Apolináře, v Ordinaci pro závislost v Praze a nyní pracuje v Denní 
stacionáři SANANIM. Od roku 2001 je zde vedoucí. Nyní pracuje také v Poradně pro rodiče 
dětí ohrožených drogou v Praze.  
      Shrnutí rozhovoru. Denní stacionář SANANIM má ve své nabídce tři programy: 1, 
ambulantní léčbu, do které spadají konzultace s klienty 2, tříměsíční intenzivní 
psychoterapeutický program 3, motivační program, kde klienty motivují k léčbě. (Paní 
Preslová se částečně zabývá prací s klienty a částečně obstarává denní stacionář. Zajišťuje 
jeho každodenní provoz.) Denní stacionář nabízí ambulantní léčbu, kde se klient léčí 
v přirozeném prostředí, ve kterém budou dále žít. Což je hlavní klad a specifikum této léčby. 
Léčba v přirozeném prostředí je i velmi náročná, protože klient večer odchází domů, kde 
potkává své „dealery“ a staré známé. Setkává se i se situacemi, které předtím vyvolávali to, že 
si vzal drogu. Když to ale zvládne, tak se naučí abstinovat v těch podmínkách, ve kterých 
bude dále žít, což je velký přínos, a zásluhu na tom má denní stacionář.  
      Denní stacionář je takový mezičlánek, je to určitá forma léčby pro klienty, kteří nechtějí, 
nebo nemůžou absolvovat léčbu ústavní. Na začátku systému péče jsou terénní programy a 
kontaktní centra, dále je takový střední pás, ve kterém jsou ambulance a ordinace a poté 
následuje léčba. „Stacionář je jednou nohou v ambulancích a jednou v léčbě.“ Denní stacionář 
SANANIM vzniknul před deseti lety. Na konci devadesátých let měl nouzi o klienty, ale dnes 
už jich má dostatek. Akorát k tomu, aby to stačil zvládnout personálně a hlavně prostorově. 
Celkem denním stacionářem projde na cca 500 klientů ročně. Tato léčba je velmi účinná, co 
se týče abstinence klientů, dá se i podle různých studií srovnávat s terapeutickými 
komunitami, kde je ale léčba delší a nákladnější. V denním stacionáři SANANIM provádějí 
tzv. katamnézi – sledování úspěšnosti abstinence klientů s odstupem několika let – a výsledky 
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jsou taktéž porovnatelné s výsledky z terapeutických komunit, zde se tedy potvrzují již výše 
zmíněné studie.   
      Klienti, kteří se rozhodnout léčit v denním stacionáři, musí hlavně přijít dobrovolně. 
Nesmí být donuceni. Klienti, kteří sem přicházejí, vědí, že potřebují pomoc a optimální pro 
jejich vyléčení se jim zdá právě denní stacionář. Velmi dobrý začátek je, když klient věří, že 
mu tato léčba pomůže, a když věří tomu, že zrovna toto zařízení je kvalitní a dobré. Tím se 
velmi zvyšuje klientova úspěšnost na vyléčení.  
      Klienti musí před nástupem do stacionáře aspoň týden abstinovat, poté můžou nastoupit. 
Po nástupu dostanou svého garanta, který kontroluje průběh léčby. Do denního stacionáře ale 
nemůže nastoupit každý. V denním stacionáři by měli být klienti, kteří začínají brát drogy, 
nebo jsou ve střední fázi braní drog. Lidé s těžkou závislostí by si měli najít jiný typ léčby. 
Preslová ale při rozhovoru upozorňovala na to, že i zde existují výjimky a že zná lidi, kteří 
přišli z terapeutické komunity, která jim nevyhovovala, k nim do denního stacionáře, kde se 
jim vcelku dařilo. Do denního stacionáře by měl nastoupit člověk, který není příliš drogami 
tělesně zasažen a který je schopný se v tomto zařízení fungovat. Musí také bydlet poblíž 
denního stacionáře.  
      Ve stacionáři se provádějí nepravidelné kontroly moči, jestli klient nebere drogy. Velmi 
vhodné je to, že je ve stacionáři s dalšími klienty, kteří jsou na tom podobně a kteří se také 
udržují pod neustálým tlakem. „Přece nezačnu brát drogy, když i druzí neberou.“ Málo lidí, 
kteří se už pro tuto léčbu rozhodnou, ji opouští předčasně. Stává se to, ale jenom málokdy. 
(Stává se to i v ostatních zařízeních.) Klienti, kteří odcházejí po ukončení programu jinam, 
musí mít dohodnutou následnou péči, jinak je z denního stacionáře nepropustí. Následnou 
péči klientovi domluví pracovníci sanatoria, nebo si ji klient může zajistit sám.  
      Paní Preslová si myslí, že systém péče o závislé na drogách v České republice je na velmi 
dobré úrovni. V České republice se podařilo propracovat systém péče od nízkoprahových 
center, přes ambulance až po následnou péči. Vytvořily se zde i sociální adaptace, pracovní 
zařazení apod. Hodně věcí by se podle ní dalo vylepšovat, jako např. financování systému 
péče, ale co se týče odbornosti je tento systém péče na velice dobré úrovni. Je srovnatelný 
s vyspělou Evropou. Jiný typ léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí) by paní 
Preslová ani nepožadovala. Akorát ji zde chybí zařízení přímo pro ženy a matky s dětmi, na 
čemž už nicméně pracují, ale chybí jim na to prostory.  
      V rámci návaznosti péče spolupracuje denní stacionář skoro se všemi léčebnými 
zařízeními v Praze, s psychiatrickými léčebnami, se substitucí, s detoxifikací, s kojeneckými 
ústavy atd. Je zde zastoupena státní i nestátní, léčebná i neléčebná složka. Komunikace 
s ostatními je na velmi dobré úrovni. V Praze je totiž jenom jeden takový denní stacionář a 
komunikace přichází i z opačné strany. Někdy se nevědomky přiklání k tomu, že preferují 
komunikaci v rámci SANANIMU, ale snaží se tuto komunikaci orientovat i jinam.  
      Třetí rozhovor probíhal 3.5.2007 s paní PhDr. Alicí Holečkovou. Sešli jsme se v centrum 
terénních programů Drop In (Kubelíkova 27, Praha 3), kde paní Holečková pracuje a je 
vedoucí těchto programů. (Centrum terénních programů není přizpůsobeno na kontakt 
s klienty. Je ve vyšším patře budovy a není nijak označeno.) Rozhovor začal v 15:00 a skončil 
v 15:40. Paní Holečková byla velice příjemná a sdílná. Byla ráda, že se o své nabyté 
zkušenosti může se mnou podělit. Rozhovor se konal v malé kanceláři, kde byli s námi cca 10 
minut terénní pracovníky, kteří se připravovali do práce. Poté odešli a my jsme dále 
pokračovali nerušeně v rozhovoru. Paní Holečková s nahráváním rozhovoru souhlasila, ale i 
přesto jsem si dělala poznámky, kdyby náhodou selhalo nahrávací zařízení.   
      Informace o respondentovi. Paní Holečková původně začala studovat na Teologické 
fakultě na Univerzitě Karlově, poté přešla na Fakultu sociální věd. Problematikou drog se 
zabývá, po vystudování vysoké školy, již šest let. V Drop In nejprve pracovala jako terénní 
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pracovník, poté se vypracovala dále a dnes je vedoucí terénních programů. K problematice 
drog se dostala kvůli svému bratrovi, který je již 21 let závislý na opiátech.  
      Shrnutí rozhovoru. Terénní programy Drop In jsou trochu odlišné od jiných programů. 
Paní Holečková poukazovala, že pan Douda říká, že terénní programy patří mezi 
nejdůležitější, jde totiž o první kontakt s klientem. Terénní programy Drop In se snaží být 
maximálně nízkoprahové a snaží se tento práh ještě více snižovat. Snižování prahu dělají 
např. tím, že klienty, kteří nechtějí kód, nekódují. (Někteří klienti se nechtějí nechat okódovat, 
protože je to pro ně jakási nálepka narkomana. Narkomané k tomu mají ale samozřejmě více 
důvodů, proč se nechtějí nechat okódovat.) Což jim může způsobovat problémy. Protože stát 
chce zavést, že podle počtu kódů jim bude udělovat dotace. Jiná zařízení kódují, v tom se od 
nich odlišují. Nekódování možná budí nedůvěru, ale podle paní Holečkové je statistika jenom 
administrativní představa o světě klientů. Stejnou míru přehledu jim dává jak kontakt 
s kódem, tak bez kódu. Kód jim nepřipadá tolik důležitý.  
      Obecně u terénních programů se vyskytuje jeden závažný problém a to, že pracovníci 
nemají od klientů zpětnou vazbu. Klient si vezme od nich stříkačky a snaží se co nejrychleji 
odejít. Pracovníci terénních programů ho pak nemusí už nikdy v životě vidět. Nemají zpětnou 
vazbu, co se s klientem děje dál. Může zde nastat syndrom vyhoření. Pan Douda si myslí, že 
syndrom vyhoření nemůžeme řešit, ale paní Holečková říká, že se o to musíme alespoň 
pokusit. Chtěla by, aby se více staralo o ty terénní pracovníky.  
      Pracovníci v Drop In se nechovají uniformně, mají individuální přístup ke každému 
klientovi. A jejich hlavní krédo je: „Žádný konflikt s klientem.“ Např. když klient chce více 
stříkaček než jednu, tak záleží na každém terénním pracovníkovi, jak se k tomu postaví. Může 
mu jich dát víc a může mu také dát jenom jednu. Paní Holečková přistupuje kladně k obou 
variantám. Hlavní je, žádný konflikt s klientem. Záleží tedy na pracovníkovi, jak se toho 
zhostí. Ostatní zařízení vyčítají terénním programům Drop In, že jsou „bezhraniční“, což si 
ale paní Holečková nemyslí. Snaží se být pouze maximálně nízkoprahový.  
      Za ten den se terénní pracovník setká zhruba se 100 klienty a vymění jim tak 1,2 
stříkačky. V Drop In pracují denně a od března letošního roku zavedli i noční službu, kde se 
tak zhruba těch 100 stříkaček vymění. Údaj se ale hodně pohybuje. Jeden den můžou vyměnit 
až na 700 stříkaček a na druhý den jich mohou vyměnit jenom 100.  
      Terénní pracovníci Drop In mají ale někdy problém s policií. Musí jim vyjasňovat své role 
a legitimovat se jim. Policisté si myslí, že klienti chodí za terénními pracovníky, ale to je 
omyl. Terénní pracovníci chodí za klienty. Problém s policií měli nedávno, když Hlavní 
nádraží přebíral nový majitel, který je tam odtud vyhazoval. Ostatní organizace to vyřešili 
tím, že si udělali „legitky“, což paní Holečková ale neuznává. Nyní už mají problém 
s policisty na Hlavním nádraží vyřešený.   
      Ulice je omezená možnost pomoci. Přímo na ulici klientovi mohou pomoci jenom málo, 
pak ho musejí odkázat na další zařízení. Většinou se snaží klienta do těch „kamenných“ 
zařízení lákat. Paní Holečkové připadá, že ostatní zařízení spíše z těch „kamenných“ zařízení 
se snaží dostat do prostředí ulice. Tam vidí rozdíl mezi jinými institucemi.  
      Terénní pracovníci Drop In vědí, že klienti využívají anonymity centra, a proto se zde 
scházejí. Pracovníci mají stanoviště přímo na Hlavním nádraží v Praze, kde jsou do tří hodin, 
a poté je přijde vystřídat jedna spolupracující organizace. Z toho Hlavního nádraží se 
přesunují dále na jiná místa, které už sami vyhledávají, nebo jdou na místa, která jim klienti 
doporučí. Např. jim říkají: „Teď se hodně smaží v Korunní, tak se tam jděte podívat.“ Terénní 
pracovníci musejí hlavně ale sami zjišťovat, kde se klienti scházejí. Tomu se říká monitoring. 
Monitoring je velice důležitý, ale jak se má provádět, když hlavním artiklem, od kterého se 
odvíjejí dotace, je špinavá stříkačka.  
      Terénní pracovníci vyměňují klientům stříkačky, vody, kyseliny pro uživatele heroinu, 
filtry na stříkačky (Na stříkačku si klient namotá vatičku a filtr zachytí špínu z užívané látky. 
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Klient má pak jenom čistou látku.) Někteří klienti terénní pracovníky už přímo vyhledávají. 
Před šesti sedmi lety k nim měli nedůvěru, ale nyní už si na tuto službu zvykli a integrovali ji 
do svých životů. To je hlavní plus terénních programů, to, že si klienti mění stříkačky 
znamená, že se nešíří tolik AIDS. Jediné co se terénním programům Drop In nepodařilo zatím 
podchytit je šíření žloutenky. Musejí více klienty motivovat, aby chodili na očkování. Klient 
žádnou motivaci nemá, i když je očkování někdy zdarma, tak klient na očkování nepřijde. 
Terénní programy dělají ale velký kus práce, mluví s klienty a snaží se je motivovat k léčbě. 
Už jenom proto by se neměly zavádět automaty na stříkačky. Sice by odpadly platy na terénní 
pracovníky, ale klienti by přišli o ten první kontakt.   
      Paní Holečková si o systému péče o závislé na drogách v České republice myslí, že jsme 
na tom hodně dobře. Říká, že je až neuvěřitelné, co se nám podařilo vybudovat. Např. placená 
substituce, to že si ji klient nemusí platit, je ohromné. Samozřejmě nemůžeme říci, že systém 
péče je ideální. Měli by se lépe investovat peníze a měl by se zlepšit vztah k marihuaně. 
Hodně mladých lidí užívá marihuanu (tuto informaci má paní Holečková z primárních 
prevencí), a kdyby všechny uživatele marihuany měli za to postihovat, tak by se z toho 
zbláznili. Tento přístup by se měl změnit. Neví, jak by měla vypadat legalizace marihuany, 
ale určitě by se na tom mělo začít pracovat. Třeba by pak její popularita klesla.  
      Podle paní Holečkové je komunikace s ostatními zařízeními na dobré úrovni. Klientům 
doporučují nejenom zařízení v rámci Drop In, ale i zařízení mimo tuto organizaci. Vždycky se 
snaží najít zařízení, které je přímo vhodné pro toho konkrétního klienta. Bohužel někdy se 
vztahy a důležitá komunikace odvíjí od dotací, podle toho, kdo získá více peněz. Peníze se 
hodně podepisují na vztazích s ostatními zařízeními, a ty pak na komunikaci s nimi. 
Podepisuje se to i na předávání klientů. Paní Holečková je ale ráda, že mají konkurenci, 
protože ta ji motivuje k další a lepší práci.   
„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“  
      Čtvrtý rozhovor se uskutečnil 4.5.2007 s odborníkem XY, který je z nízkoprahového 
kontaktního centra. Sešli jsme se přímo v uvedeném kontaktním centru, kde odborník XY 
pracuje a je vedoucím tohoto zařízení. Rozhovor začal v 9:30 a skončil v 9:45. Odborník XY 
byl velice zaneprázdněný, neměl na mě vyhrazený čas, i když jsme si předem domluvili 
schůzku, a nebyl zrovna ve správném rozpoložení. Měla jsem pocit, že ho zdržuji od práce. 
Rozhovor byl proto velice krátký. Nesouhlasil s nahráváním rozhovoru a ani s uveřejněním 
jeho jména a údajů do mé bakalářské práce, proto ho budu označovat jako odborníka XY. 
Rozhovor jsem si poznamenávala na papír.  
      Shrnutí rozhovoru. Nízkoprahové kontaktní centrum poskytuje klientovi hlavně 
informace a to takové informace, které jsou pro něj vhodné a důležité. Lidé, kteří dochází do 
kontaktního centra, nejsou příliš motivováni k léčbě a je pro ně rozhodně výhodou, že 
nízkoprahové kontaktní centrum umožňuje anonymní kontakt. Pracovníci kontaktního centra 
se snaží být diskrétní a profesionální. Zmíněné kontaktní centrum nepožaduje po klientech, 
aby abstinovali, je to jejich volba. Pracovníci kontaktního centra se klientovi snaží pomoci, 
popř. ho odkázat na léčbu pro něho vhodnou. Přitom ale pořád respektují jeho volbu a 
rozhodnutí. Léčbu mu nenutí.  
      Klientela nízkoprahového centra je velmi různorodá a je dostatečná. Stačí ji pokrýt 
prostorově i personálně.  Pro radu jsem docházejí i lidé, kteří ještě nejsou závislí, nebo naopak 
jsem přijdou lidé, kteří už jsou v pokročilém stádiu závislosti. Přijít sem může kdokoli, 
centrum nikoho neomezuje. Klienty si poté kóduje a to pro různé statistiky, srovnání, 
hodnověrnost atd.  
      Nízkoprahové kontaktní centrum nabízí následující služby: výměnu injekčního náčiní, 
poradenství, zdravotní ošetření, krizovou intervenci, orientační testy, sociální práce, zajištění 
následné péče, terapie a motivační program. V kontaktním centru pracuje zdravotní sestra, 
lékař, sociální pracovnice, psycholog a psychoterapeut. Odborník XY zdůrazňoval během 
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celého rozhovoru, že nejdůležitější je motivovat klienta k léčbě, což je velmi obtížné např. 
během krátké návštěvy klienta. Nejprve s klientem musí navázat nějaký kontakt. Pracovník 
kontaktního centra musí klienta zaujmout a vytvořit si u něho důvěru. Pokud k tomu nedojde, 
klient odejde a k posílení motivace se ani nedostanou. Klient si pak přijde jenom vyměnit 
injekční náčiní, protože si myslí, že mu stejně nemůžou nijak pomoci a někdy ani o pomoc 
nestojí.  
      Nízkoprahové kontaktní zařízení se snaží komunikovat s co největším počtem ostatních 
zařízení. Komunikace ale někdy vázne a to hlavně díky tomu, že zde funguje rivalita: „Toto 
zařízení dostalo více dotací než my atd.“ Nejvíce ale klientům doporučují osvědčená zařízení. 
Klient si ale také samozřejmě může vybrat zařízení následné péče sám, v tom ho centrum 
nijak neomezuje. Oni mu akorát některé doporučí.  
      Odborník XY si myslí, že nízkoprahová kontaktní centra jsou velmi důležitá při vstupu 
klienta do léčebného procesu. Je to první kontakt s tímto léčebným procesem a na něm záleží 
vše. Pokud klienta kontaktní centrum odradí, nebude se chtít dále léčit, nebo bude mít k tomu 
menší motivaci. Na prvním kontaktu záleží vše. O systému péče o závislé v České republice si 
odborník XY myslí, že je na optimální úrovni. Nemyslí si, že by Česká republika potřebovala 
další typ léčebného zařízení. Záleží pouze na klientovi, jaký typ zařízení si vybere (je jich tu 
dostatek), a hlavně záleží na tom, jak se postaví k léčbě, a jakou má motivaci. Pokud nemá 
žádnou motivaci a léčit se nechce, nepomůže mu žádné sebelepší zařízení.  
      Pátým rozhovorem měl být rozhovor s panem Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
z Psychiatrické léčebny Bohnice – ústavní léčba. Bohužel, jak už jsem říkala, pan Nešpor byl 
velice zaneprázdněný. Proto navrhl, abych mu raději otázky na rozhovor poslala emailem. Do 
druhého dne mi přišly na dané otázky od pana Nešpora odpovědi. (viz přílohy: otázky 
k rozhovorům a dotazníky) Můžeme tedy nazvat, že se jedná o typ dotazníku s otevřenými 
otázkami.  
      Pan Nešpor na otázky odpovídal velice stručně a v některým otázkách jsme se 
nepochopili. Z tohoto dotazníků mohu pro moji bakalářskou práci vyvodit závěr, že pan 
Nešpor systém péče o závislé na drogách v České republice také jako ostatní hodnotí jako 
dostatečný a žádné jiné léčebné zařízení by pro tento systém nenavrhoval. A myslím si, že je 
patrné z tohoto dotazníku, že komunikace ústavní léčby Psychiatrické léčebny Bohnice 
s ostatními léčebnými zařízeními je na dobré úrovni.  
      Šestý rozhovor se probíhal 4.5.2007 s panem MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.  z 
Centra adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Univerzita Karlova v Praze. Pan Kalina 
je velice zaneprázdněný člověk. Pracuje 12-16 hodin denně. Rozhovor se proto konal po 
telefonu. Rozhovor začal v 15:26 a skončil v 15:45. Rozhovor jsem si nahrávala, díky 
telefonu, který mi to umožnil. Pan Kalina na otázky odpovídal výstižně a bylo vidět, že 
opravdu nemá mnoho času. Nechtěla jsem ho proto ani déle zdržovat a rozhovor se omezil 
pouze na čtyři otázky.   
      Informace o respondentovi. Pan Kalina vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK v Praze a 
Fakultu filozofickou UK, obor psychologie. Pracoval v krajské psychiatrické léčebně Horní 
Beřkovice jako sekundární lékař a zástupce primáře, ve Správě sociálních služeb hl. m. Prahy 
jako vedoucí psychiatr pro ústavní sociální péči, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 
jako přednosta Denního socioterapeutického sanatoria, v Úřadu vlády ČR jako výkonný 
místopředseda Meziresortní protidrogové komise vlády ČR a v SANANIM o.s. jako 
psychiatr-konsultant, odborný zástupce zdravotnického zařízení, vrchní lékař, vedoucí 
Denního stacionáře, odborný ředitel pro zdravotní péči a vzdělání, což dělá doposud.  
      Shrnutí rozhovoru. 1, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den? 
V posledních třech měsících jsem na pozici národního protidrogového koordináítora ČR, 
takže mám náplň práce typu „policymaking“. Předtím jsem řadu let působil jako psychiatr, 
psychoterapeut a lékařský ředitel sdružení SANANIM, můj den  zahrnoval jak přímou práci s 
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pacienty a klienty, tak odborné vedení ostatních. Vedle toho jsem učil a stále učím na 1. 
lékařské fakultě obor adiktologie. Můj pracovní den obvykle trvá 12-16 hodin, vždy je tu 
nějaká večerní a noční práce, psaní odborných textů, odborná korespondence, příprava výuky 
apod. 2, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnil? Neumím si představit, že by někdo odpověděl „ano, je ideální“.  Není špatný, 
vcelku odpovídá potřebám a obsahuje všechny podstatné typy služeb, většinou i dobře 
dostupných. Ale chce to o něj pečovat a vylaďovat. Někde není dobře dostupná např. lékařská 
ambulantní péče nebo následná péče a jsou díry ve službách pro specifickou klientelu, např. 
pro mladistvé, matky s dětmi nebo etnické minority.  V Praze a jiných velkých městech jsou 
přetížené tzv. nízkoprahové služby a hledá se řešení. 3, Myslíte si, že systém péče o závislé na 
drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
 Jak už jsem řekl, systém obsahuje všechny podstatné typy služeb, tudíž to není o nějakém 
zásadně jiném druhu, ale o nastavování na specifické potřeby klientely.  Jediný typ péče, který 
někde v zahraničí existuje a u nás ne, jsou tzv. šlehárny, aplikační místnosti pro nitrožilní 
uživatele ... diskutuje se o tom řadu let, zatím nebyla politická vůle. Sám k tomu nemám zcela 
jednoznačný postoj, ale diskusi podpořím, aby nevyhasla úplně. 4, Myslíte si, že funguje 
dobře komunikace mezi jednotlivými zařízeními? Podle mých zkušeností překvapivě dobře. 
      Sedmý rozhovor proběhl 11.5.2007 s paní Mgr. Pavlou Makovskou Dolanskou. Paní 
Dolanská pracuje v Doléčovacím centru SANANIM, kde je zároveň vedoucím zařízení. 
S paní Dolanskou jsem byla domluvená na rozhovoru, bohužel, paní musela odjet na 
konferenci a rozhovor jsme musely zrušit. Odpovědi na mé otázky mi zaslala na email.  
      Informace o respondentovi. Paní Dolanská vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze 
na katedře sociální práce. Poté nastoupila do Kontaktního centra SANANIM jako sociální 
pracovník, dále byla zástupce vedoucího v K-centrum SANANIM, poté vedoucí K-centra 
SANANIM, pracovala také v Prev-Centru a to jako externí spolupracovník rodinný poradce 
(pro rodiny uživatelů drog), byla také supervizorem K-centra Nymburk, od července 2000-
září 2002 byla vedoucí Terapeutické komunity Němčice, poté byla poradce v oblasti 
drogových závislostí v Prev-Centru a od listopadu 2004 do současnosti je vedoucí 
Doléčovacího centra SANANIM.  
      Shrnutí rozhovoru. Dotazník s paní Dolanskou uvádím v příloze: otázky k rozhovorům a 
dotazníky. Paní Dolanská si myslí, že systém péče o závislé na drogách v České republice je 
na vysoké úrovni a že další typ léčebného zařízení Česká republika nepotřebuje. Ale 
samozřejmě, jak říká: „ideální není nikdy nic“. Např. dostupnost zařízení je pro některé 
klienty veliká. Měla by se také vylepšovat v některých zařízení kvalita služeb, ale jinak je 
systém péče na velmi dobré úrovni.  
      Léčebná zařízení podle paní Dolanské spolu úzce spolupracují, z čeho mají samozřejmě 
velký prospěch klienti. Konkrétně Doléčovací centrum SANANIM spolupracuje skoro se 
všemi doléčovacími zařízeními a se sociálními, nízkoprahovými a substitučními  institucemi.   
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2.6 Závěr 
Na začátku jsem si stanovila tři hlavní úkoly: 1, zmapovat léčebná zařízení pro drogově 
závislé 2, na základě rozhovorů zjistit, jestli je systém péče o závislé v České republice ideální 
a dostatečný 3, pomocí rozhovorů zmapovat následnou péči. Zjistit, jestli je komunikace mezi 
jednotlivými zařízeními na dobré úrovni.  
      Na první úkol jsem si musela sehnat spoustu odborné literatury. Jenom jedna publikace 
popisovala celý systém péče o závislé se všemi zařízeními, které jsou v České republice 
k dispozici. Ostatní publikace se buďto zabývali jenom jedním z těchto zařízení, nebo některé 
opomíjeli. K prvnímu úkolu jsem čerpala z knih, které uvádím v seznamu literatury, a také 
z článků a internetu. (Z internetu jsem čerpala ale pouze ze stránek léčebných zařízení.) 
Myslím si, že se mi podařilo tento úkol splnit. Bakalářská práce zahrnuje všechny typy 
zařízení, které jsou v České republice k dispozici. Příklady jsem uváděla pro lepší názornost.  
      K druhému úkolu jsem chtěla využít pouze metodu rozhovoru, to se mi bohužel 
nepodařilo. Pan Nešpor a paní Dolanská bohužel byli velice zaneprázdněni a musela jsem se 
uchýlit k dotazníku s otevřenými otázkami (moje otázky k rozhovoru jsem jim poslala na 
email). Dotazník zde nebyl nejlepším řešením. Pan Nešpor mě v některých otázkách 
nepochopil a dostalo se mi tak nežádoucí odpovědi. Myslím si, že rozhovor s ním by byl pro 
moji bakalářskou práci velice přínosný. Z jeho odpovědí na základě dotazníku můžu vyvodit 
jen hrubý závěr. Zato metoda rozhovoru se mi v tomto úkolu velice osvědčila. Respondenti 
byli velice sdílní a snažili se mi v rámci možností říci co nejvíce informací.  
      Na základě rozhovorů a dotazníků vyvozuji, že systém péče o závislé na drogách v České 
republice je dobrý a optimální. Např. paní Preslová si myslí, že systém péče je na velmi dobré 
úrovni. Říká: „V České republice se podařilo propracovat systém péče od nízkoprahových 
center, přes ambulance až po následnou péči. Náš systém péče můžeme srovnávat s vyspělými 
zeměmi.“ Systém péče není ale ideální. Samozřejmě, ideální na světě snad není nic. Na 
otázku, jestli je systém péče ideální, jsem pokládala odborníkům hlavně proto, abych je 
„vyprovokovala“ k zamyšlení, co jim na systému vadí. Kdybych se zeptala, jestli je systém 
dostatečný, odpověděli by možná jenom ano, ne. Z rozhovorů a dotazníků můžu vyvodit, že 
máme v České republice všechny typy léčebných zařízení, které pokrývají potřeby uživatelů 
drog. Odborníci si myslí, že žádný jiný typ léčebného zařízení čeští uživatelé drog 
nepotřebují.  
      Systém péče je na dobré úrovni, má samozřejmě ale i „díry“ (není ideální). Mezi hlavní 
problémy patří financování zařízení. Většina dotázaných odborníků si myslí, že do zařízení 
plyne málo peněz, jen paní Holečková si myslí, že peněz je dostatek, akorát by se s nimi mělo 
lépe zacházet a lépe je rozdělovat mezi jednotlivé zařízení.   
      Výsledek třetího úkolu mne mile překvapil. V některých zařízení je komunikace mezi 
ostatními zařízeními na velmi dobré úrovni. Někde se ale zase omezují jen na komunikaci 
mezi „svoji“ organizací, což si ale myslím, že je jen v ojedinělých případech. Na začátku jsem 
si myslela, že komunikace mezi zařízeními bude spočívat jenom v rámci dané organizace, ale 
rozhovory s odborníky mně to vyvrátili. Všichni dotázaní, kromě pana Šefla, odpověděli, že 
komunikace s ostatními zařízeními je na velmi dobré úrovni. Pan Šefl mi sdělil, že jejich 
komunikace se  omezuje pouze na Drop In, jiné zařízení většinou klientům nedoporučují.  
      Myslím si, že komunikace mezi jednotlivými zařízeními spočívá na daných jednotlivcích. 
Záleží na tom, jak se toho vedoucí zařízení zhostí, jestli bude vyhledávat další styky 
s ostatními, nebo jestli se omezí jenom na tu danou organizaci. Paní Holečková narazila také 
na problém s rozdělováním peněz. Funguje zde určitá rivalita, jednotlivá zařízení, která 
dostala třeba méně peněz, se můžou chovat zatrpkle vůči zařízením, které dostaly více peněz. 
Záleží pak na tom daném vedoucím zařízení, jak tento problém bude řešit a překlene se přes 
něj. Přece jenom klienti by měli být na prvním místě a mezi zařízeními by neměla fungovat 
rivalita.      
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Přílohy 
Tabulky: 
 
Tabulka č.1: Nejběžnější drogy a jejich účinky 
Skupi-
na drog 

Běžné 
vari-
anty 

Slan-
gový 
název 

Účinky Nebezpečí 
předávko-vání nebo 
návykovosti 

Typ 
závislo-
sti 

Abstinen-
ční 
příznaky 

Alkohol whisky, 
gin, 
víno, 
pivo 

chlast družnost, 
euforie, 
deprese, ztrá- 
ta kontroly, 
motoriky a 
zábran 

apatie, deprese, 
násilné chování, 
dopravní nehody, 
sebevraždy, 
poškození mozku a 
jater 

fyzická a 
psychická 

pocení, 
třesavka, 
pomatení 
smylů, halu-
cinace 

Kofein čaj, 
káva, 
kokako
la 

žádný zvýšená čino-
rodost a 
ostražitost 

žádné vážné 
nebezpečí, 
nebezpečné je 
předávkování 
kofeinovými 
tabletami 

slabá psy-
chická  
závislost 

podráždění, 
únava, 
vyčerpání 

Tabák Cigare- 
ty, 
doutní- 
ky, 
šnupací 
tabák 

Čvaň- 
hák 

uvolnění, 
zvýšená 
činorodost 

zvýšená náchylnost 
na ne-moci dýchacího 
ústrojí, rakovina plic, 
kardiovaskulární 
potíže 

těžká psy-
chická zá-
vislost, 
slabá 
fyzická 

intenzivní 
touha po 
tabáku, ne-
klid úzkost, 
potíže 
s koncen-
trací 

Hašiš marihu-
ana, 
hašiš 

tráva, 
marján-
ka, haš 

mírná 
euforie, 
odbourávání 
zábran, 
zvýšená 
vnímavost, 
hlad, sucho v 
ústech 

ztráta určité motivace 
a společenské aktivity 

psychická žádné 

Amfe-
taminy 

etadro
m, 
bemue-
dron, 
dexa- 
drom 

Purpu- 
rová 
srdce, 
speed 

zvýšená 
činorodost a 
energie, pocit 
síly, závratě, 
nechutenství 

napětí, únava, 
psychotické duševní 
nemoci, podvýživa 

psychická letargie a 
deprese 

Haluci-
nogeny 

LSD, 
meska- 
lin, 
psiloci- 
bin 

kyselin
a, trip 

zvýšená 
vnímavost, 
halucinace, 
zvýšené 
“vnitřní 
podvědomí” 

panika během “tripu” 
duševní poruchy při 
dlouhodobém užívání 

možná 
psy-
chická zá-
vislost 

žádné 
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Skupi-
na drog 

Běžné 
vari-
anty 

Slan-
gový 
název 

Účinky Nebezpečí 
předávko-vání nebo 
návykovosti 

Typ 
závislo-
sti 

Abstinen-
ční 
příznaky 

Barbi-
turáty 

amylob
a-
rbiton, 
pento-
barbi- 
ton 

barbitu-
rát 

otupělost, ne-
klid, pomalé 
reakce 

předávkování může 
způsobit bezvědomí, 
a v extrémních 
případech smrt 

psychická 
a fyzická 

úzkost, 
nevolnost, 
zvracení, 
křeče 

Kokain listy 
koky, 
nebo 
krysta- 
lické 
derivá- 
ty 

koks, 
sníh, 
céčko 

zvýšená 
činorodost a 
duševní 
aktivita, 
euforie, 
místní 
znecitlivění 

poškození nosní 
sliznice, halucinace 
dotykového 
charakteru, paranoia, 
podvýživa 

psychická žádné 

Opiáty opiun, 
heroin, 
morfin 

háčko utlumení 
bolesti, 
vytváří 
příjemný 
pocit 
uvolnění, 
ztráta chuti k 
jídlu 

předávkování může 
být smrtelné, 
postupné snižování 
vede k možnosti vést 
normální život, často 
doprovázeno 
kriminálními činy 

rychlá 
fyzická a 
psychická 
závislost 

křeče 
v žaludku, 
zvracení, 
průjem, 
třesavka, 
nespavost, 
intenzivní 
touha po 
droze 

 
Tab. 3: Protidrogové instituce 
Instituce, odborník Situace klienta 
K centrum 
Nízkoprahové zařízení, v současnosti ve 
většině větších měst. Nabídku služeb je  
třeba si zjistit na místě. Základem bývá 
poskytování informací, výměna stříkaček,  
motivační rozhovory, poskytování či 
zprostředkování základního zdravotnic- 
kého servisu a testů.   

 
Rodiče potřebují informace o možnostech  
léčby. Člověk, které drogy pravidelně užívá,  
potřebuje měnit použité jehly, potřebuje  
docházet na motivační skupinu (před léčbou, 
potřebuje základní informace o prevenci 
infekčních nemocí při užívání drog, testy 
na HIV.  

Psychiatrická léčebna – oddělení pro 
léčbu závislostí 
Není zdaleka v každé léčebně. Nejčastěji 
jde o zhruba 3měsíční program léčby na  
oddělení. Hradí pojišťovna.  

 
Jde o rozeznanou závislost na drogách (heroin, 
pervitin, alkohol). Odborník takovou 
léčbu doporučuje, pokud je již vyčerpána 
možnost ambulantní docházky jinam. 

Terapeutická komunita 
Pobyt na dobu 6-18 měsíců. Obvykle mi- 
mo město a nejčastěji pro lidi starší než  
18 let.  

 
Rozvinutá závislost na drogách. Nejčastěji  
předchází několik let užívání a selhání 
krátkodobějších forem léčby.  

Střediska pro mládež – 4 zařízení v ČR 
Pobyt na dobu 2-4 měsíce pro mládež ve  
věku 14-20 let. Možnost spolupráce se  
školou, individuální studijní plány. Ná- 
sledná ambulantní docházka a spoluprá- 

 
Začínající problémy s užíváním nebo závislé 
užívání zhruba do 2 let trvání. Nejčastěji 
uživatelé pervitinu a heroinu. Vhodné pře- 
devším jako první pokus o pobytovou léčbu. 
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ce s rodinou.  Především pro mladší klienty.  
AT oddělení 
Specializované oddělení zaměřené na po- 
moc závislým.  

 
Častěji se zaměřují na léčbu alkoholismu  
dospělých.  

Ambulantní psychologické a psychiatr- 
rické ordinace 
Psychoterapie a poradenství zaměřené na 
problémy s drogami, které lze zvládat 
ambulantně.  

 
 
Nejčastěji v počáteční fázi problém s droga- 
mi nebo v období doléčování.  

Terénní programy, streetwork 
Nabízí výměnu stříkaček za čisté, kondo- 
my a náčiní na dezinfekci. Rovněž předá- 
vají informace o možné pomoci a léčbě.  

 
Pro klienty, kteří se pohybují v rizikových  
oblastech a obvykle drogy pravidelně 
užívají.  

Doléčovací centra, centra následné 
péče 
Nabízí následnou péči v podobě: psycho- 
terapie, poradenství, sociální práce, něk- 
dy i dočasné chráněné bydlení.  

 
 
Program pro klienty, kteří prošli léčbou v  
nemocnici nebo léčebně. 

Protidrogový koordinátor 
Informuje o aktuální nabídce služeb v  
okrese nebo obvodě, má informace o sou- 
časné situaci v protidrogové prevenci, pro- 
bíhajících programech.  

 
Především pro občany a rodiče, kteří potře- 
bují informace nebo se chtějí aktivně  
podílet na dění.  

Krizové centrum 
Nabízí poradenství.  

 
Možnost konzultací pro rodiče závislých dětí 
v bezvýchodné situaci, někdy také akutní ne- 
bo informativní poradenství pro závislé.  

Linka důvěry 
Bezplatná telefonická konzultace.  

 
Zdroj informací o možnostech léčby. 

Soukromá psychoterapeutická praxe 
Ambulantní docházka na konzultace 
(1-2 týdně), obvykle služba placená.  

 
Začínající problémy s užíváním drogy, které 
posoudí odborník a doporučí ambulantní 
péči. Případně následná péče po propuštění 
z pobytové léčby nebo hospitalizace. Prob- 
lémy se sebehodnocením, vztahy s lidmi, 
emoční problémy aj.  

 
Tab. 4: „Starý“ a „nový“ model léčby 
Parametr „Starý“ model „Nový“ model 
Pojetí závislosti „Jednou závislý, vždycky závislý“ Může být vývojově překonána 
Terapeutická 
filosofie 

Skepse vůči možnostem klientů i 
terapeutů 

Realistická důvěra v lidské 
možnosti 

Vhodný začátek 
léčby 

Až když je klient v debaklu „Čím dříve, tím lépe“ 

Trvání léčby „Čím déle, tím lépe“ Přiměřený čas +  intenzita 
Výchozí bod léčby Požadavky a pravidla zařízení Potřeby a možnosti klienta 
Cíl Abstinence a sociální adaptace Kvalita života 
Cesta Vyžadování dospělého chování Podpora růstu a vyrovnání s vý- 

vojovými úkoly 
Morální princip Vina za selhání a náprava Odpovědnost za vlastní pozitivní 
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potenciál 
Klíčové prvky Režim, sociální učení, zvyšování 

frustrační tolerance 
Řád, porozumění, podpora 

Pojetí motivace, za- 
pojení a vytrvání 

Problém klienta Problém terapeutů 

Pružnost programu Stejná léčba pro všechny Individualizace 
Role terapeuta Trenér v sociálních dovedno- 

stech, manažer kontraktu 
Průvodce 
 

Pojetí rezidenční 
léčby 

Sebestředné Součást kontinua 

 
Tab. 5: Výhody a nevýhody strukturovaných denních programů 
Výhody Nevýhody 
Různé možnosti léčby a péče, např. 
v průběhu detoxikace, po detoxikaci nebo po 
pobytu v léčebně 

Střediska jsou situována (v současné době) 
pouze ve větších městech 

Péče pro klienty, kteří užívají drogy, kteří se 
snaží přestat nebo kteří již drogy neberou 

Vyžadují dobrý dosah dopravy, vysokou kon- 
centraci uživatelů drog, pracovní příležitosti 
v místě střediska 

Kontakty s jednotlivými klienty jsou 
flexibilní 

Některé aktivity vyžadují velké, speciálně 
vybavené místnosti 

Velmi strukturovaný přístup, který pomáhá 
v monitorování stavu klienta 

Klienti potřebují nějakou sociální stabilitu, 
ubytování v místě 

Důraz je kladen na pomoc klientům se 
stabilizovat a normálně fungovat 

Užívání drogy musí být stabilizováno nebo 
musí klient abstinovat 

Možnost léčit se v původním prostředí, je-li 
příznivé. Usnadnění rodinných a sociálních 
intervencí 

Není vhodné pro klienty, kteří se nemohou 
zbavit drogy, aniž by opustili své prostředí,  
starou společnost, známé okolí, a místo, kde 
jsou drogy dostupné.  

Aktivní práce s klienty, kteří zrelapsovali Nabízí jen omezené služby pro ženy nebo ro- 
diče, kteří potřebují péči pro své děti (např. 
krátkodobé umístění v nemocničním zařízení) 

Zkušenost s prací, rozšiřování dovedností Relativně krátké programy – klienti potřebují 
intenzivní doléčovací péči 

Spolupráce s probačními a dalšími 
pracovníky 

Většinou je zapotřebí 6 měsíců kontinuální 
péče, aby se dosáhlo požadovaných výsledků 

Speciální péče pro uživatele drog, kteří mají 
problémy se zákonem 

Je nutná dobrá dlouhodobá strategie 
financování a oddanost klientů, aby mohlo 
dojít k vytvoření kontinuálního programu 

Možná alternativa soudně nařízené léčby Nejedná se o levnější možnost léčebné 
komunity s pobytem.  

 
Tab. 6: Oblasti působení ordinací AT 
Abusus alkoholu ve společnosti v současné době zanedbávaná problematika, vývoj závaž- 

nějších komplikací, reklama, mýty o léčebném účinku alkoholu 
Kouření tabáku málo poraden pro odvykání kouření, menší sociální problémy způsobují  

nedostatečný zájem společnosti i přes obrovský negativní dopad na zdraví 
Abusus léků  Zneužívání léků v nepřiměřených dávkách, stoupající tolerance, vznik  

lékové závislosti. Zneužívání léků k výrobě ilegálních drog (prekurzory). 
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Inhalační drogy Technické prostředky (lepidla, ředidla, rozpustidla) obsahují prchavé látky 
zneužívané jako inhalační drogy. 

Ilegální drogy Široká paleta všech zneužívaných přírodních a syntetických drog. 
Gambling Závislost mimo oblast psychoaktivních látek, často ale spojená s užíváním  

návykových látek, zejména alkoholu.  
 
Tab. 7: Činnost ordinací AT 
Prevence primární – na požádání 

sekundární – prevence vzniku závislosti, komorbidity komplikací 
psychických, somatických, infekčních (HIV/AIDS, hepatitidy) 
terciární – prevence relapsu a recidivy 

Diagnostika  Anamnéza subjektivní, objektivní 
klinické vyšetření psychiatrické, interní, neurologické 
laboratorní – biochemie, KO, Toxiko (včetně rapid testů, sérologie VHBC) 
doplňkové – sono, EKG, EEG, RTG, spirometrie 

Terapie Psychoterapie – individuální, rodinná, partnerská, skupinová 
farmakoterapie – vlastní závislosti, syndromu z odnětí, detoxikace, 
substituční léčba, léčba psychických a somatických komplikací 
hospitalizace na speciálních lůžkách (PL, TK) 
zapojení do socioterapeutických klubů a samosprávných organizací AA 
(AT) 

Rehabilitace návrat psychických a somatických schopností pacienta, zlepšování kondice 
Resocializace  zařazení do společnosti, školy, práce, rodiny, podnikání 

zprostředkování pobytu v terapeutických komunitách 
Spolupráce 
konziliární 

lůžková zařízení – ARO, JIP, interna, chirurgie, neurologie 
ambulantní zařízení – obvodní lékaři, privátní psychiatři 
ostatní zdravotnická zařízení – lékárny, laboratoře, komplement 

Spolupráce  
konzultativní 

Nezdravotnická zařízení sociálního charakteru a instituce: kurátoři, OPD,  
azylové domy, zaměstnavatelé, úřady práce, chráněná pracoviště 
soudy – probační a mediační služba: ochranné a alternativní léčby 

Posudková  
činnost 

Posuzování schopnosti z hlediska AT k výběru zaměstnání dorostu, k určité 
práci – dospělí, k vojenské službě – branci, k řízení motorových vozidel,  
k držení střelné zbraně 

Znalecká  
činnost 

soudní znalci v oboru AT 

Publikační  
činnost 

odborné časopisy, tisk, rozhlas, televize 

Administrativa běžná pro dané zařízení 
podklady pro statistiku ÚZIS 
podklady pro drogovou epidemiologii 

 
Tab. 8: Léčba odvykacích stavů  
Alkohol Těžké odvykací stavy a delirium tremens za hospitalizace vyžadují 

doplňovat minerály (zejména draslík a hořčík, MgSO4 navíc snižuje riziko 
epileptického záchvatu) a tekutiny dle výsledku laboratorních vyšetření, 
vitamíny skupiny B, glukóza. Výhradně za hospitalizace clomethiazol 
(Heminevrin) např. 4x2 až 4x3 kapsle i více, není-li k dispozici Heminevrin 
nebo nepřijímá-li pacient léky per os, podávat benzodiazepiny (např. 
diazepam) i ve vysokých dávkách kolem 60 m denně i více per os, i. m. 
nebo v infúzi, ne ale rychle nitrožilně. Tato léčba je krátkodobá, po 
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odeznění odvykacího stavu se Heminevrin nebo diazepam postupně 
vysazují. 
Lehké odvykací stavy lze zvládat i ambulantně, za vhodnou se považuje 
kombinace preparátů tiaprid (Tiapridal) a karbamazepin (Tegretol) nebo 
samotný karbamazepin např. v dávce 3x200 mg. Karbamazepin se 
nedoporučuje tam, kde jsou jaterní testy zvýšeny více než 2-3x (Claassen a 
Adinoff, 1999). Benzodiazepiny jsou při ambulantní léčbě závislosti na 
alkoholu rizikové s ohledem na interakce s alkoholem a možnost vzniku 
kombinované závislosti na alkoholu a benzodiazepinech, jejich používání 
v této indikaci však nelze zcela vyloučit.  

Opioidy U lehkých odvykacích stavů po zpravidla vystačíme s kombinací 
hydroxyzinu (Atarax) a spasmolytika. U těžších odvykacích syndromů (při 
denní dávce nad asi 0,5 g pouličního heroinu denně) podáváme buprenorfin 
(Subutex) 1,5 až 3 mg ve 2-3 dávkách denně sublingválně dobu 3 až 4 dnů, 
pak náhle vysadíme a pokračujeme jak uvedeno výše. Teplé, klidné 
prostředí. Psychoterapie. V ambulantní léčbě se používá i vyšší dávkování 
buprenorfinu, což umožňuje podání v jedné denní dávce v ordinaci lékaře. 

Kanabinoidy 
(marihuana, 
hašiš) 

Vzhledem k pomalému vylučování z organismu většinou tělesné odvykací 
stavy nevyvolávají. Při flashbacku a psychických obtížích psychoterapie, 
malé dávky antipsychotik dle potřeby. 

Barbituráty Odvykací stavy nastávají po denních dávkách přesahujících 500 mg 
pentobarbitalu nebo 150 mg fenobarbitalu. Odvykací stav může ohrozit 
život. Proto se zde doporučuje používat snižující se dávky barbiturátů. 

Benzodiazepiny Odvykací syndromy po benzodiazepinech bývají úporné a provázené 
dlouhotrvajícími úzkostmi. Odvykací syndrom nastává i po nízkých 
(terapeutických) dávkách. V tom případě se doporučuje podle stavu 
prvních 50 % původní dávky vysadit rychle, dalších 25 % pomaleji a 
posledních 25 % ještě pomaleji. Odvykací stav po vysokých dávkách 
ohrožuje život. První den se podá ke stabilizaci stavu diazepam v dávce, 
kterou pacient přijímal před léčbou (nebo ekvivalent dávky, jestliže byl 
užívána jiná látka této skupiny). Následující den se dávka redukuje o 30 % 
a pak každý další den o 5 % původní dávky.  

Pervitin a 
kokain 

Těžší tělesné odvykací příznaky nebývají přítomny. Spavost je projevem 
vyčerpání organismu a předchozí spánkové deprivace. Specifická 
farmakologická léčba zde často není nutná. Klid, symptomatická péče a 
psychoterapie. Při dysforiích a přetrvávajících depresích lze použít vhodná 
antidepresiva. Antipsychotika se použijí při pocitech ohrožovaní, častých 
psychotických reminiscencích apod. Příznivé výsledky byly při zvládání 
odvykacích obtíží a mírnění cravingu zaznamenány po podání flupenthixol 
dekanoátu. Podpůrná psychoterapie. 

Halucinogeny Nevyvolávají tělesné odvykací stavy. Při častých psychotických 
reminiscencích malé dávky antipsychotik. 

Těkavé látky Nevyvolávají tělesné odvykací stavy. 
Více látek 
současně 
(např. opioidy 
a diazepam) 

Doporučuje se stabilizovat pacienta na z hlediska odvykacího syndromu 
bezpečnější látce a postupně vysazovat látku vyvolávající nebezpečnější 
odvykací stav. U kombinovaných závislostí na látkách s podobným 
účinkem lze vystačit s jedinou látkou a tu postupně vysazovat. Jestliže 
někdo střídal malé dávky látek různých skupin, nebývá odvykací stav 
přítomen. 

 



 61 

Tab. 9: Některé komplikace detoxifikace a možnosti, jak je zvládat nebo jim předcházet 
(Nešpor, 2003) 
Komplikace Možnosti 
Předčasné ukončení detoxifikace Mírnit odvykací potíže, práce s motivací, rodinná terapie, 

podpůrná psychoterapie, sociální pomoc 
Průnik drog na detoxifikační  
jednotku 

Zákazy návštěv, zejména pak rizikových osob, důkladná 
prohlídka klienta při přijetí, toxikologické kontroly,  
dostatečný dohled 

Propuknutí toxické psychózy nebo 
jiné závažné duševní poruchy 

Přiměřená psychiatrická léčba 

Zanedbané tělesné onemocnění Přiměřená léčba 
Nedostatečná motivace Práce s motivací, rodinná terapie 
Závažné sociální problémy Sociální práce.  
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Pojmy: 
Abstinence: „Abstinence je zdrženlivost. V oblasti návykových rizik znamená zdržet se 
požívání alkoholu, drog nebo hazardní hry. Příčiny mohou být zdravotní, morální nebo 
náboženské.“ (Nešpor, Provazníková 1999, str. 8) 
Abstinenční příznaky: Abstinenční příznaky se vyskytují u všech návykových látek. Některé 
příznaky jsou velmi nebezpečné a mohou být i životu nebezpečné (např. u morfinu). 
Abstinenčních příznaků je celá řada: chvění, pocení, křeči i smrtelné, bolesti, halucinace, 
upadnutí do bezvědomí, epileptický záchvat, nechutenství atd. O souboru abstinenčních 
příznaků, které se typicky vyskytují pohromadě, mluvíme jako o abstinenčním syndromu. Je 
dobré znát typické abstinenční syndromy jednotlivých drog.  
Abúzus: Abúzus z latinského původu znamená „zneužívání“ nebo „zneužití“. Zneužívání drog 
znamená jejich použití v příliš velkém množství, příliš často a v nevhodnou dobu. Ovlivňuje 
fyzický i psychický vývoj člověka. Abúzus nemusí vést k návyku, ale je tu nebezpečí ve 
zvyšování dávek a rostoucí závislosti na droze.  
„Flashback“: Fenomén s označením „flashback“ může provázet především užívání 
halucinogenů a stimulancií s halucinogenními účinky, ale může se vyskytovat i u užívání 
rozpouštědel, a jsou také popisovány i případy „flashbacků“ u kanabisu. Jedná se o náhlé 
znovuprožití psychotického účinku drogy – halucinací, bludů atd. bez vlastní přítomnosti 
drogy v těle – tedy třeba za několik dní, týdnů, měsíců, ba i let po poslední aplikaci drogy.  
Krizová intervence: „Sociálními pracovníky ve Velké Británii je tento termín často užíván 
k označení urgentních návštěv v domácnostech klientů. Brown a spol. doporučují užívat 
termínu „krizová intervence“ pro soubor technik, selektivně a strategicky užívaných pro 
okamžité a efektivní zacházení s lidmi, kteří akutně reagují na nadměrně náročné životní 
události.“ (Libra in Kalina 2003, str. 276)  
Odvykací syndrom: „nastává po úplném nebo relativním vysazení některých léků nebo drog, 
zejména po alkoholu, opiátech a tlumivých lécích. Odvykací syndrom vyvolá obvykle až delší 
braní poměrně vysokých dávek. Odvykací příznaky mohou být tělesné (např. křeče) nebo 
duševní (např. deprese).“ (Nešpor, Provazníková, 1999, str. 22) 
Primární, sekundární a terciární prevence: Primární prevence je předcházení užití drogy u 
populace, která s ní dosud není v kontaktu, nebo aspoň odložení kontaktu s drogou do vyšších 
věkových kategorií. Sekundární prevence je předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání 
závislosti u osob, které jsou již užíváním drogy zasaženi a postiženi, případně se na ní stali 
závislými. Obvykle používána jako souborný název pro včasnou intervenci, poradenství a 
léčení. Terciární prevence je přecházení vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu 
poškození z užívání drog. Řadí se sem sociální rehabilitace, doléčování, podpora v abstinenci, 
ale i prevence zdravotních rizik u neabstinujících klientů.   
Recidiva: Jestliže někdo po období abstinence sáhne po návykové látce nebo začne hazardně 
hrát, mluví se o recidivě. Americká literatura dělí recidivy do dvou skupin a to na „laps“ 
(krátká recidiva, kterou se podaří rychle zastavit) a „relaps“ (dlouhá recidiva s nepříjemnými 
následky). Recidiva může být nebezpečná a může člověku v životě hodně pokazit, proto je 
důležité recidivám předcházet. (Nešpor, 2000) 
Tolerance: „Po delším užívání některých návykových látek klesá jejich účinek, a proto 
dochází ke zvyšování dávek. Např. u opiátů závislý člověk přijímá často dávku, která 
přesahuje smrtelnou dávku u člověka bez závislosti. Tolerance roste i na většinu tlumivých 
léků nebo na alkohol.“ (Nešpor, Provazníková, 1999, str. 32) 
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Adresy a telefony zařízení zabývající se léčbou návykových 
nemocí, aktualizace 23.2.2007: 
 
Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8: Muži: pav. 33: 284016 333, 
pav. 35: t. 284016 235, Prim. Nešpor: 284016249. Doléčovací klub ELPA (pro muže): V 
úterý 16:45-15:45, účastnit se mohou bývalí i současní pacienti i příbuzní. ELPA (vede pan 
Kökrt) pondělky v 18:30, U svobodárny 12, Praha 9. Doléčovací skupina pro pacienty i 
příbuzné: úterý 18:00-19:00 na stanici 31. Anonymní hráči: pondělí 18:30, pav.31. Skupina 
pro patologické hráče: středa od 16:30 na pav.31. Skupina pro příbuzné: Středy od 16:00, 
stanice 31  Klub pav. 35: 2. středa v měsíci od 17:00. * ženy: pav. 8: t. 284016655 (Prim. 
Dvořák) 284016208 (odd.). * Centrum krizové intervence (nepřetržitý provoz, telefonická 
i další pomoc): 284016 666.  
Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí v Praze 
Praha 1 a Praha-východ, OAT poliklinika Palackého ul. 5, t. 222928239 Praha 2: Gaudia, 
Perucká 23, Vinohrady (i hráči) * Praha 3: Dr. J. Remr, Vinohradské psychocentrum, Praha 
3, Slezská 101, t. 271735640, Dr. Blahutová, Olšanská 7, t. 271774854, jen alkohol) * Praha 
4, OAT, Rodvínovská 3, t. 261262831 (neléčí patolog. hráče), ESET, AT poradna, 
Markušova 1555, Praha 4, t. 272922718* Praha 5: Bieblova 6, tr. 251562224 (Dr. 
Sobotkiewiczová), Ke zdravotnímu středisku 447/9 Praha 13-Řeporyje, bere i mimo Prahu 5, 
tel.: 777565783 (dr. Strašrybková) * Praha 6, OAT Pod Marjánkou 12 (Břevnov), t. 
233351603* Praha 7, OAT, Strossmayerovo nám. 6, Praha 7, t.220190667 * Praha 8, OAT, 
U Pazderek 1417, t. 233557631, PhDr. Kolářová, Thámova 20, Praha 8, tel. 224829099, 
604117845 (částečně placené) * Praha 9, OAT Kytlická 758, t. 286892964* Praha 10, OAT, 
Vilová 16, t. 274812594 (ne patologičtí hráči)* SANANIM: Kontaktní centrum, Osadní 2, 
Praha 7, t. 283872186, (pro ty, kdo zatím nechtějí přestat brát drogy) * Denní senatorium: 
Janovského 26, Praha 7, t. 20803130 (po krátkodobé léčbě - kdo chtějí abstinovat od drog) * 
Doléčovací centrum: Ovčí hájek 2549, Praha 5-Nové Butovice, t. 284826844 (po delší léčbě 
– kdo chtějí abstinovat) * DROP IN, Karolíny Světlé 18, Praha 1, t. 224802603, metadon 
224802603 * Denní stacionář Nad Ondřejovem 32, Praha 4, t. 241444198,241442793 * Dr. 
Frouzová, Vinohradská 14,Praha 2,t.224235597 (placené). * Kladno: Centr. drogové prev. a 
krizové pomoci, Kročehlavská 48, t. 312682177. OAT Mělník: nemocnice, Bezručova 715, t. 
315670511 
Pro příbuzné těch, kdo mají návykový problém: Al-Anon viz Anonymní alkoholici. * 
Skupina pro příbuzné PLB: pondělí, od 1.10.02 středa 16:00, stanice 31, pan Jílek: Středa 
17:30-19:30 (blíže na tel. 737847317) nebo Úvaly Zvláštní škola (vhod zprva), čtvrtek 
individuálně od 16:30 do 17:15, skupina 17:30-19:15 (zdarma) * Rodinná poradna Praha 7 
U průhodnu 52, Praha 7, t.266712317 *  
Anonymní alkoholici, Anonymní narkomané a Anonymní hráči (t. 224818247 (zde i 
informace o mimopražských skupinách). Anonymní alkoholici česky: Na Poříčí 16 Praha 1, 
pondělí až sobota - vždy od 17:30, čtvrtek a neděle- od 19:00 * Anglicky: V současnti se 
scházení 13x týdně, další viz www.sweb.cz/aacesko. Anonymní hráči: U svobodárny 12, 
Praha 9, čtvrtky od 18:00. Al-Anon (pro příbuzné): Na Poříčí 16 Praha 1, neděle od 17:30, 
kontakt 602621117. 
Detoxifikační stanice: Dětská detoxifikační jednotka: Vlašská 36, Praha 1, tel: 257197159, 
257197124. * U Apolináře: 224968203* Detoxifikace Liberec, Husova tř. 10, tel: 485 
312 229* Detoxy jsou i v Brně (tel. 548 123 339) nebo v Ústí n. L. (tel. 475 683 126). 
Některá pobytová zařízení 
Apolinář: příjem 224 968 222, amb.224968214, metadon 224968216. * Léčebna 
návykových nemocí v Nechanicích, koedukované, 503 12 Nechanice, t. 495800951, 
objednávání: 495833232 * PL Bílá Voda, U Javorníka 1, 790 69 Bílá Voda, t. 584413208 * 
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PL Červený Dvůr, Český Krumlov, PSČ 381 01, t.: 380 739131 * PL Kosmonosy, 
protialkoholní odd., 293 06 M. Boleslav, t. 326715711 * PL Kroměříž, protialkoholní odd., 
767 01 Kroměříž, t.: 573314111* PL Dobřany, protialkoholní odd., 334 41 Dobřany, t. 
377813111* PL H. Beřkovice, odd. závislostí 411 85 Horní Beřkovice, t. 416808111 * PL 
Opava, Olomoucká 88, 746 33 Opava, t. 553695111 * PL Brno-Černovice, protialkoholní 
odd., Húskova 2, 618 32 Brno, t. 548123111 (primář 319, 404) * PL Havlíčkův Brod 
569478111 * PL Štermberk, AT oddělení, t. 587809111 * PL Jemnice, Budějovická 625, t. 
568450728 * PL Želiv, t. 565581226 * Středisko pro mládež, Čakovická 51, P-9, t.6846 
275, 6846 276, 6846 277. Pobočka Řevnice, Sádecká 169, t. 257721795* Psychiatrická 
klinika Plzeň, Alej Svobody 80, 323 18 Plzeň, t. 377813111 
Terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému pobytu 
Karlov pošta 398 04 Čimelice, t. 382229655. * Sananim, Němčice u Volyně, PSČ 387 18, t.: 
383396120 (přijímání přes K-centrum). *  Nová Ves 55, 46331 Chrastava, t. 485146988 * 
Teen Challenge, pan Tom Lofton, Kodaňská 29, Praha 10, t.: 271743607 * TK Verneřice, t. 
416797069, 602-108454, 5 měsíců, koedukované, 3000 Kč měs. * ELIM, Hladná, 397 01 
Albrechtice n. V., o. Písek, 382288294. * TK Mukařov (Heliana): t. 326786149, * 
Magdaléna, 252 10 Mníšek pod Brdy, 318599124, 603-867384. * Podcestný Mlýn (Dačice, 
křesťanská): 603-862519. * Žibřidice 135, pošta 46353 Křížany (TK sv. Zdislavy), t. 
244910601, 485178082. *  TK Čeladná, příjem přes K-centrum Ostrava,. od 18let, 60 Kč 
denně. * TK Medvědí Kámen, Rybník 77, t. 379496687, * TK Sejřek, U Nedvědice 13, 592 
62 Sejřek, t. 566566039. 
Doléčovací centra (léčbě): AD centrum Počáply nad Loučnou 49, 55304 Sezemice, t.466 
414 109, DC Děčín, Fügnerova 665, 40501 Děčín, t.412 510 259, DC Kladno Dubí, Gen. 
Eliáše 483, 273 03 Kladno, t.312 285 728, 603273142.  
Různé: Armáda spásy, Tusarova 60, Praha 7, t. 266710477. Ubytovna pro muže: Skloněná 
521, Praha 9, tel. 6841317. 
Poznámka: Vzhledem k občasné neposednosti Telecomu dochází k změnám čísel. V případě, 
že by některé z uvedených čísel nefungovalo, dejte nám prosím vědět (např. na t. 284016279), 
abychom mohli čísla aktualizovat. Prim. Nešpor. 
 
 

Otázky k rozhovorům a dotazníky: 
Dotazník s pane Nešporem: 
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o 
závislé na drogách v ČR? 
Klidně 
2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den? 
Psychoterapie, administrativa, vizity, trochu cvičeni a jógy s pacienty ... 
3, Jaké jsou charakteristiky ústavní léčby v PL Bohnicích? 
Podobá se tomu, co dělají i jinde ve světě. 
4, Má tato léčba nějaké specifika? 
Možná trochu více, relaxačních technik a jógy, protože mě baví. 
5, Můžete ústavní léčbu v PL Bohnicích porovnat s ostatními zařízeními v ČR? 
Viz výše. 
6, Na paviloně máte 49 volných míst. Musíte klienty odmítat, nebo je počet lůžek dostačující? 
Na mužském odd. (tj. 3 stanice) máme kolem 110 míst pro muže s návykovými nemocemi, 
většinou nestačí, někdy ano. 
7, Jaká je úspěšnost ústavní léčby? 
Nevím. 
8, Kolik klientů ročně absolvuje ústavní léčbu v PL Bohnicích? 
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Kolem 1000 mužů. 
9, Cca kolik % klientů recidivuje? 
Nevím 
10, Cca kolik % klientů léčbu předčasně ukončí? 
Většina, protože většina se sem dostává pro nějakou akutní dekompenzaci (toxická psychóza) 
či přijde jenom a detox. Často se tedy jedna o krizovou intervenci.  
11, Přijdou k Vám klienti, i když si myslí, že tento způsob léčby není pro ně ideální? 
To nevím. Hodně z nich je ale nevyzrálých a jejich představa o léčbě je, že se o ně někdo 
bude starat a oni budou pokuřovat a brát drogy. Tak se to často naučili v rodinách. 
12, Jak byste ohodnotil ústavní léčbu v rámci celého systému péče o závislé na drogách v ČR? 
Mohla by být lepší i horší. 
13, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnil? 
Určitě bych nezaváděl těch plánovaných 60 Kč na lůžko a den, co mají pacienti platit, pro 
některé se tím stane léčba nedostupnou (nemůžeme na nich chtít, aby si na hospitalizaci 
vydělali vykrádáním  aut). 
14, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh 
léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
Všechny hlavni modality zde v zásadě jsou. 
15, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
S ambulancemi a KC podle pacientova bydliště či preference, s TK k ročnímu pobytu i se 
substitučními programy. 
16, Jakým způsobem domlouváte klientům další péči? 
Telefon, fax, případně si pacient domluví sám na propustce. 
 
Dotazník s paní Mgr. Pavlou Makovskou Dolanskou:  
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o závislé na 
drogách v ČR? 
Ano, souhlasím. 
2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den? 
Běžně pracuji individuálně s klienty, 2-3x v týdnu vedu skupinu, komunikuji s týmem – 
porady a běžně každý den řešíme věci kolem provozu zařízení a kolem klientů, dále 
administrativa (psaní projektů, zpráv, koncepcí, účtování, korespondence…). 
3, Jaké jsou charakteristiky doléčovacího centra SANANIM? 
To najdete alespoň v základu na webu. Naší cílovou skupinu tvoří klienti, kteří abstinují a 
základním cílem je prevence relapsu a návrat klienta do běžného života bez drog a tak, aby se 
cítil v životě spokojený. 
4, Má doléčovací program nějaká specifika? 
Ty myslím vycházejí z cílové skupiny a základních cílů. Záleží na tom, jaká specifika myslíte, 
ale např. není ve všech doléčovacích centrech standardní nabídka chráněných pracovních míst 
(máme keramickou dílnu a kavárnu, kde klienti mohou pracovat, pokud mají obtíže sehnat 
práci na běžném trhu) a také máme specifický doléčovací program pro maminky s dětmi 
(včetně chráněného bydlení). 
5, Můžete doléčovací program porovnat s ostatními zařízeními v ČR? 
To je velmi obtížné. Nemám např. přehled o kapacitě jiných zařízení, takže nemůžu tvrdit, 
zda jsme větší či menší než jiná zařízení. A co se týče kvality a obsahu poskytovaných služeb, 
tak to je stejné. Mám natolik málo informací, že jakékoli porovnávání mi nepřísluší. 
6, Musíte klienty odmítat, nebo jich máte nedostatek? 
Do ambulantního programu se vždy snažíme přijímat klienty okamžitě, do programu 
chráněného bydlení někdy nemůžeme klienty přijmout kvůli malé kapacitě. 
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7, Jaká je úspěšnost abstinence klientů? 
Do doléčovacího programu běžně patří skutečnost, že klienti relapsují, tzn. že porušili 
abstinenci, ale nic to nevypovídá o tom, že se jim pak nedaří v běžném životě. Otázka 
úspěšnosti je mnohem složitější než pouhé sledování abstinence. 
8, Kolik klientů ročně absolvuje Váš doléčovací program? 
V roce 2006 jsme pracovali se 161 klienty. 
9, Cca kolik % klientů recidivuje? 
Recidiva v našem pojetí už znamená masivní návrat ke zneužívání návykových látek, obvykle 
není zvládnutelná v rámci doléčovacího programu, ale klienta odkazujeme zpět do léčebného 
zařízení. V rámci doléčovacího programu k tomu dojde u velmi malého množství klientů. 
V roce 2006 jsme z programu z tohoto důvodu museli vyloučit 2 klienty. Stává se ale 
samozřejmě to, že klienti recidivují až po ukončení doléčování, o čemž nemáme ale 
jednoznačné zprávy, protože tito klienti s námi neudržují pak kontakt. 
10, Cca kolik % klientů doléčovací program předčasně ukončí? 
Orientačně zhruba 20% klientů, z toho ale vždy většina na vlastní žádost. Z tohoto procenta 
ale většina klientů abstinuje. Tzn. že řádné dokončení programu nepředurčuje klienta 
k abstinenci a naopak. 
11, Přijdou k Vám klienti, i když si myslí, že tento způsob léčby není pro ně ideální? 
Stává se to, většinou jsou k tomu nuceni v léčbě. Tito klienti se ale buď rozhodnou a začnou 
spolupracovat, protože sami pochopí, že program má pro ně význam. Ostatní takovíto klienti 
obvykle vypadnou po vstupním pohovoru a do programu vůbec nenastoupí. 
12, Jak byste ohodnotila doléčovací program v rámci celého systému péče o závislé na 
drogách v ČR? 
Myslím, že síť zařízení je dostačující a že řada zařízení je velmi kvalitní. 
13, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnila? 
Myslím, že ideální není nikdy nic. Ale dle mého je systém péče v ČR na vysoké úrovni a řada 
zařízení spolu úzce spolupracuje, z čehož profitují hlavně klienti. 
14, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh 
léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
Myslím, že všechny potřebné služby existují. Ne vždycky je ve všech regionech dobrá 
dostupnost služeb a na kvalitě poskytovaných služeb se jistě dá vždy něco vylepšovat. 
15, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
V podstatě se všemi léčebnými a s doléčováky. Dále s lékaři, sociálními institucemi (OPD, 
probační a mediační služba, kurátoři), také s nízkoprahovými a substitučními. 
 
Otázky na pana MUDr. Jana Šefla: 
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o 
závislé na drogách v ČR?  
2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den?  
3, Jaké jsou charakteristiky metadonové substituce v Drop In?  
4, Má metadonová substituce nějaká specifika? 
5, Můžete metadonovou substituci v Drop In porovnat s ostatními zařízeními v ČR?  
6, Musíte klienty odmítat, nebo jich máte nedostatek? 
7, Kolik klientů ročně absolvuje metadonovou substituci v Drop In?  
8, Cca kolik % klientů recidivuje?  
9, Cca kolik % klientů léčbu předčasně ukončí?  
10, Přijdou k Vám klienti, i když si myslí, že tento způsob léčby není pro ně ideální? 
11, Jak byste ohodnotil metadonovou substituci v rámci celého systému péče o závislé na 
drogách v ČR?  
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12, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnil? 
13, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh 
léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
14, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
 
Otázky na paní PhDr. Ilonu Preslovou: 
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o 
závislé na drogách v ČR?  
2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den?  
3, Jaké jsou charakteristiky denního stacionáře v SANANIM?  
4, Má denní stacionář nějaká specifika? 
5, Můžete denní stacionář SANANIM porovnat s ostatními zařízeními v ČR?  
6, Musíte klienty odmítat, nebo jich máte nedostatek? 
7, Jaká je úspěšnost abstinence klientů?  
8, Kolik klientů ročně absolvuje Váš denní stacionář?  
9, Cca kolik % klientů recidivuje?  
10, Cca kolik % klientů léčbu předčasně ukončí?  
11, Přijdou k Vám klienti, i když si myslí, že tento způsob léčby není pro ně ideální? 
12, Jak byste ohodnotila denní stacionář v rámci celého systému péče o závislé na drogách v 
ČR?  
13, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnila? 
14, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh 
léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
15, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
16, Jakým způsobem domlouváte klientům další péči? 
 
Otázky na paní PhDr. Alici Holečkovou: 
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o 
závislé na drogách v ČR?  
2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den?  
3, Jaké jsou charakteristiky terénních programů v Drop In?  
4, Mají terénní programy nějaká specifika? 
5, Můžete terénní programy porovnat s ostatními zařízeními v ČR?  
6, Jak vyhledáváte klienty, nebo klienti přicházejí sami?  
7, Jaká je úspěšnost abstinence klientů?  
8, Cca kolik klientů ročně projde Vašimi terénní programy?  
9, Setkáváte se s negativními reakcemi od klientů při jejich kontaktování? 
10, Mají terénní pracovníci nějaké stanoviště, nebo vyhledávají klienty na ulici namátkově?  
11, Jak byste ohodnotila terénní programy v rámci celého systému péče o závislé na drogách 
v ČR?  
12, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnila? 
13, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
14, Jakým způsobem domlouváte klientům další péči? 
 
Otázky na odborníka XY:  
1, Souhlasíte s uveřejněním Vašeho jména v mé bakalářské práci - Systém péče o 
závislé na drogách v ČR?  
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2, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den?  
3, Jaké jsou charakteristiky nízkoprahového kontaktního centra?  
4, Má nízkoprahové kontaktní centrum nějaké specifikum? 
5, Můžete kontaktní centrum porovnat s ostatními zařízeními v ČR?  
6, Kolik přichází do Vašeho kontaktního centra ročně klientů? 
7, Přijdou k Vám klienti, i když si myslí, že jim nejste schopni pomoci? 
8, Jak byste ohodnotil nízkoprahové kontaktní centrum v rámci celého systému péče o závislé 
na drogách v ČR?  
9, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnil? 
10, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh 
léčebného zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
11, S jakými zařízeními spolupracujete v rámci návaznosti péče? 
12, Jakým způsobem domlouváte klientům další péči? 
 
0tázky na pana MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: 
1, Jaká je Vaše náplň práce? Jak vypadá Váš běžný den? 
2, Myslíte si, že je systém péče o závislé na drogách v ČR ideální? Co byste případně 
pozměnil? 
3, Myslíte si, že systém péče o závislé na drogách v ČR potřebuje nějaké jiný druh léčebného 
zařízení (např. inspirované ze zahraničí)? 
4, Myslíte si, že funguje dobře komunikace mezi jednotlivými zařízeními?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


