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ABSTRAKT

Užívání

návykových

látek

může

vést

k řadě

nepříznivých,

především

zdravotních a sociálních důsledků, jimiž trpí nejen uživatelé, ale i jejich blízcí.
Pomoc při řešení problémů spojených s užíváním drog nabízejí různé typy
adiktologických služeb. Ty se však často zaměřují pouze na práci s uživateli
drog a jejich blízké osoby v nejlepším případě vnímají jako významný zdroj
podpory pro dosažení změny závislého chování. Skutečnost, že i rodinní
příslušníci mohou v důsledku užívání drog členem jejich rodiny strádat a
potřebovat

odbornou

pomoc,

byla většinou léčebných

programů

dlouho

opomíjena a někdy je opomíjena dosud.
Hlavním cílem této práce je na základě výzkumu 1) odpovědět na otázku, zda je
zapojování blízkých osob uživatelů drog do procesu léčby v terapeutické
komunitě výhodné nejen pro klienty, ale i pro jejich blízké a 2) představit
ucelený model práce s blízkými uživatelů drog v terapeutické komunitě, který
byl ověřen šetřením. To stavělo především na kvalitativním zakotveném
přístupu, přičemž hlavními zdroji dat byli uživatelé drog v léčbě, jejich blízcí,
odborní pracovníci, odborná i krásná literatura a zúčastněné pozorování autora.
Poznatky z výzkumu naznačují, že zapojování blízkých osob uživatelů drog do
procesu léčby v podmínkách terapeutické komunity má významný přínos jak
pro dosažení změny závislého chování klientů, tak i pro zvyšování kvality
života jejich blízkých. Jako nejpřínosnější formy práce jsou

hodnoceny

individuální rodinná sezení, společné skupiny klientů s jejich blízkými a
oddělené, vrstevnické skupiny. K hlavním limitujícím faktorům zkoumaného
programu patří a) jeho časové omezení; b) omezená kapacita terapeutického
týmu a c) možná nerealistická očekávání blízkých osob ve vztahu k procesu
změny chování uživatelů.
Klíčová slova: užívání návykových látek -

léčba závislého chování

signifikantní osoby uživatelů drog - terapeutická komunita.

8

-

ABSTRACT

Use of mind-altering substances may result in an array of adverse - especially
health and social - consequences not only for drug users but also for their close
persons. Help to solve drug use-related problems is provided by various drug
services. These however primarily focus on drug users and in the best case
perceive their relatives as a significant source of support in order to achieve a
change in dependent behaviour of drug consumers. The vast majority of drug
services in past didn't take into account the fact that relatives might suffer due to
drug use of their family member too, and thus that they might also need specific
professional help.
The aim of dissertation is 1) to answer the question of whether an involvement
of relatives in the process of drug users treatment in therapeutic community
might be of benefit not only for residents but also for their close persons, and 2)
to introduce a comprehensive model of work with relatives in therapeutic
community which has been verified within the inquiry. This has been carried out
with the use of predominantly qualitative grounded theory approach. The main
data sources were drug users, their relatives, professionals, literature and
participative observation of author.
Findings suggest that involvement of relatives into the process of treatment of
drug users in therapeutic community may significantly contribute not only to
the change of drug user's dependent behaviour but also to an improvement of
well-being of their relatives. As the most beneficial interventions have been
identified i) family counseling; ii) joint groups of relatives with residents, and iii)
separated peer groups. Main limits of assessed programme seem to be a)
limited time; b) limited capacity of therapeutic team, and c) possible nonrealistic expectations of close persons with regard to the process of
behavioural change by residents.
Key words: use of mind-altering substances -

treatment of dependent

behaviour - significant persons of drug users - therapeutic community.

9

ÚVOD

Volbu tématu disertační práce - zapojování blízkých osob do programů služeb
pomáhajících uživatelům návykových látek dosáhnout změn závislého chování ovlivnily především dvě skutečnosti: 1) Zdá se, že může být přínosné jak pro
obor speciální pedagogiky respektive etopedie, tak i pro nově se rozvíjející obor
adiktologie - jenž se zaměřuje na prevenci a řešení problémů souvisejících
s různými formami závislostního chování. U obou oborů lze vysledovat řadu
podobností (viz níže). 2) Jak bude v práci demonstrováno, není zapojování
blízkých osob klientů, přes svůj prokazatelný přínos pro klienty i jejich blízké,
dosud některými adiktologickými službami doceňováno. Navíc se zdá, že by
podobné intervence mohly najít smysluplné uplatnění i v některých zařízeních
speciálního školství.
Ad 1) Přes zdánlivě výraznou rozdílnost mají speciální pedagogika i adiktologie
poměrně mnoho společného. To je patrně nejmarkantnější v případě uživatelů
návykových látek, kteří tvoří cílovou skupinu jak oboru etopedie, tak adiktologie.
V případě etopedie sice zdaleka nejde o její hlavní a jedinou cílovou skupinu
klientů, ale i v případě adiktologie se vedou diskuse o potřebě jasněji vymezit
cílovou skupinu klientů oboru. To zejména proto, že v současné praxi bývá
diagnóza závislého chování stále častěji aplikována nejenom na tzv. látkové (tj.
ve vztahu k užívání návykových látek), ale i tzv. nelátkové závislosti - typickým
příkladem je patologické hráčství. Stále více se ale debatuje i o závislostech na
sexu, na internetu, na mobilu, na nakupování či o jiných formách rizikového
chování, jež mohou vést k vytvoření syndromu závislosti (Miovský, 2007).
Významné podobnosti mezi obory speciální pedagogiky a adiktologie lze ale
vypozorovat i v jiných oblastech jejich působnosti či zájmu.
Mezi patrně nejvýznamnější z nich lze zařadit zejména: i) rozšiřování cílové
populace klientů, kdy pozornost obou oborů byla v minulosti relativně úzce
zaměřena především na děti a mladé lidi jako na potenciální a/nebo aktuální
klienty. To se mění a v současné době se oba obory - byt' v různé míře a
s využitím různých forem a metod práce - zaměřují nebo začínají zaměřovat
prakticky na všechny věkové skupiny populace od nejútlejšího až po seniorský
věk. ii) oba obory sdílejí při práci se svými klienty společný cíl, tj. umožnit jim,
aby

se

mohli aktivně

účastnit

produktivního

ekonomického,

politického,

kulturního a rodinného života ve společnosti (Becker, 1984: 83). iii) hledání
přiměřené - tj. odborně akceptovatelné a současně neodsuzující - odborné
terminologie zejména ve vztahu ke klientům a jejich chování, jež by reflektovala
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postupující humanizaci společnosti a minimalizovala riziko stigmatizace a
marginalizace

cílové

v uplatňovaných

populace

klientů

paradigmatech,

jež

obou

oborů,

opustily

nebo

iv)

výrazný

postupně

posun

opouštějí

v minulosti převažující bio-medicínské hledisko ve prospěch antropologického
(Valenta a Müller, 2003) respektive
v uplatňovaných

paradigmatech

holistického paradigmatu, v)

s sebou

nese

i

opouštění

posun

v minulosti

převažujícího jednooborového ve prospěch multidisciplinárního přístupu, což
mj. klade i zvýšené nároky na komplexnější profesní přípravu a mezioborové
znalosti a dovednosti pracovníků v obou oborech (Miovský, 2007). 6) posun
v paradigmatech se promítá i do rozšiřování spektra forem a metod práce
s klienty. V případě speciální pedagogiky jde o postupné opouštění tradiční
výchovy a vzdělávání klientů k obsahově komplexnější terapii v širším slova
smyslu či sociální terapii (Valenta a Müller, 2003). Podobně je tomu v případě
adiktologie, kde donedávna dominovala zdravotní péče o uživatele návykových
látek (Kalina, 1993). Ta je nyní ve stále větší míře doplňována o postupy
psychoterapie,

socioterapie,

sociální

práce

a

edukace

do

uceleného,

multidisciplinárně pojatého přístupu, který vyústil ve vznik adiktologie jako
samostatného oboru (Miovský, 2007).
Ad 2) Konečně, ve větší míře než v minulosti v případě speciální pedagogiky a
relativně nově - přinejmenším v kontextu české adiktologie - je akcentováno
zapojování blízkých osob klientů, zejména jejich rodinných příslušníků do
procesu práce s klienty (Radimecká a Radimecký, 2001). To může mít
přinejmenším dva hlavní důvody. Jednak je podpora rodiny pro klienty
vnímána jako významný prediktor dosažení a udržení úspěchu v rámci
rehabilitace

a inkluze

respektive

(re-)integrace

klientů obou oborů

do

společnosti. Současně ale skutečnost, že se jedinec z rozličných důvodů
stane

klientem jednoho

z diskutovaných

oborů,

může pro jeho

rodinu

představovat výzvu a významný zdroj stresu. Pravděpodobně proto, že se
rodiny, počínaje identifikací specifických problémů, přes léčbu nebo výchovu,
potýkají s otázkami po příčinách a prognóze zjištěného stavu člena své rodiny,
stejně jako s otázkami vlastní viny či s pocity ztráty a deziluze ohledně
budoucnosti (Vágnerová, 2004).
Opomíjení významu blízkých osob klientů se jako markantní jeví především
v oboru adiktologie. Zdá se totiž, že v existujících adiktologických službách
primární, sekundární a/nebo terciární prevence stále přetrvává tendence se
primárně zaměřovat na poskytování služeb především potenciálním nebo
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aktuálním uživatelům návykových látek zejména v období dětství, dospívání a
mladé dospělosti. Jejich blízké osoby - zejména z řad rodinných příslušníků jsou pracovníky drogových služeb někdy vnímány jako nepřátelé jejich klientů,
v nejlepším případě jako významný zdroj podpory pro dosažení úspěchu ve
snaze změnit jejich závislé chování. Skutečnost, že i rodinní příslušníci mohou
v důsledku užívání drog členem jejich rodiny strádat a tudíž potřebovat
odbornou

pomoc,

byla většinou

léčebných

programů dlouho

opomíjena

(Radimecká a Radimecký, 2001). A v některých případech je opomíjena dosud.
Proto se výzkum, jenž byl podkladem pro napsání této disertační práce,
pokusil a) zmapovat hlavní problémy, s nimiž se blízcí uživatelů drog
v souvislosti s problémovým užíváním návykových látek jejich blízkými zpravidla jejich dětmi - mohou potýkat, b) identifikovat jejich hlavní potřeby ve
vztahu k programu terapeutické komunity, který usiluje o dosažení změny
závislého chování uživatelů návykových látek a c) zjistit, zda metody a formy
pomoci a podpory, jež jsou jim v kontextu práce s blízkými uživatelů drog
v konkrétní terapeutické komunitě nabízeny, subjektivně vnímají jako pro ně
přínosné. A pokud tomu tak je, které vnímají jako pro ně nejpřínosnější a proč.
Výzkum (viz kap. 7 a 8) probíhal v několika fázích. V období let 2000 - 2001
proběhl

předvýzkum,

v jehož

rámci

byla shromážděna,

analyzována

a

interpretována vstupní data. Poznatky z této části šetření byly prezentovány
v roce 2001 na konferenci České lékařské společnosti - Společnosti pro
návykové nemoci J. E. Purkyně a publikovány v odborném časopise pro
psychoterapii Konfrontace (Radimecká a Radimecký, 2001). Promítly se i do
dílčích úprav existujícího modelu práce s blízkými osobami uživatelů drog
v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I (viz kap. 6), v níž šetření probíhalo.
V akademickém roce 2002/2003 byl při příležitosti autorova prezenčního
postgraduálního studia na Imperial College v Londýně doplněn výběr odborné
literatury ke zkoumanému tématu o práce anglicky píšících autorů. To
posloužilo k doplnění a dílčím úpravám stávajícího referenčního rámce, který
byl použit pro realizaci dalších částí šetření.
Hlavní část výzkumu pokračovala v letech 2002 -

2006 sběrem dat se

zapojením většího počtu respondentů, tj. uživatelů drog, jejich blízkých a
pracovníků terapeutických komunit (přičemž hlavní část dat sbíraných formou
interview byla získána v letech 2004 - 2006). V této fázi se šetření na jedné
straně zaměřovalo na rozšíření počtu účastníků výzkumu a validizaci dosud
získaných poznatků, na straně druhé na doplnění dat, jež se na základě jejich
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průběžné analýzy a v průběhu dalšího šetření ukázala jako nedostatečná
a/nebo

chybějící.

V roce

2006

byl sběr

dat

ukončen.

Následně

byla

dokončena jejich analýza a interpretace. Získané poznatky pak byly shrnuty
do této disertační práce.
Užívání

návykových

látek

ani pokusy

řešit s ním související

problémy

neprobíhají ve vakuu, ale jsou ovlivňovány řadou faktorů, jež se v průběhu
historie lidstva a posunů ve stavu vědeckého poznání vyvíjejí a mění. To se
snaží zohledňovat i tato práce. Proto, s cílem prezentovat realizovaný výzkum
a výstupy z něj v širším významovém kontextu, je disertační práce rozdělena
do tří částí. V první, jsou v kapitolách 1 - 5 představena hlavní teoretická
východiska, z nichž vycházejí jak programy práce s uživateli návykových látek,
tak i výzkum, který byl v rámci přípravy této práce realizován. První kapitola se
pokouší

zmapovat

různé

sociální

významy,

které

mohou

lidé

užívání

návykových látek přisuzovat a jež je tudíž mohou k užívání drog - ať už
jednorázovému či opakovanému - vést. Zodpovězení otázky co klienty
zařízení k užívání drog vedlo, se jeví jako klíčové jak pro uživatele návykových
látek,

tak

i

pro

jejich

blízké.

Druhá

kapitola

zpřehledňuje

posuny

v paradigmatech užívání návykových látek uplatňovaných v kontextu vývoje
lidstva především během posledních sto let, stejně jako jejich praktické
implikace pro práci odborných programů s uživateli návykových látek. V třetí
kapitole jsou představeny

hlavní - v současné době v oboru

nejčastěji

uplatňované - teorie závislosti, jež mj. doporučují i zapojování významných
blízkých osob do programů, které nabízejí pomoc uživatelům návykových
látek,

usilujícím

o dosažení

změny závislého

chování.

Čtvrtá

kapitola

pojednává o vzniku a vývoji terapeutických komunit, jež jsou v současnosti
jednou z akceptovaných modalit residenční „léčby" uživatelů návykových látek
přesto, že na rozdíl od tradičních léčebných programů preferují aktivní roli
klientů, místo aby jim poskytovaly pasivně přijímanou péči. V páté kapitole
jsou diskutovány otázky úspěšnosti „léčby" uživatelů návykových látek včetně
faktorů, jež se zdají výsledky odborných programů při jejich práci s klienty
ovlivňovat. I ty podporují význam zapojování blízkých osob uživatelů drog do
programů, jež s danou cílovou skupinou klientů pracují.
Ve druhé části - v kapitole 6 - je formou kasuistiky představen model
zapojování blízkých osob residentů terapeutické komunity pro uživatele
návykových látek WHITE LIGHT I. do programu práce s klienty. Zde byl tento
typ programu v České republice poprvé v ucelené podobě zaveden do praxe a
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poté byl v různých modifikacích postupně zaváděn i dalšími komunitami v ČR.
Kromě toho byl tento program i hlavním zdrojem informací a dat pro
zpracování výzkumu, na němž tato disertační práce staví.
Konečně, ve třetí části je v kapitolách 7 a 8 představena hlavní část výzkumu,
který byl v rámci přípravy a zpracování disertační práce realizován, spolu se
stěžejními

poznatky

z realizovaného

šetření.

Ty

vedou

k závěrům,

že

zapojování blízkých osob do programů léčby je přínosné nejenom pro
uživatele drog, ale i pro jejich blízké osoby, jimž zejména pomáhá rozvíjet
specifické kompetence, čímž přispívá ke zvyšování kvality jejich života.

15

1

S O C I Á L N Í V Ý Z N A M Y UŽÍVÁNÍ D R O G : A N E B P R O Č LIDÉ UŽÍVAJÍ D R O G Y ?

„Když berete heroin, žádný důvod

nepotřebujete."

(Trenton - hlavní hrdina knihy a filmu

Trainspotting)

Hlavními zdroji pro zpracování této kapitoly byla odborná i krásná literatura zejména

díla, která nabízejí zpovědi známých

uživatelů drog o jejich

zkušenostech a rozhovory s klienty - uživateli návykových látek případně
s jejich blízkými osobami i s pracovníky terapeutických komunit.
jsou

pro

přehlednost

psány

v textu

Citace

z pořízených

rozhovorů

kurzívou.

V případech,

kdy klienti použili některý ze slangových výrazů, je jeho

ekvivalent ve srozumitelné formě uveden v hranaté závorce.
Na otázku „Proč lidé užívají drogy?" se opakovaně pokoušela a pokouší
odpovědět

řada

autorů

odborné,

populárně-naučné

i krásné

literatury.

Jednoznačnou a uspokojivou odpověď se ale dosud žádnému z nich najít
nepodařilo a pravděpodobně se to nepodaří ani v budoucnu. Zdá se totiž, že
důvodů, proč lidé užívají drogy1, může být pravděpodobně tolik, kolik je jejich
uživatelů a většinou přitom spolupůsobí více faktorů. Jejich kombinace a
význam se přitom mohou u každého jednotlivce více či méně výrazně lišit,
mohou se i vzájemně ovlivňovat - posilovat (Edwards a kol., 1981).
Do disertační práce byla tato kapitola zařazena zejména proto, že - jak bude
ilustrováno dále - nalézt odpověď na výše uvedenou otázku, byť vztaženou na
konkrétního jedince, se pokoušela a pokouší naprostá většina klientů i jejich
blízkých, kteří se zkoumaného programu terapeutické komunity účastnili.
Nalézt pro ně uspokojivou odpověď na tuto otázku, považovala většina z nich
za jeden z jejich hlavních cílů, jehož dosažení od daného programu očekávali.
Blízcí uživatelů drog v terapeutické komunitě měli tendenci tuto svoji potřebu
formulovat zpravidla takto:
„ChtělZ-a bych pochopit, proč můj syn/dcera/příbuzný

začal/-a brát drogy?"

(fokusní skupina č. 1 s blízkými uživatelů

drog)

Je zřejmé, že takto položená otázka je velmi široká a nekonkrétní. To ji činí
prakticky nezodpověditelnou. To proto, že samotná skutečnost, že člověk
začal drogy užívat nebo je vyzkoušel, ho nebo ji ještě nutně nemusí dovést do
stadia, kdy se může potýkat s takovými zdravotními a sociálními problémy, že

1

Pod pojmem drogy jsou v kontextu této disertační práce míněny všechny typy omamných a
psychotropních látek, jež jsou nejčastěji užívány s cílem měnit vědomí a prožívání jejich uživatelů - tedy
ilegální i legální drogy - zejména alkohol, ale i těkavé látky a léky, pokud jsou užívány bez předpisu lékáře.
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se - zpravidla opět pod vlivem různorodých faktorů a okolností - rozhodne s
užíváním drog přestat a za tím účelem vyhledat odbornou pomoc. Toho jsou si
patrně více než jejich blízcí vědomi uživatelé drog - v daném případě klienti
terapeutických komunit. Ti mají pro změnu tendenci se ptát:
„Proč jsem se stal/-a na užívání drog závislý/-á?" (fokusní skupina č.1 s uživateli drog)

Uvedený rozdíl v otázkách, jež si tyto dvě cílové skupiny výzkumu ve vztahu
k užívání

drog

zkušenostech.

kladou,

naznačuje

základní

odlišnost

v jejich

osobních

Na rozdíl od uživatelů ilegálních drog v léčbě

(zejména

mladších lidí) nemá skupina jejich blízkých (nejčastěji v rodičovském věku)
v převážné většině s nějakou formou užívání ilegálních drog zkušenosti. I když
v tomto ohledu došlo v posledních deseti letech k určitému posunu, stále ještě
se jejich zkušenosti nejčastěji omezují na užívání drog legálních. Užívají
především alkohol či tabákové výrobky, ale nezřídka i léky, často bez
lékařského předpisu. Přitom si zpravidla nechtějí připustit, že alkoholické
nápoje, tabákové výrobky či léky jsou rovněž drogy.
„Pivo přece není droga."

(fokusní skupina s blízkými klientů č. 3)

Zdráhají se i připustit si, že ani tak nezáleží na typu a zákonném statutu
užívané látky měnící vědomí, jako na člověku, který je užívá a způsobech,
jakými to dělá (Kudrle, 2003, a). Patrně proto jim asi činí potíže pochopit, jak
se mohlo stát, že někdo z jejich blízkých vůbec mohl začít zakázané drogy
užívat. Zdá se, že by měli větší pochopení pro to, kdyby se jejich blízký ocitl
v léčbě z důvodu závislosti na užívání alkoholu, než kvůli užívání ilegálních
drog. To alespoň naznačuje výrok otce jednoho z klientů terapeutické
komunity, který zazněl při společné skupině uživatelů drog a jejich blízkých:
„Kdybys radši pil alkohol..."

(společná skupina uživatelů drog a jejich blízkých č. 2)

Klienti terapeutických komunit se oproti tomu již více specificky zaměřují na
zjišťování svých motivů a příčin, proč své užívání látky měnící vědomí
nezvládli a stalo se pro ně problémem. Ostatně, subjektivně uspokojivé
zodpovězení této otázky je pravděpodobně i klíčovým předpokladem pro to,
aby se uživatel drog dokázal vypořádat se svojí minulostí a nejenom se
rozhodl svůj životní styl, jehož nedílnou součástí užívání drog bylo, zásadně
změnit, ale aby pro to podnikl i konkrétní kroky (Miller a Rolnick, 2003;
Davidson, 2002; Rotgers a kol., 1999).
Z předcházející diskuse respektive z porovnání otázek, jež si kladou uživatelé
drog a jejich blízcí, lze vyvodit závěr, že každý člověk, který drogy užívá, k
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tomu může mít v různých fázích rozdílné důvody. Jiné v okamžiku, kdy se
rozhodne je vyzkoušet - experimentovat s nimi, přičemž o jejich účincích na
sebe zpravidla mnoho neví. Jiné tehdy, kdy se k užívání drog vrací a už ví
(nebo se to alespoň domnívá), co mu drogy mohou (byť vždy nezbytně
nemusejí) poskytnout. Např. Hajný (2001: 11) uvádí jako v literatuře nejčastěji
uváděné důvody, proč lidé začínají drogy užívat, čtyři hlavní vlastnosti a
účinky, jež jsou drogám - látkám se schopnostmi měnit lidské vědomí

-

některými lidmi přisuzovány. Zdá se přitom, že tento výčet možných důvodů,
se může vztahovat zejména k počáteční fázi užívání návykových látek:
1.

Jejich užívání je zakázáno (ilegální drogy) nebo povoleno jen dospělým
(legální drogy - alkohol či tabák).

2.

Drogy - zejména ilegální - bývají asociovány s tajemnem a exotikou.

3.

Dítě či dospívající může být k užívání tlačen druhými - tj. skupinou
uživatelů drog a/nebo vlastní snahou být do skupiny těch, kteří
návykové látky užívají, přijat.

4.

Některé z účinků drog mohou uspokojit aktuální potřeby člověka nebo
mu pomoci zmírnit jeho - často subjektivně vnímané -

nedostatky

(zapomenout, uvolnit se, necítit, komunikovat, prosadit se apod.)
S uvedenými důvody, proč lidé mohou s užíváním návykových látek začít,
nelze než souhlasit. Přesto se zdá, že až překvapivě velká část autorů, kteří
se otázkami příčin užívání návykových látek zabývají, opomíjí jednu z hlavních
vlastností drog, pro něž jsou bezesporu vyhledávány a užívány -

patrně

nejčastěji. Jde o jejich schopnosti měnit lidské vědomí a zprostředkovat nebo
umocnit uživatelům drog prožitky rozkoše či příjemných stavů nebo si tzv. užít.
Hlavní příčinou opomíjení této skutečnosti může být moralistické a odsuzující
hledisko, jež bývá ve vztahu k užívání zejména ilegálních drog většinovou
společností zaujímáno. V jeho důsledku bývá často popíráno, že ilegální drogy
mají některé nesporně příznivé účinky, pro něž byly a jsou vyhledávány a
užívány především.
Převažující moralistické hledisko potvrzuje i citát z odborné publikace, jejíž
autoři tvrdí, že „smysl primární prevence užívání drog spočívá vtom, ..., aby
... děti a mladí lidé ... věděli, že převážná

část naší společnosti

neužívá" a proto prý „užívání drog nelze vnímat jako „normálnľ

drogy

(Bém a Kalina,

2003, díl 2: 275). Jinými slovy, podle autorů (ale patrně i podle většinové
společnosti)

je

užívání

drog

nenormální
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nebo

nepřirozené.

Nicméně,

každodenní praxe naznačuje, že toto tvrzení je mylné a zavádějící. Drogy,
konzumuje každodenné naprostá většina naší populace. A zdá se, že je to
vnímáno jako „normální". Jedná se sice v převážné míře o látky legální, jako
jsou alkohol, tabákové výrobky, káva, čaj či léky, přesto jde díky jejich
farmakologickým účinkům o látky, které způsobují změny v lidském prožívání
- jak jsou drogy definovány (Kalina a kol., 2001). A nadužívání některých
z nich -

zejména alkoholu, tabákových výrobků a/nebo léků - působí

jednotlivcům i společnosti výrazně větší problémy, než je tomu v případě
ilegálních drog. I když to pravděpodobně plyne ze skutečnosti, že legální
drogy užívá výrazně větší část populace, než je tomu v případě užívání drog
ilegálních. Ovšem takové přiznání by mohlo poněkud nabořit zaběhané
stereotypy moralistického postoje, jako např. že většina tzv. „normálních" lidí
drogy neužívá. Zdá se však, že opak je pravdou a jako abnormální mohou být
vnímáni spíše jedinci, kteří žádné drogy neužívají (Gossop, 2000).
Jak argumentuje Kudrle (2003a) : 107), užívání látek měnících vědomí patrně
vyvolává přirozená touha člověka po změně prožívání. Ta je patrně člověku
vrozená, neboť se s jejími projevy lze setkat již v chování malých dětí.
Nemluvňata dosahují rytmickým houpáním stavu blaženosti. Mnoho dětí
objeví, že rychlé točení dokola (ať už je provozují samy nebo s nimi točí někdo
z dospělých) je funkční technikou k dosažení změny vědomí. Některé dokonce
experimentují s hyperventilací, kdy nejprve rychle a zhluboka dýchají a potom
si navzájem zmáčknou hrudníky. Známým způsobem, jak dosáhnout zvláštní
formy blaženosti, je lechtání, které může vést až do paralyzujícího záchvatu
smíchu. Přestože takové postupy mohou často mít i nepříjemné důsledky,
jako např. závratě a zvedání žaludku, jsou tyto zkušenosti pro děti tak
přitažlivé, že je podstupují znovu a znovu, často i přes námitky svých rodičů
(Weil a Rosen, 1993: 14) nebo přes chvilkové nepříjemné prožitky.
Protože se v těchto aktivitách vyžívají děti na celém světě, zdá se, že touha
měnit vědomí a prožívání není produktem jedné kultury, ale spíše pramení
z nějaké lidské podstaty. A postupně, jak děti dorůstají, zjišťují, že se mohou
do

podobných

stavů

dostat

bez

velké

námahy,

jakousi

zkratkou

-

prostřednictvím požití drog. Jejich atraktivita spočívá patrně především v tom,
že k takovým zážitkům nabízejí snadnou, rychlou a relativně levnou (zejména
v období

prvních experimentů

s drogami

či v počátečním

období jejich

užívání) cestu. Zdá se tedy, že nejenom legální, ale i ilegální drogy jsou stále
ve větší míře užívány jako běžné konzumní zboží pro zábavu či pro
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zprostředkování

příjemných

prožitků

a ne jako

prostředek

útěku

před

nepříjemnými pocity či problémy, jak stále ještě řada autorů uvádí (např. Bém
a Kalina, 2003, díl 2: 275). Tvrdit dětem a mladým lidem něco jiného,
znamená považovat je za hlupáky, kteří si nekladou otázky typu: „Proč tedy
dospělí včetně těch, kteří nám jsou dáváni za vzor, drogy užívají, když jsou
údajně jenom

špatné?'2

Lze samozřejmě namítnout, že existuje celá řada jiných způsobů, jak stavů
změněného vědomí dosáhnout. Ať už prostřednictvím tance, provozování či
poslechu hudby, prostřednictvím sportu a cvičení, sexu či zamilování se,
návštěvy filmu nebo divadelního představení, prostřednictvím denního snění či
skoku do ledové vody po sauně. Mezi více duchovní činnosti, které mohou
napomáhat k dosažení stavu změněného vědomí, lze zařadit např. meditace,
společné

modlitby

či skandování

liturgických textů,

účast

na

různých

náboženských rituálech (Weil a Rosen, 1993: 14) nebo stále populárnější
holotropní dýchání. Seznam lidských činností, jež mohou vyústit ve změnu
prožívání, by mohl být pravděpodobně nekonečný, ale všechny mají jedno
společné. Lidé jim věnují většinu svého volného času, energie i vydělávaných
peněz. Z toho lze usuzovat, že dosahovat stavu změněného vědomí je něco,
co lidé dělají velmi rádi a dokonce, že jde o jednu z nejvýznamnějších lidských
potřeb, s nimiž se lidské bytosti již rodí.
Např. antické národy vnímaly drogy jako látky, jež mohou v jedinci „zesílit jeho
přirozenou náklonnost k dobrému či naopak" (Escohotado, 1996: 26) a přispět
k jeho lepšímu sebepoznání. Z té doby pochází i výraz střídmá opilost

-

sobria ebrietas. Kdo se jí prý naučil, uměl se i ctnostně uvolnit. A naopak, „ti,
kdo si nedopřejí opilost a považují se za střídmé, jsou zajatci stejných pocitů
jako opilci, ale postrádají jejich svaté nadšení" (ibid). Dokonce i Hippokrates
údajně považoval uvolnění prostřednictvím užití látky měnící vědomí za zdraví
prospěšné a radil prý „jednou za čas opilosti podlehnout" (ibid).
Mnoho uživatelů drog mluví v souvislosti s užíváním drog o stavu povznesené
nálady - rauši (high). Tento stav vědomí charakterizují pocity euforie, lehkosti,
vystoupení zvláštního těla, soustředěnosti a energie. I lidé, kteří drogy
neužívají, touží po prožití takových stavů. Ve skutečnosti se zdá, že prožít čas

2
Primární prevence užívání návykových látek často staví na prezentování dospělých vzorů, které jsou
v životě úspěšné a něčeho dosáhly - zejména sportovců. Problém v takovém přístupu působí skutečnost,
že se neustále objevují informace o užívání dopingu ve sportu - např. v cyklistice a/nebo o užívání drog
vrcholovými sportovci - např. první český pilot Formule-1 Enge, který užíval marihuanu, jedna z nejlepších
světových tenistek Hinggisová, u níž bylo prokázáno užívání kokainu nebo alkoholové excesy našich
fotbalových a hokejových reprezentantů.
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od času stav povznesené nálady (podobný tomu, který se dostavuje po požití
některých drog) může být pro naše fyzické a duševní zdraví stejně nezbytné
jako smích a noční snění pro uchování naší duševní pohody (Weil a Rosen,
1993: 15). Snad proto existuje touha měnit normální vědomí v každém z nás a
vede lidi k tomu, aby usilovali o dosažení takových zážitků navzdory někdy
nepříjemným

vedlejším

účinkům.

Přestože

je

touha

po

dosažení

povzneseného stavu patrně hlavním důvodem, proč zdraví lidé drogy užívají,
existuje jistě i celá řada praktických důvodů, proč tak mohou činit. K těm
mohou mj. patřit:
a)

Napomáhat náboženským

praktikám

Odpradávna lidé využívali drogami navozované stavy, aby překonávali pocity
odloučenosti a dosahovali pocitů jednoty s přírodou, bohy a nadpřirozenem
(Escohotado, 1996). Pro tyto účely byla ve staré Indii užívána marihuana a
mnoho psychotropních látek dosud podobně používají Indiáni v Severní či
Jižní Americe. Alkohol byl užíván pro náboženské účely v různých částech
světa. Jako typický příklad lze uvést přetrvávající římsko-katolické a židovské
náboženské rituály svázané s vínem. První doklady o využívání omamných
látek v nejstarším náboženství a medicíně - šamanismu - sahají do období
paleolitu (Kudrle, 2003 b): 83). Rostliny obsahující návykové a psychotropní
látky byly tehdejšími lidmi považovány za posvátné - za dary od bohů či
duchů. To patrně proto, že umožňovaly rychlý přestup do změněných stavů
vědomí, jež pomáhaly člověku dosáhnout porozumění stavům zrození a smrti,
vztahu ke kosmu a ke stvoření vůbec (Achtenberg, 1985, in: Kudrle ibid).
S užíváním zakázaných omamných a psychotropních látek jako součásti
náboženských rituálů se však lze setkat i v současnosti. K nejznámějším
příkladům pravděpodobně patří užívání marihuany Rastafariány (Robinson,
1996: 124-125). Méně známý je asi případ, kdy Nejvyšší soud USA nedávno
povolil náboženské brazilské sektě3 užívat halucinogenní čaj ayahuasco 4 jako
prostředek pro spojení s Bohem (zpravodajství ČTK, 2006). Ale s případy
užívání drog jako prostředku, který uživateli umožňuje komunikovat s Bohem,
se lze setkat i mezi klienty českých terapeutických komunit:
„Někdy když jsem si dal [drogu5], se mi stalo, že jsem se najednou ocitl tváří v tvář
Bohu a mohl jsem mu říct úplně všecko. To bylo

úžasný..."
(interview s uživatelem drog č. 3)

3

O Centra Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal.
Výtažek z liánovité rostliny.
5
Vloženo autorem

4
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b)

Prozkoumat Self

Zvídaví jednotlivci užívají a v minulosti užívali omamné a psychotropní látky,
aby zkoumali a prozkoumali ty části své mysli, jež se zdají být běžně
nedostupné. Jedním z nejznámějších příkladů takového bádání v moderní
době byl britský filozof a spisovatel Aldous Huxley, který v 50. letech minulého
století intenzívně experimentoval s drogami. Záznam svých

experimentů

zanechal v knize Dveře vědomí (1969). Mezi další známé „objevitele" patřili
představitelé „prokletých básníků" Verlain, Rimbaud či Baudelaire (Báseň o
hašiši, 1858), kteří spolu s dalšími umělci své doby ve skupince zvané Club
des

Haschischiens

experimentovali

s hašišem

(Matthews,

1999:

173).

Podobně, pro změnu s kokainem, experimentoval např. Sigmund Freud zakladatel

psychoanalýzy

(Escohotado,

1996:

67)

či

spisovatel

R.

L.

Stevenson, který pod jeho vlivem napsal známý román Dr. Jekyll a pan Hyde,
jenž popisuje proměnu člověka pod vlivem bílého prášku (Kudrle, 2003 b):
85). William S. Burroughs, americký spisovatel a autor knihy Feťák (1977) byl
známý i díky svému užívání heroinu, které ve zmíněné knize popisuje. Svými
experimenty s LSD a s dalšími psychedeliky proslul americký psycholog
Timothy Leary, vůdčí osobnost ve výzkumu psychedelik v 60. letech minulého
století (Gossop, 2000: 43). S drogami experimentovalo a dodnes patrně
experimentuje mnoho dalších, známých i méně známých lidí. Převážná část
z nich tak většinou činila a/nebo činí v soukromí a ponechává si své
zkušenosti pro sebe či je sdílí jen s nejbližšími přáteli. S prozkoumáváním
skrytých zákoutí mysli za pomoci drog se lze setkat i u klientů terapeutické
komunity:
„Najednou jsem viděl, jak mi z mozku vedou takový jako kolejnice a po nich vyjíždějí
po písmenech slova, který mě napadaly."

c)

(interview s uživatelem drog č. 5)

Změnit náladu

Mnozí lidé užívají drogy, aby překonali strach či úzkost, deprese, letargii nebo
nespavost, aby přemohli bolest či zahnali nudu. Myšlenka, že nepříjemné
stavy nálad jsou nemoci, které lze překonávat za pomoci léků, se stává v naší
společnosti stále více populární. Tuto široce sdílenou představu významně
podporuje farmaceutický průmysl, kterému takový způsob přemýšlení a
chování stále větší části lidí přináší obrovské zisky (Kudrle, 2005). Výsledkem
pak je, že naprostá většina legálních medicínských drog se v současnosti
zaměřuje na změnu nechtěných či nepříjemných nálad a stavů. Mladí lidé
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vídají své rodiče užívat drogy - léky - tímto způsobem a jsou vystavováni vlivu
reklam, které takové chování přímo propagují. Díky této „módě" užívá mnoho
lidí v každém věku drogy - ať už legální nebo ilegální - bez doporučení
lékařů. Často lze ale přinejmenším i pochybovat o jejich správné indikaci ze
strany lékařů, z nichž část je farmaceutickými firmami motivována často až
k přehnané medikaci pacientů (Kudrle, 2005).
„Máma vždycky když říkala, že má depku [depresi], tak sí dala nějaký prášky."
(interview s uživatelem drog č. 2)
„V poslední

době se opakovaně

setkáváme

s případy přemedikovávání

strany psychiatrů. Jsou pod vlivem psychofarmak
pracovat, jsou prostě mimo."

d)

klientů ze

natolik, že s nimi nejde v komunitě

(fokusní skupina s pracovníky TK 2006)

Léčit nemoc

Protože psychoaktivní látky opravdu pomáhají lidem, aby se cítili jinak, lékaři i
pacienti se na ně vždy výrazně spoléhali při odstraňování nebo zmírňování
symptomů různých nemocí. Opium, morfin i alkohol patřily v medicíně
devatenáctého století k hlavním lékům, jež se používaly prakticky na vše, od
léčby menstruačních křečí po epilepsii. Jules Verne poznal účinky morfinu
jako anestetika při operaci postřelené nohy. Na základě této zkušenosti napsal
v roce 1886 sonet, v němž tuto drogu nazval „Svatým Morfinem" (Courtwright,
2002:

37).

Tinktura

z marihuany

rovněž

patřila

k oblíbeným

léčebným

prostředkům. Na sklonku devatenáctého století byl kokain propagován jako
zázračná droga a všelék, a kokainové víno - Vino Marinari - bylo nejvíce
předepisovanou drogou té doby (Escohotado, 1996). V současnosti požívá
takového výsadního postavení diazepam (vallium) (Gossop, 2000). Takový typ
léčby může fungovat, protože odvádí pozornost pacientů od nepříjemných
symptomů

nemoci a namísto toho jim zprostředkovává příjemné

pocity

povznesené nálady (high). Někdy přitom zdravotní problém odezní sám od
sebe. Ale často, pokud nejsou léčeny příčiny nemoci, které nepříjemné
symptomy vyvolávají, zdravotní problém přetrvává a pacient užívá drogu
opakovaně, aby symptomy potlačil. Takovým způsobem si může na užívání
dané drogy vypěstovat návyk (Weil a Rosen, 1993: 16-17). O léčivých
vlastnostech drog samozřejmě vědí i klienti českých terapeutických komunit,
jak dokládá následující citace:
„Héro [heroin] jsem používal jako všelék, fungovalo to na všechny moje bolesti. Když
jsem si ho dal, nic mě nebolelo a nikdy jsem třeba neměl chřipku."
(interview s uživatelem drog č. 7)
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e)

Podpořit a zlepšit sociální interakci

„Pojďme na panáka/na pivo" je jednou z frekventovaných frází dneška. Je to
pozvání ke společnému trávení času a k povídání si, jež souvisí s konzumací
psychoaktivní drogy. Stejně jako společné jídlo, může být i takové společné
posezení rituální výmluvou, kterou mohou používat přátelé či známí, aby před
sebou nebo před druhými zdůvodnili své užívání návykových látek. Přestávky
na kávu nebo tzv. „šťastné hodiny", během nichž prodejci alkoholu nabízejí
alkoholické nápoje se slevou, jsou typickými příklady, jak jsou za účelem
podpory a zlepšení sociální interakce legální drogy užívány. Nelegální drogy
mohou

lidi

přitahovat

ještě

silněji,

zejména

prostřednictvím

vytvoření

atmosféry sdíleného vzdoru vůči autoritě, jež tyto látky respektive jejich
užívání zakazuje (Weil a Rosen, 1993: 17). Na velkých rockových koncertech
v USA v 60. letech 20. století, v dobách protestů proti válce ve Vietnamu, se
cizí lidé často okamžitě stávali kamarády jednoduše tím, že mezi nimi koloval
joint

marihuany

(Matthews,

1999). Pro takto vznikající vztahy

používá

angličtina výstižný termín „instant friends". Podobně tomu je v současnosti,
v případě užívání extáze nazývané droga lásky nebo droga empatie, jež bývá
užívána účastníky tzv. techno party.
V různých kulturách mohou rozličné drogy plnit totožnou funkci. Např. Indiáni
v Jižní

Americe

společně

tráví

„kokové

přestávky"

(podobné

našim

přestávkám na kávu) a žvýkání kokových listů vytváří mezi přáteli důležité
sociální pouto (Weil a Rosen, 1993: 17). Stejně tak noční pití kavy obyvateli
ostrovů v Jižním Tichomoří je v mnohých ohledech vnímáno jako ekvivalent
amerických koktejlových party (Escohotado, 1996).
Vedle

rituálního

významu,

společnostech

přisuzován,

farmakologický

účinek.

který
může

je

užívání

sociální

různých

interakci

Protože alkohol snižuje

drog

posilovat

u většiny

v různých
i

jejich

lidí zábrany,

obchodníci si jej dávají k obědu, aby podpořili vzájemnou otevřenost a
sympatie. Stejně tak při schůzkách lidé často pijí alkohol, aby snížili svoje
úzkosti,

rozpaky či neohrabanost.

Díky podpoře pohotovosti

a euforie

přispívají stimulanty jako kokain nebo pervitin (metamfetamin) k uvolněné
konverzaci i mezi neznámými lidmi. Tato funkce psychoaktivních drog je tak
důležitá, že je pro řadu lidí nepředstavitelné, pohybovat se ve společnosti bez
jejich pomoci a spoléhat se jen na své vlastní síly. S takovým názorem se lze
setkat i mezi klienty českých terapeutických komunit:
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„Když jsem nebyl na piku [pervitin], styděl jsem se bavit s lidma. Ale když jsem si ho
dal, všechno to ze mně spadlo."

f)

(interview s uživatelem drog č. 4)

Zlepšit smyslovou zkušenost a zvýšit rozkoš

Jak již bylo zmíněno, je přirozenou touhou lidských bytostí vyhledávat rozkoš.
A není divu, že lidé jsou velmi vynalézaví, když jde o to, najít cesty ke
vzrušení smyslů a uspokojení jejich choutek. Jednou z charakteristik smyslové
rozkoše je, že opakováním může ztrácet na intenzitě a existuje pouze
omezený počet způsobů, jak jí opětovně dosahovat (Weil a Rosen, 1993: 17).
To lze ilustrovat na příkladu sexu. Ať do něj člověk investuje sebevíc času a
energie, počet sexuálních pozic a technik je omezený a po určité době může
sex lidem zevšednět. Ale drogy, díky svým schopnostem pomoci lidem
prožívat stejné situace odlišně, mohou z již známých zkušeností udělat zase
nové a zajímavé. Užívání drog v kombinaci se sexem je patrně tak staré jako
lidstvo samo (Escohotado, 1996) stejně, jako je tomu v případě kombinace
užívání drog a tance, jídla, poslechu či hraní hudby. Typickým příkladem může
být pití vína k jídlu, které se datuje do dávné minulosti a je společností
podporováno do současnosti. Např. jedno úsloví, jehož autorem je velmi
pravděpodobně muž, tvrdí, že teprve dobrý doutník a sklenička brandy dělají
jídlo dobrým. Někteří milovníci marihuany zase trvají na tom, že vykouření
jointa - marihuanové cigarety - je nejlepším způsobem pro zahájení dobrého
jídla. To patrně proto, že marihuana výrazně povzbuzuje chuť k jídlu (Gossop,
2000). Zejména psychedelické drogy zintenzivňují zkušenosti a mohou udělat
západ slunce více fascinujícím, než to dokáže třeba film. Stejně tak se ale
užití psychedelik - stejně jako jiných drog - může zvrtnout do nepříjemného
zážitku, který připomíná noční můru (tzv. bad trip). Protože drogy dokáží, byť
dočasně, učinit po požití z běžného výjimečné, mnoho lidí je vyhledává a
konzumuje ve snaze užít si co nejvíc. To konečně ilustruje i další z výroků
jednoho klienta terapeutické komunity:
„Jo, sex na piku [pervitin] je něco nepopsatelnýho.
bejt něco lepšího."

Nedovedu si představit, že může

(interview s uživatelem drog č. 4)

„O sexu na drogách naši klienti často vyprávějí v superlativech s tím, že takový zážitek
nelze ve střízlivém stavu dosáhnout."

g)

(fokusní skupina s pracovníky TK 2004)

Stimulovat uměleckou kreativitu a výkon

Umělci tradičně užívali a užívají psychoaktivní látky jako zdroj inspirace (Weil
a Rosen, 1993: 19). Známá vizionářská báseň anglického básníka Coleridge
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Kublaj Chan je záznamem jednoho z jeho opiových snů (Gossop, 2000: 15).
Francouzský básník Charles Baudelaire užíval hašiš i opium pro zvýšení
inspirace. Jeho krajan, romanopisec Alexandre Dumas se Baudelairových
experimentů s hašišem rovněž účastnil (Matthews, 1999). Americký spisovatel
Edgar Allan Poe se spoléhal na opiáty a některé z jeho tajůplných povídek
mají pravděpodobně

původ v jeho drogových zkušenostech.

Raná díla

Sigmunda Freuda byla ovlivněna jeho užíváním kokainu, přinejmenším v té
době

propagoval

kokain

jako

zázračnou

drogu

(Escohotado,

1996).

Nespočetně literárních autorů, básníků, dramatiků i novinářů hledalo svoji
inspiraci v alkoholu a mnozí z nich za to zaplatili svojí závislostí na něm.
Jeden z nejznámějších amerických abstraktních malířů Jackson Pollock byl
závislý na užívání alkoholu a zemřel ve věku 44 let při autonehodě, jež byla
důsledkem jeho řízení pod vlivem alkoholu (Volf, 2006: 61).
Když se marihuana poprvé v širším měřítku objevila kolem roku 1920
v Severní Americe, mezi její nejnadšenější uživatele patřili a dosud často patří
muzikanti, kteří pod jejím vlivem komponují, vystupují nebo obojí (Courtwright,
2002). O problémech mnoha rockových muzikantů s drogami - ať už to byl
např. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, John Lennon,
Kurt Cobain či Lou Reed - se poměrně všeobecně ví. Řada z nich své
zkušenosti přenesla i do svých písní (např. Reed, 1972). Méně se však asi ví
o tom, že i někteří známí jazzoví hudebníci -

např. Billie Holidayová

(Konrádová, 2005) či Charlie Parker byli závislí na užívání heroinu.
Je škoda, že je jen velmi málo výzkumů, které by se zaměřovaly na vztah
mezi užíváním drog a kreativitou jejich uživatelů. Je možné, že povznesené
stavy vědomí po požití drog dovolí některým lidem nahlížet na svět z nové
perspektivy

a umožňují jim získat vhled,

který později dokáží vyjádřit

uměleckými formami. I klienti českých terapeutických komunit, zejména ti,
kteří pracují v nějaké kreativní oblasti,

mají tendenci hledat v účincích

užívaných drog inspiraci nebo jim ji subjektivně připisují:
„Drogy pro mě byly v mý práci důležitý. Potřebovala jsem je pro inspiraci. Bez nich mě
(interview s uživatelkou drog6 č. 8)

nic pořádnýho nenapadalo."

„Velká část klientů komunity má různé umělecké vlohy. Naším programem
prošlo několik profesionálních

6

umělců."

dokonce

(fokusní skupina s pracovníky TK 2006)

Pracující jako kreatívec v reklamní agentuře.
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h)

Zlepšit fyzický výkon

Různé drogy umožňují některým lidem podávat výkony, které jsou nad rámec
jejich běžných možností. S užitím drog pro tento účel se v současnosti
nejčastěji můžeme setkávat ve sportu, kde se s podporou psychoaktivních
látek - tzv. dopingu - sportovci snaží překonávat hranice lidských možností.
Ale již ve starodávné říši Inků užívali běžci, kteří doručovali zprávy, listy koky,
aby byli v nadmořské výšce And schopni překonávat značné vzdálenosti.
Stejně tak bojovníci se v řadě válek, které lidstvo v průběhu své historie vedlo,
před bojem posilovali zprvu zejména alkoholem a později i syntetickými
psychotropními látkami, aby si dodali odvahy, snížili svoji citlivost vůči bolesti
či strachu a/nebo aby snáze překonávali únavu (Escohotado 1996).
Jak již bylo řečeno, mnoho profesionálních sportovců dneška v této tradici
bojovníků pokračuje, např. pro hráče amerického baseballu bylo typické
žvýkání tabáku, hráči amerického fotbalu či basketbalu často pro zlepšení
svého výkonu užívali a užívají amfetaminy nebo kokain. Řada sportovců užívá
další zakázané látky, které jsou známy jenom specializovaným sportovním
lékařům. Co se týká pracovního výkonu, mezi nejznámější skupinu uživatelů
drog, kteří se snaží zlepšit svůj výkon, patrně patří řidiči dálkových kamionů,
kteří pro překonání dlouhých vzdáleností bez usnutí používají stimulancia,
nejčastěji amfetaminy. Pro výše zmíněné účely jsou drogy stále užívány i v
armádách. I tato vlastnost drog vede některé z klientů českých terapeutických
komunit k tomu, že začali zejména stimulační drogy užívat:
„Když jsem ve škole nestíhala, pomohlo mi piko [pervitin]. Mohla jsem se pak učit
celou noc."

(interview s uživatelkou drog č. 6)

Určitým paradoxem, s nímž se lze při práci s uživateli návykových látek
setkávat, je, že někdy může být motivem k užívání drog sport - ať už ve
vztahu k užívání látek s tlumivými nebo stimulačními účinky:
„Piko jsem začal brát, abych vydržel to tempo tréninků a zlepšil svůj výkon."
(interview s uživatelem drog7 č. 9)
„Řada našich klientů začala drogy užívat v souvislosti s provozováním

výkonnostního

sportu. Pervitin, aby zvýšili svůj výkon, marihuanu nebo heroin pro zklidnění po něm.
Prostě, aby mohli usnout."

7

(fokusní skupina s pracovníky TK 2005)

Bývalý hokejista druholigového týmu.
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Sport pritom bývá významnou částí laické veřejnosti či politiků vnímán jako
jednoznačně preventivní prvek ve vztahu ke konzumaci návykových látek, ale
i jiných rizikových a/nebo problémových forem chování.
i)

Rebelovat

Protože jsou drogy - zejména, ale nikoli výhradně ilegální - stále obestřeny
řadou tajemství, stereotypů a tabu, přímo lákají k tomu, aby se staly
prostředkem pro rebelské chování. Překonávání tabu je běžnou a (nejenom)
mladými

lidmi

oblíbenou

cestou

k provokování

či

odmítání

hodnot

vyznávaných autoritami či institucemi sociální kontroly. Děti a mladí lidé se
rychle naučí, že užíváním zakázaných látek mohou provokovat rodiče, učitele,
lékaře a další skupiny dospělých autorit. Období dospívání s sebou obvykle
nese touhu prosazovat nezávislost, často rozhodným odmítáním rodičovských
hodnot. Není proto žádným překvapením, že je dospívání i obdobím častých
experimentů s drogami (Hajný, 2001). V této souvislosti lze argumentovat, že
naše současná společnost se svojí snahou kontrolovat užívání drog tak, že je
staví mimo zákon a portrétuje jejich užívání jako cosi „nenormálního" (Bém a
Kalina 2003, díl 2: 275), svým způsobem nahrává našim dětem a mladým
lidem, kteří (úměrně svému věku a vývoji) chtějí rebelovat. Jako typický
příklad „testování" dospělých autorit na veřejnosti, se zdá být nošení triček
s motivy listu marihuany a provokativními nápisy ve smyslu „legalizujte
marihuanu".
Ostatně i někteří starší lidé - ať už jako jednotlivci nebo v rámci různých hnutí
- mohou svůj protest proti normám většinové společnosti vyjadřovat např. tím,
že užívají zakázané drogy. V historii je známa řada takových hnutí, jež se
vyznačovala odmítáním většinového životního stylu a jejichž příslušníci často
sami sebe vnímali jako undergroundovou kulturu (Ginsberg 1996). Tak tomu
bylo např. v případě súfiů (náboženská sekta v arabském světě, cca v 11. 13. stol. n. I.) či bohémů (hnutí pařížské mládeže, kolem r. 1840). Obě hnutí
jsou přirovnávána

k další známé skupině revoltující mládeže -

hippies

(Robinson 1996; Gossop 2000), neboť přes zřejmé rozdíly měla i leccos
společného. V dobovém kontextu je lze považovat za kontrakulturu v rámci
dané společnosti (Robinson 1996). Všechny tři skupiny tvořili „odpadlíci"
odmítající dobový hodnotový systém většinové společnosti, kteří neměli zájem
o majetek či kariéru, odlišně se oblékali a - to především - součástí jejich
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životního stylu bylo užívání drog 8 . Tzv. undergroundová kultura v západních
zemích ve 20. stol. postupně vystřídala užívání marihuany (50. a 60. léta),
amfetaminů (70. léta), kokainu (80. léta) a ecstasy (90. léta) (Matthews 2000).
Při určitém zjednodušení lze tvrdit, že zhruba od 50. let 20. století bylo užívání
některé zakázané drogy součástí životního stylu každé skupiny zejména
mladých lidí, jež rebelovala proti soudobé společnosti.
Nicméně drogy jako prostředek vzpoury proti dobové společnosti a jejímu
životnímu stylu mohou volit i jednotlivci, kteří se k žádnému revoltujícímu hnutí
nehlásí. Jako příklad lze uvést spisovatele Alexandera Trocchi (1960), jenž
v knize, v níž popisuje svůj život uživatele heroinu v 50. letech v USA, mj.
napsal: „Drogy jsem potřeboval,

abych se zbavil bolestného

uvažování

o

schizofrenii vlastní doby, abych v sobě vykořenil impuls okamžitě vstát, vyrazit
do světa a žít život plný obvyklé vychcanosti a pletichaření".

Tohle u drog

patrně hledal, ale zdá se, že mu pomohly i k celkové ztrátě jeho pověstné
energie a tvůrčího talentu a nakonec přispěly i k jeho předčasné smrti.
Podobné důvody pro užívání drog jako jsou ty výše uvedené lze identifikovat i
u klientů současných terapeutických komunit:
„Bral jsem

drogy na protest proti konzumnímu

společnosti."

j)

stylu života svých rodičů a týdle

(interview s uživatelem drog č. 4)

Zařadit se mezi vrstevníky

Mnoho lidí, kteří by sami od sebe ilegální drogy asi nikdy nevyhledali, tak
někdy činí proto, aby „nevyčnívali z davu" svých vrstevníků, pro výraznou část
z nichž je užívání ilegálních drog normou (Measham a kol., 1994). Nelze se
tomu ani příliš divit. Často se lze setkat s tím, že dospělý muž nebo žena, kteří
při nějaké společenské příležitosti odmítají pít alkohol se svými kolegy či
přáteli, bývají někdy vnímáni jako

podivíni.

Málokterý

dospělý

dokáže

takovému tlaku svých vrstevníků čelit. U velké části z nich je pravděpodobné,
že podlehnou a skleničku si dají. Nelze se pak divit mladým lidem, že si
zakouří cigaretu, napijí se alkoholu nebo užijí marihuanu, i když jim jejich
účinek nemusí být ani příliš příjemný, jenom proto, aby se cítili být svými
vrstevníky přijati. Stejně tak, jako se v jiných případech mohou navlékat do

8

Súfiové nosili prostý vlněný oděv (súf) jako znak pokání, žili asketický a většinou se rekrutovali z chudých
vrstev. Hašiš užívali jako součást své víry. Věřili, že duchovního osvíceni lze dosáhnout pouze
prostřednictvím změněného stavu vědomí. Bohémové nosili dlouhé vlasy, výstředné se oblékali - čímž
šokovali kritiky z řad střední třídy, zastávali nekonvenční a nematerialístické filosofie, žili v prostotě a vedli
nekonvenční sexuální život. Drogy - zejména užíváni velkého množství alkoholu a stimulantů - hrály v jejich
životním stylu významnou roli (Gossop 2000).
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extravagantního oblečení, v kterém se nemusí cítit moc dobře, patrně se jim
nelíbí a ani jim nesluší.
Mladí lidé často mají tendenci vnímat užívání drog (včetně těch legálních) jako
symbol dospělosti (Hajný, 2001) a snad i jako znak určité intelektuální úrovně.
Mohou se proto obávat, že pokud by je neužívali, byl by jim jejich vrstevníky
odmítnut přístup mezi ty, kdo jsou tzv. „in" (tedy ty, již jsou mladými lidmi
považováni za správné a moderní). Při monitorování rozsahu užívání drog
mladými lidmi se nezřídka objevují případy, kdy mladí lidé, patrně právě proto,
aby se od svých vrstevníků nelišili, uvedou, že ilegální drogu vyzkoušeli, byť
tomu tak není. Protože je tato skutečnost výzkumníkům známa, vkládají do
dotazníků, jimiž se trendy a rozsah užívání drog mladými lidmi zjišťují,
kontrolní otázky např. na to, zda respondent vyzkoušel nějakou neexistující
drogu9. V některých případech mají mladí lidé tendenci se k užití takové látky
z neznalosti přiznat, pravděpodobně proto, aby se cítili být - jak je dnes
zvykem říkat - „in".
Užívat drogy jenom proto, že je užívá značná část dalších lidí, se nezdá být
příliš dobrým důvodem. Ale je to rozhodně jeden z těch, který k užívání drog
nebo alespoň k experimentům s nimi významně přispívá. V tomto kontextu
stále přetrvává přesvědčení o vrstevnících, kteří drogy užívají a na ty ostatní
vytvářejí tlak, aby je rovněž začali užívat. Některé výzkumy ale naznačují, že
se spíše jedná o médii stvořený a šířený mýtus, který mladí lidé mohou užívat
jako omluvu pro své užívání drog. Ten na jedné straně staví na předpokladu,
že

hlavním faktorem

ovlivňujícím

chování

mladého

člověka jsou jeho

vrstevníci a nikoli jeho rodina, na straně druhé zpochybňuje odpovědnost
mladých lidí za jejich chování. Sheppard et al. (1985) argumentují, že se jedná
o chybný koncept, protože kdyby odpovídal skutečnosti, drogy by užívalo a
mělo by s jejich užíváním problémy mnohem více mladých lidí. Připouštějí
sice, že tlak vrstevníků existuje, ale na základě výzkumu vedeného s účastí
cca 5000 mladých lidí došli k závěru, že mu jsou mladí lidé schopni odolat ovšem pokud chtějí. Stejně tak, pokud mladí lidé chtějí drogy užívat, dokážou
si bez problémů najít skupinu vrstevníků, v níž se návykové látky užívají. Na
základě svých výzkumů již zmínění autoři argumentují, že užívání drog je
osobní volba každého člověka, byť je samozřejmě ovlivněna celou řadou

9

Např. v Evropské školní studii o postojích mladých lidí k užívání alkoholu a tabáku v ČR v roce 1999
(ESPAD 1999) byla v dotazníku i otázka: „Užíl/-a jste někdy drogu zlatý déšť?" Podle informace od
vedoucího projektu PhDr. Ladislava Csémyho (osobní komunikace) na tuto otázku skutečně několik
mladých lidí odpovědělo ano.
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vzájemně spolupůsobících a pravděpodobně se i vzájemně

posilujících

faktorů na úrovni jedince, jeho vztahů s druhými lidmi, nabídky a dostupnosti
drog v dané společnosti a řady dalších demografických a socio-ekonomických
faktorů.

To

ilustruje

i následující

výrok jednoho

z klientů

terapeutické

komunity:
„U nás na sídlišti byla parta fetek [uživatelů drog] a ty mě přitahovaly. Chtěl jsem bejt
takovej jako von i."
„Užívání

marihuany

neodmyslitelně

(interview s uživatelem drog 6. 4)
považuje

většina

klientů

za

něco

naprosto

běžného,

co

patří k životnímu stylu dnešních mladých lidí. Proto často ani nechtějí

slyšet o tom, že by ji po absolvování programu neměli užívat."
(fokusní skupina s pracovníky TK 2004)

k) Vytvořit si vlastní identitu
Někteří jednotlivci nebo malé skupiny mohou užívat zakázané látky nebo
nadužívat legální drogy proto, aby se mohli cítit jako výjimeční nebo aby si tak
vytvořili svoji identitu. Stejně jako např. punkeři nosili a nosí výstřední oblečení
a make-up, někteří lidé se rozhodnou pro neobvyklý nebo nápadný styl
užívání drog, aby si získali pozornost nebo uznání svého okolí. Již zmíněný
hudebník Lou Reed, který je mj. známý i svým dlouholetým užíváním heroinu,
v jedné ze svých písní (Heroin, 1972) např. zpívá: „„pomáhá mi to cítit se jako
chlap, když si vrazím jehlu do svý žíly." V jiné (Perfect Day, 1972) pro změnu
zpívá: „pomohls mi zapomenout kdo jsem, zdálo se mi, že jsem někým jiným,
někým dobrým."
Užívání návykových látek má pravděpodobně svůj význam i ve vytváření
identity specifických sociálních skupin nebo subkultur. Na to lze usuzovat ze
skutečnosti, že užívání drog je převážně skupinová činnost. Skupina navrhuje
užívání návykových látek, zajišťuje jejich nabídku a podporuje a schvaluje
jejich užívání. Zdá se, že společné užívání podporuje skupinovou kohezi,
snižuje sociální obavy, podporuje otevřenost, usnadňuje konverzaci nebo
slouží jako důkaz, že daný jednotlivec do skupiny patří. Typickým příkladem je
subkultura, již lze charakterizovat jako sociální skupinu, která společně sdílí
přesvědčení, hodnoty a chování stejně jako způsoby, jak řešit společně
zažívané problémy (Giddens, 1997). Užívaná droga může kromě toho sloužit i
jako způsob vytváření image dané skupiny a/nebo jako prostředek odlišování
jedné subkultury od jiné. To lze ilustrovat na příkladu některých subkultur a
jimi preferovaných drog: např. příslušníci hnutí hippies užívali především
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marihuanu a LSD, punkeři zejména amfetaminy, yuppies 10 byli asociováni
s užíváním

kokainu,

užívání

heroinu

bylo

typické

pro tzv.

loosers

či

hooligans11, příznivci techno hudby a tzv. divokých techno-party nejčastěji
(kromě alkoholu) holdují extázi (Matthews, 2000). Oproti tomu vyznavači hnutí
skinheads se vůči těmto skupinám, jež podle jejich názoru tahají do dané
země

mravy

„cizáckých"

ras,

vymezují

a

upřednostňují

v Evropě

domestikovaný a sociálně akceptovaný alkohol - nejčastěji pivo. Droga jako
prostředek vytvoření si vlastní identity může hrát roli v rozhodnutí užívat
návykové látky i v případě klientů českých terapeutických komunit:
„Lidi se dělej na různý skupiny, každej používá různej image. Já jsem se rozhod, že
chci bejt feťák."

k)

Zažít

(interview s uživatelem drog č. 4)

dobrodružství

Skutečnost, že některé z látek měnících vědomí byly označeny jako zakázané
drogy, může k jejich užívání některé lidi -

zejména ty, kteří touží po

dobrodružství - přitahovat. To poněkud v nadsázce vystihuje další výrok již
zmíněného Trentona z filmu Trainspotting (Welsh, 1996): „My bychom

si

píchali i vitamín C, kdyby byl zakázaný." Tomuto tvrzení se lze smát, protože
nemusí být podloženo výzkumem. Nicméně to, že přinejmenším pro část lidí
má opravdu význam skutečnost, že užívání drog s sebou nese příchuť
zakázaného ovoce a tedy určitého rizika, jež je spojováno s dobrodružstvím,
může rovněž být jedním z hlavních motivů, proč se mu věnují. To např.
naznačují Carnwath a Smith (2002: 107), kteří na podporu svého tvrzení
uvádějí případ 91 Kanaďanů, kteří na počátku 60. let 20. století po zpřísnění
kanadské drogové politiky emigrovali do Velké Británie, kde se přihlásili do
programu preskripce heroinu12. V Británii však nakonec zůstalo jen 25 z nich.
Ti ostatní se vrátili s tím, že užívat heroin na předpis je pro ně nudné, že jim
chybí vzrušení z pouliční drogové scény. Podobně si podle zmíněných autorů
stěžovali i někteří klienti programů preskripce heroinu ve Švýcarsku.
Je tolik důvodů, proč lidé mohou užívat drogy, že je v každém individuálním
případě velmi obtížné stanovit, který z nich u daného uživatele drog hraje
hlavní roli. Ale, a to je třeba zdůraznit, lidé někdy berou drogy i na základě

10

Příslušníci tzv. zlaté mládeže a/nebo bílých límečků.
' 1 Loosers - ztracenci, hooligans - násilníci či výtržníci - členové pouličních gangů (Marshall, 1998).
12
Tj. šlo o program, v jehož rámci byl dlouhodobým uživatelům ilegálních opioidů předepisován syntetický
heroin (diamorfin), a jehož cílem bylo snižovat zejména nepříznivé zdravotní dopady z užívání nečistého
heroinu distribuovaného na černém trhu a kriminalitu, jež byla s užíváním ilegálních drog spojená.
V současné době je v rámci takových programů upřednostňována náhražková - substituční - látka
metadon respektive buprenorphin, jež mají podobné účinky jako heroin, ale nemají tak špatnou pověst.
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motivů, jež se těm diskutovaným v této kapitole zcela vymykají. Jen ve
výjimečných případech se ale lze setkat s uživatelem drog, který by látky
měnící vědomí začal užívat proto, aby se na jejich užívání stal závislý. Každý
z nich - včetně těch, kteří nakonec skončí v některém z programů léčby
závislosti - je v počátečním období užívání přesvědčen, že on to zvládne, aniž
by se na jejich užívání stal závislým. A je nutno zdůraznit, že se to naprosté
většině uživatelů ilegálních drog daří. Vždyť problémy s nimi podle soudobých
odhadů má v ČR zhruba 30.000 osob, zatímco alespoň jednou v životě
nějakou ilegální drogu vyzkoušel cca 1,5 milion Čechů (Mravčík a kol., 2007).
Podobně je tomu i v jiných zemích světa (Reuter a Pollack, 2006).
Ve společnosti, často i mezi představiteli odborné veřejnosti dosud přetrvávají
mýty o uživatelích drog jako o obětech jejich okolí, rodinné výchovy, tlaku
vrstevníků, osobních, zdravotních či sociálních problémů. Nicméně pro to, aby
pracovníci odborných služeb byli schopni svým klientům - uživatelům drog pomoci, je třeba připustit si jednu základní skutečnost. A sice, že brát drogy je
volba jednotlivce

(Schaler, 1999), byť ta je ovlivněna případně limitována

celou řadou vnějších a vnitřních rizikových a protektivních faktorů. K těm
mohou patřit např. ekonomické, sociální, kulturní, historické a výchovné
prostředí a podmínky, v nichž daný člověk vyrůstal a žije, stejně jako jeho
biologické a psychologické predispozice. A tyto faktory mohou k užívání
návykových látek, ať už jednorázovému nebo opakovanému,

bezesporu

přispívat.
Ale, aby se člověk se závislým chováním opět mohl naučit žít bez škodlivého
užívání drog, musí se pro takový životní styl respektive pro jeho zásadní
změnu rozhodnout sám (Miller and Rollnick, 2003). Jinými slovy - musí to být
jeho volba, nikoli volba či rozhodnutí jeho blízkých, zejména rodičů. I proto se
jako významné při zapojování blízkých osob uživatelů drog do procesu jejich
léčby v terapeutické komunitě jeví, možné významy užívání drog ozřejmovat a
diskutovat o nich. Jak již bylo naznačeno, je to jedna z prvních otázek, kterou
si uživatelé drog v programu léčby v terapeutické komunitě stejně jako jejich
blízcí kladou a na niž hledají odpověď i ve spolupráci s pracovníky programu.
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2 P O S U N V P A R A D I G M A T U UŽÍVÁNÍ D R O G v K O N T E X T U HISTORIE LIDSTVA

Paradigma 13 je definováno jako způsob nazírání světa, který je základem
vědeckých teorií a metod v určitém historickém období (Marshall, 1998). Již
bylo naznačeno, že v současném vývoji českého oboru adiktologie

lze

pozorovat výrazný posun v uplatňovaných paradigmatech, kdy odborná obec
postupně opouští v minulosti převažující bio-medicínské hledisko ve prospěch
holistického respektive bio-psycho-socio-spirituálního (Edwards a kol., 1981;
Kudrle, 2003) paradigmatu. Tento vývoj může mít bezprostřední dopad i na
uživatele návykových látek a jejich blízké přinejmenším v několika ohledech,
jejichž výčet nezbytně nemusí být vyčerpávající: 1) způsob, jak je na uživatele
drog a jejich blízké ze strany odborné i laické veřejnosti nahlíženo; 2)
způsoby, jakými se o nich diskutuje, tj. jak jsou označováni v používané
odborné terminologii a 3) jaké spektrum služeb, s jakými cíli, s používáním
jakých metod a forem práce jsou jim v důsledku bodů 1 a 2 nabízeny.
Přes zdánlivou jednoznačnost opouštění bio-medicínského paradigmatu, které
je vyvraceno zvyšujícím se množstvím poznatků z výzkumu, není situace
v oboru adiktologie tak jednoduchá.

To

patrně souvisí s přetrvávajícím

moralistickým hlediskem, jež má společnost ve vztahu k užívání především
ilegálních návykových látek tendenci uplatňovat a současným voláním po
multidisciplinárním přístupu. Právě v důsledku uplatňování toho druhého totiž
může docházet k řevnivosti mezi různými profesními skupinami o „vlastnictví"
tzv. problému užívání drog. Neboť, jak upozorňuje Stimson (1990) ve vztahu
k fenoménu užívání drog byla a jsou uplatňována

různá

paradigmata,

zjednodušeně řečeno různé formy profesní „optiky" jimiž mohou užívání
návykových

látek

a

s ním

související

jevy

být

nazírány.

Používaná

paradigmata pak determinují tzv. koncepty, tj. způsoby jak jsou zmíněné
problémy definovány i to, jaká opatření usilující o jejich řešení jsou následně
přijímána a jak se to děje (Hartnoll, 2004).
Již zmíněný Stimson (2003) uvádí několik možných konceptů, jež byly nebo
dosud jsou pro definování problému užívání drog používány: 1) Může být
použit koncept nemoci morálky, v jehož kontextu je užívání drog vnímáno jako
nemoc, jež oslabuje vůli jednotlivce. 2) Nabízí se i medicínský koncept
definující užívání drog a především závislost na nich jako nemoc s poznanou

" Paradigma poprvé představil filosof a historik Thomas Kuhn a definoval je jako konsensus napřič
relevantní vědeckou komunitou o tom, jaká teoretická a metodologická pravidla mají být uplatňována, jaké
nástroje mají být používány, jaké problémy mají být zkoumány a jakými standardy má být posuzován
výzkum (in Marshall 1998).
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etiologií, prognózou a léčbou. 3) Užívání ilegálních drog může být vnímáno
jako výsostné trestně právní problém, protože uživatelé drog konzumují
zákonem zakázané látky. Tím porušují stávající zákonné normy a takové
chování je obvykle řešeno formou legislativních opatření a vymáháním jejich
dodržování. 4) Může jít také o morální problém, protože se většinové
společnosti nelíbí, co uživatelé drog dělají a jaký způsob života vedou. 5)
Může jít i o problém sociální, neboť jeho příčiny mohou být spatřovány ve
strukturálním znevýhodnění, jež často vede k odcizení některých skupin
obyvatelstva uznávaným sociálním normám. 6) Stejně tak může jít o problém
ohrožení veřejného zdraví, kdy je zejména injekční aplikace drog vnímána
jako vážná hrozba pro zdravý vývoj jednotlivců a místních společenství. Tento
přístup začal být uplatňován zejména

v důsledku nárůstu rizika

šíření

infekčních nemocí - HIV/AIDS nebo Hepatitis B, C - jež se přenášejí krví.
Tradiční

pojetí

závislosti

na

užívání

návykových

látek jako

chronické

nevyléčitelné nemoci, jež jako jediná dvě možná řešení situace uživatelů
vnímá buď dlouhodobé a často doživotní podávání tzv. substituční látky drogy a/nebo naprostou a doživotní abstinenci, je v posledních letech stále
více podrobováno odborné kritice. Ta s sebou přináší i diskusi o změně
paradigmatu, podle nějž není uvažováno o závislosti jako o nemoci, ale o
problémovém užívání návykových látek jako o naučeném chování. Tomu se
lze - na rozdíl od chronické nemoci - odnaučit a změnit nejen směrem k
totální abstinenci, ale i ke kontrolovanému a/nebo umírněnému užívání
(Gossop, 2000). V tomto kontextu získává na významu přístup harm reduction
(minimalizace rizik). Ten se sice původně jako samostatný koncept vyvinul ve
vztahu k užívání ilegálních drog (www.ihra.com), ale některé pro něj typické
intervence jsou běžnou (snad jen nedostatečně uvědomovanou) součástí
opatření realizovaných i ve vztahu k užívání alkoholu (Radimecký, 2005), ale i
v jiných oblastech života jedinců a společnosti - např. v dopravě, sportu, práci
či rekreaci14 (Hunt a kol., 2003).
V další části této kapitoly jsou diskutována základní východiska

kritiky

konceptu závislosti jako nemoci, jeho výhody a nevýhody, argumenty pro
posun k paradigmatu problémového užívání návykových látek jako naučeného
chování a různé úrovně vlivu, na nichž lze odpovídající opatření a/nebo
intervence minimalizace rizik realizovat.

14

Podrobněji viz bod 2.8 Harm reduction a úrovně vlivu.
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2.1 Koncept závislosti jako nemoci
Někteří autoři označují přijetí a zavedení konceptu závislosti jako nemoci za
největší objev medicíny 20. stol. (Heather a Robertson, 2000). To proto, že na
počátku 20. století významnou měrou přispěl ke snížení míry stigmatizace
miliónů uživatelů návykových látek a jejich blízkých. Umožnil jim podstoupit
kroky k přiznání problémů spojených s jejich užíváním a ke změně jejich
chování často, i když ne výhradně, za asistence odborných programů.
Současně jej ale označují za vědecky překonaný a vybízejí k upuštění od jeho
uplatňování v praxi respektive k jeho předefinování s ohledem na dostupné,
výzkumem podložené poznatky (Gossop, 2000). Koncept závislosti jako
nemoci staví na některých, nesporně mylných teoretických východiscích a
proto s sebou jeho aplikace v praxi přináší řadu nevýhod. Nelze mu ale upřít
ani některé výhody.
Patrně hlavní motivací „objevu", že "alkoholismus" 15 je nemoc, k němuž doboví
odborníci dospěli krátce po zrušení americké alkoholové prohibice (19201932), byla snaha, aby bylo s „alkoholiky" ze strany nepřátelsky naladěné
většinové společnosti zacházeno lépe a byla jim poskytována odpovídající
odborná pomoc (Heather a Robertson, 2000). Podobně tomu bylo i v případě
uživatelů nealkoholových drog, kdy byla „drogová závislost" poprvé ve světě
uznána jako diagnóza až v roce 1934 v USA. Tehdy byla jako typ „duševní
poruchy" zanesena do Standardního klasifikovaného

názvosloví

nemocí

Americké psychiatrické asociace (Szasz, 1985). Nevyhnutelným důsledkem
tohoto kroku bylo, že se platnost konceptu závislosti jako nemoci stala
legitimním objektem vědeckého zkoumání a jako taková byla a ve stále větší
míře je podrobována odborné kritice.
Teorií, jež se pokoušely popsat a vysvětlit závislost na alkoholu jako nemoc je
celá řada. Např. Jellinek (1960) ve své dnes již klasické diskusi o teorii
alkoholismu jako nemoci uvádí 115 různých možných přístupů (podrobněji viz
kap. 2.4 Znovuzrození konceptu závislosti jako nemoci ve 20. stol.). Současná
kritika

konceptu

závislosti

jako

nemoci

se

zaměřuje

především

na

zpochybňování některých jeho základních východisek, případně některých
oblíbených teorií vzniku a rozvoje závislosti. K těm hlavním patří zejména
tvrzení

o

biologicky

determinovaných

dispozicích.

Ty

má

mít

člověk

nedobrovolně a ony jej s vysokou mírou pravděpodobnosti předurčují k tomu,
15

V této části textu jsou používány dobové termíny - jež někteří pracovníci v oboru adiktologie mají
tendenci užívat dodnes - ale autor disertace se s jejich užíváním neztotožňuje pro jejich stigmatizující
význam. Tyto termíny jsou proto uváděny v uvozovkách.
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aby se stal na užívání návykových látek závislým. To především díky údajné
poruše vnitřní kontroly ve vztahu k užívání návykových látek, jež jedinci brání
překonat nutkání pít či užívat drogy anebo překonávat bažení (craving) po
nich (Peele, 2002). Podle tohoto autora do této skupiny teorií patří zejména ty
o biologicky vrozené či v průběhu života získané nemoci závislosti nebo teorie
0 geneticky determinované závislé osobnosti (Peele, 1986).
2.2 Význam diskuse o konceptu závislosti jako nemoci
Lze si samozřejmě klást otázky, jako např.: Má vůbec smysl diskutovat o
konceptu závislosti jako nemoci? Není to jen zbytečné teoretizování o něčem,
co nemá pro praxi adiktologických služeb žádný význam? K čemu může být
taková diskuse dobrá? K čemu to bude klientům adiktologických služeb?
V odborných kruzích některých zemí - např. v USA či ve Velké Británii probíhá diskuse o smysluplnosti uplatňování konceptu závislosti jako nemoci
již bezmála 200 let. Až v posledních letech proniká i do české adiktologické
obce. Tu, stejně jako v jiných zemích, tvoří zástupci různých profesních oborů,
kteří

se snaží

nalézt

konsensuální

odpověď

na

otázku, jak

rozumět

problémům souvisejícím s užíváním návykových látek na prahu 21. století.
V této diskusi jde zejména o to, se na základě dostupných a výzkumem
ověřených poznatků, k nimž se odborná veřejnost hlásí, dohodnout na
používání jednotné a neodsuzující terminologie a pokusit se definovat
případně

předefinovat

organizační

konstrukt,

jenž

může

uživatelům

návykových látek, jejich blízkým, poskytovatelům adiktologických služeb i širší
veřejnosti pomoci lépe porozumět zejména:
•

původům problémů souvisejících s užíváním
vzniku tzv. nemoci),

návykových

látek

(tedy

•

jejich manifestaci (symptomům tzv. nemoci),

•

jejich možným příčinám (etiologii),

•

jejich vývoji (průběhu),

•

dostupným intervencím, jež mohou mírnit nebo eliminovat problémy (tj.
možnostem tzv. léčby) a

•

pravděpodobným výsledkům intervencí (prognóze výsledků tzv. léčby).
(volně podle White, 2001)

1 když se to tak může jevit, není diskuse o konceptu závislosti jako nemoci
pouhým bezvýznamným intelektuálním cvičením. Protože to, jak je závislostní
chování chápáno a konstruováno, má značný vliv jak na životy jednotlivců uživatelů drog případně jejich rodin, tak i na fungování společenských institucí,
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místních společenství -

komunit, celé společnosti a zejména odborných

služeb. To proto, že způsob, jak je o jevech souvisejících s užíváním látek
měnících vědomí přemýšleno a diskutováno, má svůj nesporný praktický
význam a dopad na formování praxe v dané oblasti. Praktické dopady
uplatňovaných konceptů se mohou v praxi lišit na různých úrovních chování a
vlivu - tj. v kontextu snah společnosti nebo jejích částí ovlivňovat chování
cílových skupin populace, jak uvádí např. Rhodes (1996):
•

na individuální úrovni může takový koncept hrát významnou roli např.

v kontextu primární prevence. Jde o to, že cílem primární prevence nemá
napříště být „jenom" snaha odrazovat

potenciální

uživatele od užívání

návykových látek, jak je dosud požadováno i některými odborníky, ale
přispívat i k minimalizaci

možných rizik s jejich potenciálním

užíváním

spojovaných (MŠMT, 2005). Takový přístup může činit preventivní aktivity pro
mladé lidi atraktivnější. Navíc může přispívat i k časnému rozpoznání a
korekci chování, jež může vést ke vzniku a rozvoji problémů s užíváním
návykových látek spojených či zásadním způsobem přispět ke změně vzorců
problémového užívání omamných a psychotropních látek i bez odborné
pomoci a/nebo - v případě potřeby - k časnějšímu vyhledání odborné pomoci.
To se může dařit pouze patrně tehdy, pokud se do širšího povědomí laické
veřejnosti podaří vhodným způsobem předat informaci, že ve všech případech
problémů spojených s užíváním drog není jediným možným řešením doživotní
abstinence odrazovat

což může některé jedince od vyhledání odborné

(Gossop,

2000)

-

ale

že

užívání

návykových

pomoci

látek

lze

v individuálních případech dostat pod kontrolu tak, aby nepůsobilo škody
(Heather a Robertson, 2000).
•

na komunitní úrovni způsob, jakým je koncept závislosti definován, mj.

naznačuje, jací lidé a instituce jsou pro řešení problémů spojených s užíváním
návykových látek těmi pravými odborníky. Zda jde např. o policisty, lékaře,
psychiatry, sociální pracovníky či o speciální pedagogy. To může ovlivňovat
nejenom

život

komunity,

ale

i

osudy

jednotlivých

organizací

(např.

poskytovatelů služeb), různých profesních skupin i životy skupin obyvatel zejména uživatelů návykových látek či jejich blízkých, do jejichž životů bývá
někdy v rámci tzv. veřejného zájmu zasahováno. A to bez ohledu na to,
prostřednictvím

jakých

typů

sociálních

intervencí

včetně

intervencí

adiktologických služeb se tak děje. Nicméně, jak již bylo argumentováno,
koncept závislosti jako nemoci může mít i své nesporné výhody. Např.
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skutečnost, že je závislost nálepkována jako nemoc, může pomáhat získat
společenskou podporu např. pro intervence minimalizace rizik. To platí
zejména v případě programů výměny injekčního materiálu, který byl dlouho
kritizován jako podpora uživatelů drog v jejich dalším užívání, ale v kontextu
paradigmatu závislosti na užívání drog jako nemoci je společností stále více
tolerován. Zejména proto, že uživatele drog portrétuje jako nemocné, tj.
bezmocné měnit své chování. A proto jsou jako účinná prevence případného
šíření infekčních nemocí s užíváním drog souvisejících - jak mezi uživateli, tak
i mezi neužívající částí populace - vnímány programy výměny použitého
injekčního materiálu za sterilní.
•

na strukturální úrovni slouží koncepty, které jsou používány k definování

problémů souvisejících s užíváním návykových látek, i širším

kulturním,

sociálním, ekonomickým a/nebo politickým agendám, jež jsou různorodě
uplatňovány ve vztahu k lidem různého věku, rasy, genderu, sociální třídy či
sexuální orientace.
V tomto ohledu společností používané koncepty určitých jevů

pomáhají

pochopit, proč je jeden člověk, který trpí v důsledku problémů souvisejících
s užíváním drog v jedné zemi vnímán jako nemocný a je mu poskytována
bezplatná zdravotní péče, zatímco jinde může být vnímán jako kriminálník a
jako takový pronásledován či dokonce vězněn. Společností uplatňované
koncepty současně poskytují informace o tom, co je potřeba změnit, aby bylo
dosaženo posunu ve vnímání uživatelů některých drog ze strany většinové
společnosti

případně

jaké

nároky

společnost

na

složení

a

nabídku

adiktologických služeb klade. V tomto ohledu může stávající pojetí závislosti
jako nemoci limitovat některá zařízení co do otázky, jak má léčba probíhat, jak
má být dlouhá či jak má vypadat složení personálu. Typickým příkladem jsou
české psychiatrické léčebny, jež se zaměřují na léčbu uživatelů návykových
látek

a v souladu

interdisciplinární

s diskutovaným

přístup,

pročež

vývojem

budují

v oboru

mezioborové

se

snaží

zavádět

týmy. To jim

ale

zdravotní pojišťovny komplikují tím, že odmítají hradit mzdové náklady na jiný,
než zdravotnický personál - např. na mzdy psychologů, arteterapeutů či
speciálních pedagogů (Jeřábek, 200716).
Konsensus ohledně konceptu problémů spojených s užíváním drog má
pravděpodobně klíčový význam i pro další formování oboru adiktologie.

16

Osobní komunikace s MUDr. Petrem Jeřábkem, primářem Psychiatrické léčebny Bílá Voda u Javorníka.
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V tomto ohledu jde především o potřebu zmapovat hranice konceptu závislosti
a na tomto základě jasně definovat podmínky a okolnosti, na něž má a/nebo
nemá tento koncept být uplatňován (White, 2001) respektive, jež mají či
nemají být předmětem zájmu oboru adiktologie. V tomto ohledu jde především
o dosud ne příliš rozvinutou odbornou diskusi o vztahu mezi látkovými a
nelátkovými, či tzv. procesními závislostmi, jejichž spektrum má současná
společnost včetně té odborné tendenci stále rozšiřovat. Jde např. o rozšiřující
se uplatňování konceptu závislosti jako nemoci na problémy lidí ve vztahu
k příjmu potravy, k mezilidským vztahům, sexu, práci, hrám, nakupování,
sledování televize, užívání PC, internetu či mobilů atd. Přístup spočívající v
uplatňování konceptu závislosti jako nemoci na všechny rizikové formy
chování by totiž mohl vést k určité míře devalvace v současnosti formovaného
oboru adiktologie. Tedy k tomu, že pokud bude koncept závislosti jako nemoci
uplatňován na všechny možné formy chování, nemusí již mít význam ve
vztahu k ničemu (White, 2001).
Jde i o to, aby se naši potomci v budoucnosti nesmáli nad některými
léčebnými metodami a postupy, jež ve vztahu k užívání návykových látek v
současné době uplatňujeme (White a kol., 2005) stejně, jako se my dnes
můžeme usmívat nad případy, kdy byl např. morfinismus léčen podáváním
kokainu (Escohotado, 1996). V této souvislosti se jako diskutabilní mohou jevit
případy vylučování

klientů z programů

léčby

pro porušování

některých

pravidel - např. navazování partnerských vztahů, nedodržování časového
harmonogramu či z důvodu tzv. resistence vůči léčbě. Přičemž jde spíše o
takové projevy v chování klientů, které by měly být v procesu sociálního učení,
na němž terapeutické komunity svoji práci s uživateli drog staví, teprve
korigovány.
Koncept závislosti jako nemoci se v případě užívání návykových

látek

omezuje zejména na poskytování odborné pomoci osobám, jež splňují kritéria
syndromu závislosti, jak je definován v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Může
tedy vést k opomíjení jiných problémů, jež mohou jednotlivcům nebo jejich
okolí vznikat v důsledku užívání drog. Tak tomu může být v případech, kdy
jsou problémy působeny množstvím jednorázově, epizodně konzumovaných
velkých dávek návykových látek. V těchto případech ještě nemusí jít o závislé
chování, ale bezesporu jde o riziko vzniku nepříznivých zdravotních a/nebo
sociáních

důsledků užívání

látek

měnících vědomí,

závislosti jako nemoci tendenci opomíjet.
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které má

koncept

Samozřejmě se nabízí otázka, zda má smysl zpochybňovat koncept závislosti
jako nemoci, když ji tak definovali lékaři -

nyní dokonce v mezinárodní

klasifikaci nemocí (MKN-10) Světové zdravotnické organizace. Lékaři by
přece měli být ve vztahu k nemocem nezpochybnitelnou autoritou. V odpověď
na tuto otázku nabízí Gossop (2000) jeden z mnoha pohledů do historie, který
dokládá, že i lékaři se mohou mýlit, zejména tehdy, když moralistické přístupy
získají navrch nad vědeckými poznatky. Gossop to ilustruje na příkladu
masturbace, jež byla ne tak dávno mezi lékaři i u veřejnosti známa jako
příčina a symptom řady různých nemocí, jež mohly u jedince vyústit až v
rozvoj „šílenství". Kromě toho byla např. považována za příčinu impotence,
ztráty koordinace, tuberkulózy, poruch trávení, závratí, epilepsie, ztráty paměti
a dalších nemocí. Dnes to může znít směšně, ale pro oběti tohoto dobového
omylu to patrně tak směšné nebylo. V polovině 19. stol. vytvořil prezident
Lékařské královské společnosti v Londýně chirurgický postup pro odstranění
klitorisu s cílem předejít ženské verzi této nemoci. Jako léčbu masturbace u
mužů pro změnu v roce 1891 obhajovala Královská chirurgická akademie
Spojeného království Velké Británie amputaci penisu.
Nebylo to zřejmě poprvé a asi ani naposledy, kdy bylo chování, jež
pohoršovalo dobovou morálku, omylem nebo záměrně označeno za nemoc.
2.3 Pohledy na závislostní chování v průběhu historie
Již bylo zmíněno, že je původ novodobého konceptu závislosti jako nemoci
připisován

Americké

psychiatrické

společnosti

(Szasz,

1985).

Ale

s označováním chronického opilství jako choroby těla a duše a s existencí
specialistů, kteří poskytovali péči osobám trpícím „pijáckým šílenstvím" se lze
setkat již v historických pramenech pocházejících ze starověkého Egypta a
Řecka (Crothers, 1893 In: White, 2000).
Ve středověku - zhruba od počátku 16. stol. - bylo opilství vnímáno převážně
jako hřích, který se stal návykem (Franck, 1531 In: White, 2000). Postupně se
začaly objevovat i první psané poznatky o příznacích a dalších průvodních
jevech opilství, jež jsou dnes považovány za základní stavební kameny
konceptu závislosti jako nemoci (White, 2000). Jednalo se zejména o tyto
proměnné:
•

biologické predispozice;
toxicita drog;

•

craving (morbidní chuť na užívání návykových látek);
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•

farmakologická tolerance;

•

progres nemoci;

•

neschopnost přestat s pitím;

•

ztráta volní kontroly ohledně množství konzumovaného alkoholu;

•

podrobný výčet biologických, psychologických a sociálních důsledků
chronického opilství.

Soubor těchto charakteristik, postupně pozorovaných a popisovaných od 16.
stol., byl souhrnně popsán a prezentován na přelomu 18. a 19. stol., což
pravděpodobně přispělo k formování tzv. závislostní medicíny. Přesto se lze i
v dílech autorů z 19. stol. setkat s problémy rozlišit opilství vnímané jako hřích
od opilství vzniklého v důsledku nemoci. Z dnešního pohledu je zajímavé, že
první obhájci konceptu závislosti jako nemoci nevnímali opilství jako nemoc,
ale spíše jako její symptom - což koresponduje se soudobým pohledem na
závislé chování. Narůstající volání po medicinalizaci pohledu na nestřídmé pití
alkoholu/opilství

mělo

pravděpodobně

kořeny v rychle se

rozrůstajícím,

vědecky podloženém poznání o fyzických důsledcích excesivní konzumace
alkoholu. Jedním z těch, kdo se studiu tohoto problému věnoval a jehož
výzkumy podporovaly vznikající koncept závislosti jako nemoci, byl švédský
lékař

Magnus

Huss.

Jemu je

připisováno,

že

kolem

roku

1849

dal

studovanému jevu dosud někdy používaný název - „alkoholismus" (Popov,
2003).
O

podporu

změny

pohledu

na

„alkoholismus",

se

patrně

zasloužili

i

představitelé svépomocných hnutí uživatelů alkoholu, jež začala od 19. stol.
vznikat v USA. Ta sice nepovažovala koncept závislosti jako nemoci za základ
své filozofie, ale většina z nich měla tendenci nahlížet na kořeny opilství spíše
z medicínského, než z moralistického úhlu pohledu, jak ilustrují následující
citáty:
„On (alkoholik) vi a cítí, že jeho opilství je spíše nemoc než hřích."
(Washingtonští,
„Zákon musí uznat skutečnost, že opilce reformuje lékařské a nikoli trestní
(Keeley League, 1892 -

1840)
zacházení."

transparent)

Podobně, jako ve vztahu k užívání alkoholu, vyvíjel se v průběhu 19. stol. i
pohled dobové společnosti na užívání opiátů. To se stalo poměrně rozšířeným
jevem díky několika různorodým faktorům, zejména:
•

často naprosto neregulovanému šíření léků na bázi opiátů ze strany lékařů
a lékárníků,

42

•

prudce se rozvíjejícímu farmaceutickému průmyslu a jeho agresivnímu
nabízení opiátových léků lékařům, lékárníkům i jejich pacientům 7;

a technickému pokroku jako byly:
•

izolace morfia z opia a

•

představení zdokonalené hypodermické injekční stříkačky.
(Courtwright, 2002)

I společenské vnímání závislosti na užívání opiátů prošlo v průběhu 19. stol.
několika stádii: nejprve byla vnímána jako smůla, poté jako hřích a až později
se - spolu s poznáním závislostního potenciálu opia {„Není to člověk, kdo jí
opium, ale opium, které pojídá člověka." aforismus, kol. 1850 in White, 2000) objevily i návrhy, že závislost na něm má být vnímána jako nemoc. I když i
v tomto ohledu existovaly - tentokrát rasově motivované - rozdíly ve vnímání
užívání opia, jež se příliš neliší od současného rozdílného pohledu společnosti
na užívání ilegálních respektive legálních drog. Pojídání a injekční aplikace
opia -

vzorce užívání

označovány

jako

nejčastěji spojované s bílými Američany -

nemoc,

zatímco

kouření

opia

charakteristické

byly
pro

přistěhovalce z Číny bylo nálepkováno jako hřích (Manderson, 1999).
Ve druhé polovině 19. stol. se v USA objevila řada - jak by se dnes řeklo mezioborových profesionálů, kteří se specializovali na léčbu závislosti na
užívání alkoholu, opia, morfia, kokainu či éteru. V r. 1864 byl otevřen první
newyorský Státní azyl pro „alkoholiky", jehož zakladatelem byl Dr. Joseph
Turner, který byl rovněž významným zastáncem konceptu závislosti jako
nemoci. V r . 1870 byla založena Americká Asociace pro léčbu „alkoholismu",
jež stavěla na těchto základních principech:
•

závislost je nemoc,

•

je léčitelná stejně jako jiné nemoci,

•

její hlavní příčinou je biologicky determinovaná náchylnost vůči vlivu
alkoholu,

•

tato náchylnost může být buď vrozená nebo získaná.

Další autoři, kteří koncept závislosti jako nemoci rozvíjeli, argumentovali, že
závislost je působena více faktory (genetická výbava, nemoc, poruchy emoční
stability,

bída),

z nichž

však

nejvíce

převažují

biologické

predispozice

jednotlivce. Přesto, s ohledem na další možné vlivy, doporučovali uplatňovat v

17
zejména v případě těchto dvou proměnných se nabízí srovnání se současným postavením a působením
farmaceutického průmyslu formou reklamy, jež lze rovněž hodnotit jako poměrně agresivní (viz Kudrle,
2005).
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rámci léčby závislých jedinců vysoce individualizovaný přístup (Crothers,
1893). Dobový koncept závislosti jako nemoci byl vnímán jako základ pro
medicínskou

a

vědecky

podloženou

léčbu

a

podpora

pro

vznik

specializovaných zařízení, v nichž by se osoby se závislostí na užívání
návykových látek mohly léčit (White, 2000).
Přesto nebyly tyto snahy o medicínský přístup vůči uživatelům návykových
látek jednotně sdíleny všemi, kdo se prací s danou cílovou skupinou zabývali.
Zastánci

konceptu

závislosti

jako

nemoci

byli

konfrontováni

s dalšími

alternativními pohledy na problémy spojené s užíváním alkoholu a dalších
návykových látek, jejichž hlavními propagátory byli zejména představitelé
různých církevních organizací.

Jejich odlišné

pohledy na závislost

lze

charakterizovat takto:
•

přestože původ problému je v člověku, byl problém užívání definován jako
hřích nebo zlo, což implikovalo preferenci trestního postihu uživatelů;

•

původcem problému nebyl člověk, ale produkt (alkohol, zejména destiláty,
opiáty a kokain), což implikovalo volání po zavedení prohibice;

•

drogový problém působila agresivita, s níž bylo užívání návykových látek
propagováno výrobci alkoholu a jiných látek a zkorumpovanými institucemi
- tj. saloony, lékaři a lékárníky. Tento pohled rovněž implikoval volání po
zavedení prohibice.

Tyto alternativní pohledy a sílící tlaky prohibičních hnutí, jež usilovala o
vyřešení amerického problému s návykovými látkami, vedly na konci 19. stol.
v USA k opuštění konceptu závislosti jako nemoci a postupnému zániku
léčebných zařízení pro uživatele návykových látek (Jaffe, 1996). Přestože
jednotliví lékaři na přelomu 19. a 20. stol. pokračovali v obhajobě konceptu
závislosti jako nemoci, obecná definice problémů působených alkoholem a
jinými drogami se v americké společnosti posunula ke konceptu „vrozené
špatnosti" návykových látek a osob a institucí, jež z jejich prodeje profitovali
(Szasz, 1985).
Závislí byli v lepším případě portrétováni jako nebezpeční šílenci, v horším
jako morální slaboši a kriminálníci (Gossop, 2000). Péče o uživatele drog byla
dobovými americkými zákony i Nejvyšším soudem přesunuta z lékařů na
trestně-právní systém (Kutman, 1926). V jeho rámci začaly vznikat pracovní
kolonie pro závislé, v psychiatrických odděleních velkých nemocnic zase tzv.
"oddělení

pro

morálně

zkažené".

Dobová

psychiatrie

se

ve

vztahu

k excesivnímu užívání alkoholu a jiných drog soustředila především na léčbu
skrytých, nevědomých sil, jež podle jejích představ k takovým vzorcům
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konzumace vedly. To vyústilo ve dva diametrálně odlišně přístupy v zacházení
se závislými pacienty. Na jedné straně šlo o celkem humánní snahu najít
vhodný typ léčby. Jednalo se o menšinový přístup, který byl spíše aplikován
v některých soukromých nemocnicích a sanatoriích, případně v ambulantních
programech léčby. Ten byl patrně dostupnější pro příslušníky bohatších vrstev
tehdejší společnosti. Mnohem rozšířenější však byl přístup, který odrážel
převažující způsob zacházení tehdejší americké společnosti s duševně
nemocnými a závislí tak byli ze strany institucí pro léčbu duševně nemocných
vystavováni nejhoršímu zacházení. Byli např. zbavováni svéprávnosti, povinně
sterilizováni, podstupovali často kruté odvykací kúry, byly na nich aplikovány
různé

psychochirugické

elektrošoky

či

léková

postupy

-

např.

terapie,

jež

prefrontální

sestávala

lobotomie,

z podávání

léčba

barbiturátů,

amfetaminú či LSD (White, 2000). Tento rozsáhlý sociální experiment, jenž byl
průvodním jevem prohibice alkoholu a postupně dalších látek měnících
vědomi, však naštěstí netrval příliš dlouho.
2.4 Znovuzrození konceptu závislosti jako nemoci ve 20. stol.
Přeznačkování závislosti a „znovuobjevení" jejího konceptu jako nemoci je kromě neúspěchu alkoholové prohibice, jejímž cílem bylo vytvořit v USA
ideální společnost bez sociálních problémů (Kutman, 1926; Hans, 2000) připisováno i dalším okolnostem a aktivitám. Prvním z nich byl již zmíněný
krok Americké psychiatrické společnosti, jež uznala diagnózu

"drogové

závislosti" jako typ duševní poruchy. Významnější roli ale pravděpodobně
sehrály 3 instituce, jež se na scéně objevily na počátku 40. let 20. stol. a
zformovaly tzv. „moderní hnutí alkoholismu". Šlo o:
•

Radu pro výzkum problémů s alkoholem 18 (1937)

•

Yaleské centrum alkoholových studií19 (1943)

«

Národní výbor pro výchovu o alkoholu 20

Hnutí, s nímž lze výše uvedené instituce asociovat, se setkalo s kulturní
potřebou tehdejší americké společnosti ukončit polarizovanou debatu na téma
„suchý" vs. „mokrý" -

zahájené v souvislosti s již zmíněnou a ne příliš

úspěšnou americkou alkoholovou prohibicí. Patrně i proto byl problém
návykových

látek

nově

definován

jako

18

Research Council on Problems of Alcohol
Yale Center for Alcohol Studies
2U
National Committee for Education on Alcoholism
19
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výjimečná

zranitelnost

malé

subpopulace uživatelů alkoholu, čímž došlo k přeznačkování problému užívání
alkoholu směrem od morálního úpadku - hříchu jednotlivců k nemoci. Jako
základ nového pohledu definoval Dwight Anderson (1942 in White, 2001) čtyři
pilíře kampaně za moderní pojetí „alkoholismu":
•

Problémový piják je nemocný člověk, výjimečně reagující na alkohol.

•

Je možné mu pomoci.

•

Zaslouží si pomoc.

•

Odpovědnost za řešení
problému proto spočívá
zdravotnických profesí, institucí a veřejnosti obecně.

Tuto

myšlenku

doplnila

v roce

1944

Marty

Mann

(White,

na

bedrech

2001),

jež

rehabilitovala slova „alkoholismus" a „alkoholik" a k Andersenovým čtyřem
postulátům přidala pátý:
•

„Alkoholismus" je nemoc.

Základním modelem léčby, který v důsledku nově etablovaného hnutí vznikl a
začal být postupně rozšiřován a do značné míry ovlivnil i stávající modely
residenční léčby uživatelů návykových látek, byl tzv. Minnesotský model
(Hazelden, 2007), který vznikl synergií tří minnesotských programů - Pioneer
House (1948), Hazelden (1949) a Willmar State Hospital. Stavěl především na
zkušenosti Anonymních Alkoholiků a jejich konceptualizaci alkoholismu jako
primární, progresivní poruchy, jejíž zvládnutí vyžaduje doživotní abstinenci a
aktivní, kontinuální program úzdravy (Cook, 1988). Vycházel tedy z těchto tří
základních tezí:
•

Alkoholismus existuje. Tento stav není pouhým symptomem nějaké jiné
poruchy, ale je třeba ji léčit jako primární poruchu.

•

Alkoholismus je nemoc. Pokusy plísnit alkoholika, vyvolávat u něj pocity
hanby nebo viny, nedávají smysl. Naopak, alkoholismus lze nahlížet jako
nedobrovolně získaný handicap - nemoc - a jako takovou ji léčit.

•

Alkoholismus je vícerozměrná nemoc. Tato teze odráží myšlenku
Anonymních Alkoholiků, že alkoholik trpí nemocí v oblastech fyzické,
duševní a spirituální. Proto bude léčba alkoholismu více účinná, pokud
vezme v potaz všechny tyto tři oblasti.

Na základě tří uvedených postulátů je cílem programů léčby vést uživatele
drog k tomu, aby si byli vědomi skutečnosti, že závislost je chemické povahy a
proto je nezbytné, aby změnili své chování a žili život bez užívání drog.
Většina programů proto nabízí poradenství, behaviorální terapii, vzdělávání o
drogách, skupinovou psychoterapii, skupinové diskuse a další typy služeb pro
osoby s poruchami ve vztahu k užívání drog (Hazelden, 2007).
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Zdá se ale, že na rozdíl od rozšířeného přesvědčení, nebyli původci ani
propagátory toho, co bylo později nazýváno konceptem alkoholismu jako
nemoci, Anonymní Alkoholici (1989). Používání metafory nemoci patrně
sloužilo členům tohoto hnutí jako připomínka jejich přesvědčení, že „alkoholik"
už nikdy nemůže

pít bezpečným způsobem.

Přesto členové AA

hráli

významnou roli v rozšiřování a popularizaci konceptu závislosti jako nemoci.
Na rozdíl od bio-medicínského přístupu, však vnímají závislost jako nemoc o
třech pilířích - jež patrně pramení z jejich poznání, že se „alkoholici" potýkají s
problémy ve fyzické, duševní a spirituální oblasti, které podle jejich filozofie
mohou překonat pouze prostřednictvím spirituální zkušenosti (White, 2000).
Významným pilířem moderního hnutí „alkoholismu" je již zmíněný Jellinek a
jeho publikace Koncept alkoholismu jako nemoci (1960). V té se zmiňuje o
narůstající akceptaci konceptu závislosti na užívání alkoholu jako nemoci,
současně však takové zjednodušující chápání „alkoholismu" jako choroby
odmítá. Argumentuje, že existuje celá řada „alkoholismů", z nichž pouze dva
splňují nároky, aby mohly být vnímány jako nemoc. Současně kritizuje
tendence charakterizovat „alkoholismus" jako nemoc primární. I Světová
zdravotnická

organizace

předefinovala

v roce

1960

tehdejší

závislost

(addiction), jež stavěla spíše na biologickém vnímání problémů spojených
s užíváním návykových látek na závislé chování (dependence), jež má
komplexnější - bio-psycho-sociální determinanty a význam (UNDCP, 2000).
V této souvislosti stojí za zmínku i pohled na závislé chování ve vztahu
k užívání alkoholu v tehdejším Československu. Doc. MUDr. Jaroslav Skála doyen české adiktologie - označoval v době vzniku apolinářského systému
léčby uživatelů alkoholu cca v 50. letech 20. stol. „alkoholismus" za naučené
chování, jež vzniká na základě schopnosti alkoholu měnit nepříjemné stavy
tenze, úzkosti a frustrace a vyvolávat euforii. Režim Apolinářského oddělení
proto podle něj usiloval naučit pacienty snášet stavy stresu, úzkosti a
překonávat frustraci, posilovat volní úsilí pacientů, nabídnout jim spektrum
nových zájmů a činností, jež mohou zprostředkovat pocity euforie - ovšem bez
požití alkoholu (Nevšímal, 2004: 188). Postupem let však začal v české praxi
převládat spíše medicínský přístup (Kalina, 1993), který -

jak již bylo

argumentováno - do určité míry ignoruje interpersonální a sociální aspekty
závislého chování (Milam a Ketcham, 1983).
Kritické přemýšlení o konceptu závislosti jako nemoci ovlivnil i vznik některých
typů programů léčby závislosti na užívání nealkoholových drog. Mezi nimi
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zaujímají významné místo především terapeutické komunity (Glaser, 1981),
které koncept závislosti jako nemoci odmítly a svůj model práce s uživateli
drog postavily na procesu změny charakteru svých klientů (www.wftc.com).
Jejich specifický přístup k uživatelům návykových látek a charakteristika jejich
programů, jež usilují pomoci uživatelům drog dosáhnout změny závislého
chování, budou podrobněji představeny v kap. 4.3 Terapeutické komunity pro
uživatele drog. Protipólem k programům terapeutických komunit se stal jiný
z hlavních přístupů k léčbě uživatelů opioidů - metadonová udržovací léčba jejíž zakladatelé vnímali závislost na opioidech jako poruchu metabolismu
(Dole a Nyswander, 1965).
Řada východisek, postupů a cílů derivovaných z konceptu závislosti jako
nemoci

je

aplikována

v praxi

adiktologických

dodnes,

i když je

služeb

uplatňování

nejenom
tohoto

v České
konceptu

republice
stále

více

podrobováno kritice. Ale na rozdíl od přelomu 19. a 20. stol. nikoli ve smyslu
návratu

pohledu

nedostatečné

na

závislost

potvrzení

jako

selhání

dosavadními

jednotlivce,

výzkumy

-

viz

ale

níže

pro

jeho

(Heather

a

Robertson, 2000).
2.5 Kritika konceptu závislosti jako nemoci
Kritici konceptu závislosti na užívání alkoholu nebo drog jako

nemoci

argumentují, že závislost je spíše než nemoc forma naučeného chování
(Gossop, 2000). Podle Kooymana (1993) např. závislost podobně jako
horečka není typická nemoc s jasnou etiologií, prognózou a léčbou, ale spíše
symptomem skrytých problémů. V případě závislosti na užívání návykových
látek jde o symptom zpravidla komplexu problémů biologické, psychologické a
sociální povahy, s nimiž se jedinec nebo jeho blízké sociální okolí potýká
(Edwards a kol., 1981).
Heather a Robertson (2000) nabízejí přehled hlavních argumentů kritiků
konceptu závislosti jako nemoci. K těm mj. patří skutečnost, že na rozdíl od
většiny nemocí pro „léčbu" závislosti neexistuje jedna účinná forma léčby. O
tomto argumentu lze samozřejmě diskutovat ve vztahu k jiným nemocem,
např. k rakovině, pro jejíž léčbu lidstvo rovněž dosud nemá jednoznačně
účinný lék ani postup. Dalším argumentem proti pojetí závislosti jako nemoci
jsou poznatky z dosavadního výzkumu ve vztahu k látkovým (alkohol či drogy)
a

nelátkovým

dědičnosti.

závislostem

Potvrzeny

se

(např.
dosud

gambling),
zdají
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být

které
pouze

nepodporují
specifické

teorii

vrozené

predispozice, na jejichž základě člověk může být vůči vytvoření závislosti na
určité formě chování náchylnější. Kromě toho teorie závislosti jako nemoci
ignoruje další významné faktory (vztahy, sociální aspekty apod.), jež se na
vzniku závislého chování mohou významně spolupodílet (Milam a Ketcham,
1983) respektive představovat významné překážky dosažení a/nebo udržení
změny závislého chování.
Další

nevýhodou

konceptu

závislosti

jako

nemoci

je

riziko

tzv.

sebenaplňujícího proroctví, jež vychází ze sociologické teorie labellingu
(nálepkování) (Becker, 1963). Jinými slovy, pokud je jedinec společností
(odborníky) v důsledku teorie o biologické dědičnosti závislosti „onálepkován"
jako „budoucí alkoholik/závislý na ilegálních drogách", může tak podvědomě
pro naplnění tohoto proroctví mnoho udělat a závislým se skutečně stát. Nikoli
však

v důsledku

determinovaných

pouhé

biologické

okolností

dispozice,

a faktorů.

Jedním,

ale

i

z nich

dalších
může

sociálně
být

právě

„očekávání" jeho sociálního okolí. Jinou nevýhodou konceptu závislosti jako
nemoci může být i jistá forma alibi, kterou tento konstrukt jakési osudové
předurčenosti může jedinci poskytovat při popření vlastní odpovědnosti na
rozvoji závislého chování. K nejznámějším přístupům, které se k problému
užívání návykových látek v podobném duchu staví, patří již zmínění Anonymní
Alkoholici. Ti vycházejí z teze, že sami nedokážou své chování změnit,
protože je to mimo jejich schopnosti a pomoc mohou očekávat pouze od tzv.
"vyšší síly" (Anonymní Alkoholici, 1989). V kontextu této diskuse je pak
největší slabinou konceptu závislosti na návykových látkách jako nemoci jeho
implikace

v odborné

praxi.

To

proto,

že

-

pomineme-li

předepisování

náhražkových drog - jediným, stále ještě částí odborné veřejnosti uznávaným
řešením je totální celoživotní abstinence od užívání všech návykových látek.
Právě tato implikace konceptu závislosti jako nemoci může řadu uživatelů
návykových látek od vyhledání odborné pomoci odrazovat (Hartnoll, 1992).
Na druhou

stranu vnucuje tento

bio-medicínsky

konstruovaný

koncept

uživatelům návykových látek přesvědčení, že své závislé chování nedokáží
změnit vlastními silami, ale pouze pod dohledem lékaře a prostřednictvím
podávání léků. To je v současné době snad nejvíce patrné v reklamních
kampaních

farmaceutických

firem,

jež

nabízejí

stále

více

pomocných

prostředků pro překonání závislosti na kouření tabákových výrobků. V tom je
podporují i někteří lékaři, kteří tvrdí, že jenom asi 1 - 4 % těch, kteří se pokusí
odnaučit kouřit bez odborné pomoci, ve své snaze uspěje (Králíková a Kozák,
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2004). Zdá se ale, že uživatelé návykových látek dokáží své závislé chování
změnit i bez odborné pomoci. Je však obtížné podložit výzkumem, jaké části
z nich se to podaří, neboť uživatelé drog, kteří odbornou pomoc nevyhledají,
zpravidla ve statistikách nefigurují. Přesto existuje řada výzkumů, která tzv.
přirozenou úzdravu - tj. dosažení a udržení změny závislého chování bez
odborné pomoci potvrzují (Biernacki, 1986; Fiorentine a Hillhouse, 2001;
Klingemann a kol., 2001).
Smyslem této polemiky není popírat přínosy konceptu, který, byť neodpovídá
vědeckým poznatkům, pomohl řadě lidí, aby je a jejich blízké přestala
společnost kvůli užívání alkoholu (drog) obviňovat a aby tak mohli podniknout
kroky pro svoji úzdravu. Nechce ani zpochybňovat, že se jedná o účinnou
strategii, jež tvoří významný základ mnoha stávajících léčebných programů a
svépomocných skupin. Ale ve světle skutečnosti, že teorie závislosti jako
nemoci byla překonána, argumentuje, že je v odborné praxi čas posunout se k
vědeckému, empiricky podloženému paradigmatu problémového pití/užívání
drog (Heather a Robertson, 2000) a tím i k novým postupům při práci
s uživateli návykových látek. Co to v praxi znamená, naznačuje následující
část textu.
2.6 Proč měnit paradigma?
V případě užívání alkoholu a jiných návykových látek se na základě výše
uvedených argumentů zdá, že je čas, aby se česká odborná veřejnost
posunula k paradigmatu závislosti jako naučeného chování. Nejde o to, tento
posun veřejně medializovat, což by pravděpodobně mohlo jenom více mást
laickou veřejnost. Nicméně navrhovaná změna nazírání na závislost s sebou
nese i nové implikace pro praktickou práci s uživateli návykových látek, a sice
že naučenému chování se lze odnaučit respektive je změnit v méně rizikové a
škodlivé. To znamená, že by odborná praxe ve vztahu k práci s uživateli
alkoholu/drog měla přijmout základní principy přístupu harm reduction. Tedy,
že

spíše

než

eliminace

užívání

alkoholu/drog,

je

důležitým

cílem

„alkoholové/drogové politiky" a jejích intervencí měnit rizikové vzorce užívání
návykových

látek

k méně

nebezpečným

a/nebo

snižovat

množství

konzumovaného alkoholu/drog. A to jak jednorázově, v rámci jedné epizody
užívání, tak i dlouhodobě, tj. usilovat o snížení množství alkoholu/drog, které
člověk v průběhu svého života spotřebuje.
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Pracovníkům lékařských i nelékařských profesí, kteří se léčbou uživatelů
návykových látek zabývají, může navrhovaný posun v nazírání na závislost
připadat jako neuskutečnitelný. Už s ohledem na skutečnost, že závislost na
užívání návykových látek je Světovou zdravotnickou organizací uznána jako
nemoc. V tomto ohledu lze znovu odkázat na již zmíněný příklad z historie
medicíny o změně paradigmatu v případě masturbace jako příčiny šílenství.
Jiným

příkladem

může

být

proslulá

teorie

zakladatele

psychoanalýzy

Sigmunda Freuda, který tvrdil, že masturbace je primární závislostí a všechny
ostatní, tj. závislosti na užívání alkoholu, morfinu či tabáku jsou jen její
substitucí. I tato teorie již byla překonána (Gossop, 2000).
2.7 Závislost jako naučené chování
Jaké jsou tedy argumenty pro podporu paradigmatu závislosti jako naučeného
chování, jemuž se lze odnaučit nebo je přinejmenším modifikovat k méně
rizikovému,

tzv.

kontrolovanému

užívání?

Heather a Robertson

(2000)

nabízejí ve své knize Problémové pití (Problem Drinking) přehled výzkumů,
které

podporují

teorii,

že

závislost

není

důsledkem

vrozené

fyzické

abnormality. I poznatky z výzkumů prováděných na dvojčatech naznačují, že
neexistuje dostatečná, výzkumem podložená opora pro teorii pre-existence
fyzické abnormality jako základu pro rizikové nebo závislé pití alkoholu
(Murray, Clifford a Gurling, 1988). Existuje i řada výzkumů, jejichž závěry
naznačují, že problémoví uživatelé alkoholu se mohou naučit své pití
kontrolovat. A to ať už se ze své závislosti „uzdravili" přirozenou cestou, tj. bez
odborné pomoci (Vaillant 1983, Biernacki, 1986) nebo se naučili pít alkohol
kontrolované po absolvování léčby (Cohen, Liebson, Faillace a Allen, 1971).
Teorii závislosti na užívání návykových látek jako naučeného chování, jež je
determinováno fyzickou, ekonomickou, psychologickou a především sociální
dostupností drog podporuje i proces rychlé „úzdravy" ze závislosti na heroinu
zaznamenaný u amerických vojenských veteránů z Vietnamu (Robins, 1974).
V tomto případě bylo, patrně na největším vzorku uživatelů návykových látek
v historii lidstva demonstrováno, že v důsledku zásadní změny sociálního
prostředí, v němž se člověk pohybuje, může na jedné straně dojít k rozvoji
závislého chování - přesazení z podmínek normálního života v USA do vysoce
stresujícího válečného prostředí ve Vietnamu s abnormální dostupností a
sociální tolerancí vůči užívání heroinu a naopak. Stanovení

požadavku

abstinence od užívání heroinu jako zásadní podmínky pro umožnění návratu
válečných veteránů z Vietnamu zpět do podmínek „normálního" života ve
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vlasti vedlo k rychlému dosažení změny závislého chování u naprosté většiny
repatriovaných vojáků.
Koneckonců i případy, kdy řada lidí se „závislostí na tabáku" přestane ze dne
na den kouřit bez jakékoli odborné pomoci, bez podpůrných prostředků a
jenom proto, že pro takovou zásadní změnu životního stylu mají významnou
motivaci (byť je to často jejich špatný zdravotní stav), podporují spíše teorii
závislosti jako naučeného chování, jež lze změnit, než jako chronické nemoci.
2.8 Harm reduction a úrovně vlivu
Koncept harm reduction respektive tento pojem se historicky vyvinul ve vztahu
k užívání zakázaných drog. Přesto se s přístupy, jež se zaměřují

na

minimalizaci rizik spojených s určitými formami lidského chování, můžeme
v každodenním životě setkat prakticky na každém kroku (Hunt a kol., 2003).
Ať je to v oblastech, jako je cestování (bezpečnostní pásy aut, airbagy,
helmy), práce (ochranné pomůcky), sport (různé typy chráničů pro sportovce),
rekreace (opalovací krémy s různými stupni ochranných faktorů proti spálení)
či při užívání alkoholu atd.
Na rozdíl od přístupů snižování nabídky drog a snižování poptávky po nich se
přístup harm reduction

nezbytně nezaměřuje na snižování počtu uživatelů

návykových látek nebo na snižování užívání drog. Intervence se zaměřují na
způsoby, jak jsou drogy užívány respektive na snižování rizik s jejich užíváním
spojeným, jež

mohou potenciálně

vést ke zdravotním

nebo

sociálním

poškozením (Rhodes, 1996). Tím intervence harm reduction podporují méně
rizikové chování u lidí, kteří alkohol a drogy užívají a přispívají ke snižování
možných nepříznivých dopadů užívání návykových látek nejenom na jejich
uživatele a jejich blízké, ale i na společnost. Přístup harm reduction bývá
často kritizován zastánci snižování nabídky (Národní protidrogová centrála,
2005) nebo snižování poptávky po drogách jako přístup, který užívání drog
schvaluje či dokonce podporuje. Hlavním argumentem pro tuto kritiku je
skutečnost,

že

se

intervence

harm

reduction

zaměřují

primárně

na

předcházení a/nebo minimalizaci možných poškození, jež mohou v souvislosti
s užíváním návykových látek uživatelům a jejich blízkým vznikat a primárně
neusilují o snížení užívání.
Kritický přístup k harm reduction ale patrně pramení spíše z nedorozumění
mezi zastánci jednotlivých přístupů - snižování nabídky, snižování poptávky a
harm reduction - než z rozporů mezi jejich konečnými cíli. Všechny intervence
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v oblasti užívání návykových látek (ilegálních i legálních) totiž usilují o to,
předcházet poškozením, jež mohou jednotlivcům i společnosti v souvislosti
s užíváním návykových látek nastat (Radimecký, 2005). Pro dosažení tohoto
společného cíle však zastánci jednotlivých přístupů používají jiné prostředky,
jejichž výběr a aplikace jsou ovlivněny tím, jak jejich zastánci užívání
návykových látek vnímají nebo jaký význam mu přisuzují (Stimson a Rhodes,
2001). Zastánci přístupu snižování nabídky návykových látek (prohibicionisté)
tedy chtějí možné škody plynoucí z užívání drog eliminovat prostřednictvím
snah zamezit nabídce a tím i užívání drog. Typickými příklady opatření či
intervencí preferovaných zastánci prohibice jsou zákonná omezení zacházení
s vybranými látkami měnícími vědomí a vymáhání jejich dodržování.
Zastánci snižování poptávky po návykových látkách (redukcionisté) zase
chtějí dosáhnout snižování možných poškození prostřednictvím snižování
poptávky po drogách a tím i snižování užívání drog. K typickým opatřením
propagovaným zastánci tohoto přístupu patří primární prevence užívání
návykových látek, jež má především od užívání návykových látek odrazovat
ještě předtím, než k němu dojde a/nebo léčba a rehabilitace těch, kteří již
drogy užívají s cílem, aby dosáhli a udrželi doživotní abstinenci od užívání
návykových látek.
Zastánci

přístupu

harm

reduction

chtějí

možné

škody

snižovat

nebo

minimalizovat prostřednictvím postupů, jež usilují o snižování rizik s užíváním
drog spojených či z něj plynoucích. Charakteristickými, jimi prosazovanými a
uplatňovanými intervencemi jsou např. nácvik bezpečnějších vzorců užívání
návykových látek, výměny injekčního materiálu a parafemálií,
substitučních

preparátů

či umožňování

užívání

látek

měnících

podávání
vědomí

v bezpečném prostředí v tzv. aplikačních místnostech či bezpečných barech.
Uvedená opatření a intervence se liší nejen co do jejich filozofie a primárních
cílů (snižování nabídky, snižování poptávky, snižování rizik), ale i co do úrovní
vlivu, na nichž mohou být realizovány (Rhodes, 1996), viz tab. č. 1.
V optimálním případě by jednotlivé intervence ve vztahu k užívání návykových
látek měly spolupůsobit na dvou nebo na třech výše uvedených úrovních.
Např. protidrogová politika vlády ČR podporuje existenci a činnost programů
residenční léčby uživatelů drog (strukturální úroveň), což umožňuje vznik a
provoz terapeutických komunit. Ty pracují na bázi skupinového sociálního
učení a snaží se ovlivňovat sociální normy sdílené uživateli drog ve skupině
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jejich

klientů

k ovlivňování

(komunitní
chování

úroveň).

jednotlivých

V důsledku
residentů

toho

zařízení

mohou

přispívat

a jejich

blízkých

(,individuální úroveň).
Tab. 1 - Různé úrovně vlivu (Radimecký, 2005)
Individuálni (mikro)
úroveň

Strukturální
(makro) úroveň

Komunitní (mezzo)
úroveň

Charakteristika

Lidské chování je
ovlivňováno širší
„politikou" - t j .
legislativním a
strukturálním
kontextem a tím, jak je
dodržován.

Chování je ovlivněno názory
a jednáním sociální skupiny,
k níž člověk patří (nebo patřit
chce) a sociálním kontextem,
v němž členové skupiny žijí a
jak se chovají ve vztahu
k užívání návykových látek.

Chování ovlivňují
povědomí a názory
jednotlivců o rizicích
spojených s užíváním
drog stejně jako jejich
individuální záměry,
motivace a schopnosti.

Zaměření
intervencí

Usilují o ovlivňování
chování celé populace
či jejích segmentů na
makroúrovni prostř.
zákonů, politik a
alokací finančních
prostředků apod.

Intervence se zaměřují na
sociální kontext, v němž jsou
návykové látky užívány a na
sociální normy konkrétních
skupin obyvatel. V daném
případě na skupiny uživatelů
drog a/nebo alkoholu.

Intervence se zaměřují na
jednotlivé typy drog nebo
na potenciální (aktuální)
uživatele návykových
látek s cílem změnit jejich
rizikové formy chování.

Úroveň vlívu

Terapeutické komunity pro léčbu a rehabilitaci uživatelů návykových látek patří
k programům, jež jsou typickým představitelem opatření zaměřených na
snižování poptávky po návykových látkách. Ostatně jejich původní koncept,
který stavěl na modelu první terapeutické komunity pro drogově závislé
Synanon v USA, byl označován za tzv. drug-free terapeutickou komunitu
(Glaser, 1981). Přesto se lze v dnešních komunitách stále častěji setkávat
s uplatňováním přístupu harm reduction, jak bude podrobněji diskutováno
v kap. 4.6 Posuny v očekáváních pracovníků českých terapeutických komunit
vletech 1995 - 2007. Uplatňování přístupu harm reduction v terapeutických
komunitách je ostatně vyžadováno i v obecné části Standardů odborné
způsobilosti služeb pro uživatele drog (Úřad vlády ČR, 2003), jež slouží jako
nástroj hodnocení kvality drogových služeb, který je v praxi používán od roku
2005. Standard č. 4.10 stanoví tento požadavek:
„Informace

a zdravotní

výchova

směřující

k minimalizaci

rizik z užívání

drog

se

poskytují vždy, bez ohledu na to, jedná-li se o program s cílem abstinence či nikoliv."

54

3 TEORIE ZÁVISLOSTI - IMPLIKACE PRO ZAPOJOVÁNÍ BLÍZKÝCH

3.1 Závislost jako bio-psycho-sociální model
Převážná většina českých terapeutických komunit pro uživatele drog vychází,
v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele
drog (Úřad vlády, 2003) z bio-psycho-sociálního-(spirituálního) modelu pojetí
závislosti, definovaného Světovou zdravotnickou organizací (Edwards a kol.,
1981; Kudrle, 1993). Tato teorie naznačuje, že vývoj a udržování problémů
spojených s užíváním návykových látek jsou determinovány

komplexním

systémem vzájemně spolupůsobících a posilujících se rizikových faktorů na
úrovních společnosti, sociální skupiny a rodiny, do níž jednotlivec patří a jeho
biologických a psychologických predispozic. Podle tohoto modelu proto při
léčbě uživatelů drog hraje rozhodující roli i práce zaměřená na jejich sociální
prostředí a vztahy nejenom mezi klientem a jeho signifikantními osobami, ale i
mezi blízkými osobami klientů navzájem.
Podobně Lichtenhagen a Zimmer-Hofler (1981) považují za příčinu vzniku
závislosti narušenou rovnováhu mezi vnějším tlakem, vnější podporou a
autonomií jedince.
dostatečně

Když jeden z těchto faktorů

přítomen,

prožívá

člověk

převládne

stres, jenž v některých

nebo

není

případech

překonává opakovaným užíváním návykových látek a tak zdánlivě nachází
dočasné řešení svých problémů. Pod vlivem drog se cítí dobře i přes
zneklidňující,

nudné

nebo bolestivé prožitky osobního, sociálního

nebo

interpersonálního původu.
3.2 Systémově orientované teorie závislosti
Tato skupina teorií závislosti potřebu zapojovat rodiny a přátele uživatelů drog
do procesu jejich léčby přímo zdůrazňuje. Vychází totiž ze základního
předpokladu, že závislost může být důsledkem patologické rovnováhy ve
vztazích nebo v rodinném systému uživatele drog. Přitom různí autoři indikují
celou škálu rodinných faktorů, jež mohou být s problémy užívání návykových
látek spojovány (Waldron, 1998). Může jít např. o užívání omamných a
psychotropních látek dalšími členy rodiny nebo o jejich postoje vůči jejich
užívání (Stanton, 1979). Roli mohou hrát i vágní hranice mezi generacemi
(Kaufman, 1981), kvalita vztahů mezi dospělými a dospívajícími členy rodiny,
nedostatek

oceňování

dětí

v rodině

či

hostilita

(Toumbourou,

1994),

nedůsledná a slabá disciplína v rodině či nedostatečné zapojení do jejího
života zejména ze strany otců (Minuchin, 1984). Tyto teorie se v praxi při práci
s jednotlivými uživateli drog a jejich blízkými potvrzují, nelze je však aplikovat
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obecně. Při práci s klienty a jejich signifikantními osobami je vždy nezbytné
vycházet z jejich individuální situace a potřeb, které je v průběhu jejich pobytu
v terapeutické komunitě třeba průběžně mapovat a upřesňovat.
3.3 Zapojování signifikantních osob
Poznatky z řady výzkumů podporují zapojování rodin a přátel uživatelů
návykových látek do procesu jejich léčby, protože může mít významný vliv na
úspěšnost všech typů léčebných programů při jejich snaze pomoci klientům
dosáhnout změny jejich závislého chování (Institute of Medicine, 1990).
Výzkumy rovněž naznačují, že rodinná terapie je efektivní formou léčby jak
pro dospělé, tak pro dospívající, kteří mají problémy s užíváním alkoholu a
nezákonných drog (Stanton a Shadish, 1997). Zapojení signifikantních osob
uživatelů všech typů drog do procesu léčby je spojováno s vyhledáním
odborné

pomoci

vraném

stádiu

užívání

(Yates,

1988),

s vyšší

mírou

angažovanosti uživatelů drog v procesu léčby a s vyšší retencí v programu
(DeLeon, 1984), s výrazným snížením užívání drog po léčbě (Simpson a kol.,
2002)

a se zlepšením fungování

ukazatelů činnosti,

uživatelů drog v řadě

behaviorálních

např. ve snížení míry jejich zapojování do páchání trestné

zlepšování

situace

uživatelů

drog

v oblastech

vzdělávání

a

zaměstnanosti či při budování anebo obnovování jejich vztahů s dalšími
blízkými osobami (Yandoli a kol., 1990). Zvláštní význam je připisován
zejména počátečnímu dojmu, jaký léčebný program a prostředí, v němž je
realizován, na klientovy blízké osoby učiní (Stanton a Todd, 1982) a jejich
zapojení v raném stádiu léčby uživatelů drog (DeLeon, 1984), které mají podle
řady autorů výrazný dopad na přístup klientů k léčbě i na jejich setrvání v ní.
Tyto závěry z řady výzkumů se vztahují jak na léčebné programy pro uživatele
alkoholu a ilegálních drog, tak na různé typy služeb, ať už jde o ambulantní
(Yates, 1988) či residenční léčbu (Simpson a kol., 2002), substituční redukční
(Yandoli a kol., 1990) či udržovací léčebné programy pro dospělé uživatele
heroinu (McLellan a kol., 1993). Účast všech členů rodiny uživatele drog či
jeho blízkých v procesu léčby se přitom nejeví jako nezbytně nutná pro to, aby
bylo pozitivní změny závislého chování klientů dosahováno.
Poměrně značná část dostupných výzkumů podporuje zapojování blízkých
osob do programu léčby proto, že signifikantní osoby vnímá jako významný
zdroj podpory a pomoci pro uživatele drog. Méně autorů již se zabývá
potřebami blízkých osob uživatelů drog. Přesto se lze setkat s argumentací,
že by kvůli nepříznivým dopadům, jež užívání drog jednotlivce na kvalitu
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života rodiny má, měla být členům rodiny, kteří drogy neužívají, nabídnuta
pomoc i v případě, že uživatel drog do léčby dosud nenastoupil (Straussner,
1994). Proto je přikládán velký význam dostupnosti svépomocných nebo
vrstevnických skupin pro rodinné příslušníky uživatelů drog, jako jsou např.
Anonymní Alkoholici (AA), Anonymní Narkomané (NA) nebo Anonymní Kodependentní

osoby (Co-Anon)

dostupných

publikovaných

(Spiegel,

informací

o

1993).

I když neexistuje

jejich

efektivitě,

zdá

se,

příliš
že

svépomocné skupiny mohou blízkým osobám uživatelů drog poskytovat
potřebnou psychologickou podporu (pocit sdílení) a rady od vrstevníků
(Toumbourou, 1994).
Podobná svépomocná hnutí nemají v České republice odpovídající tradici,
pročež pravděpodobně nedošlo k jejich rozvoji a dostupnosti v míře, v jaké je
tomu např. v USA či ve Velké Británii. Zdá se proto, že by bylo výhodné, aby
jejich absenci v našich historických, kulturních a sociálních

podmínkách

vynahrazovaly odborné programy.
Závěry ze semistrukturovaných

interview a fokusních skupin,

vedených

s účastníky výzkumu o zapojování blízkých osob uživatelů drog v terapeutické
komunitě White Light I. v letech 2000-2006, podporují výše uvedené teorie o
příznivém vlivu, které aktivní zapojování signifikantních osob do procesu léčby
v celé řadě faktorů má. Jedná se zejména o:
•

zvýšení retence a motivace klientů k aktivní účasti na procesu změny jejich
závislého chování v kontextu programu terapeutické komunity;

•

stimulace

zájmu

svépomocných

blízkých

osob

uživatelů

skupin v místě jejich

drog

zapojovat

bydliště a porozumět

se

do

otázkám

spojeným s užíváním drog;
stimulace zájmu nerozhodnutých či resistentních signifikantních osob
klientů o zapojení do programu nabízeného terapeutickou komunitou;
•

zvýšení míry vzájemné podpory mezi blízkými osobami navzájem i mezi
blízkými osobami a uživateli drog;

•

zvýšení skupinové koheze mezi residenty programu;

•

zvýšení

vzájemné

důvěry

mezi

residenty

programu, jejich

blízkými

osobami a terapeuty jako výchozí předpoklad pro zvyšování kvality a
efektivity poskytovaných služeb.
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3.4 Hlavní přístupy rodinné terapie
Různí autori z oblasti rodinné terapie informují o uplatňování celé škály
různých přístupů v léčbě závislého chování. Přitom tři z nich se zdají být
nejvíce studovány a proto i podloženy dostatečným empirickým výzkumem.
Jde o 1) behaviorální

rodinné modely, 2) systémové

rodinné modely a 3)

ekologické nebo též integrované modely (Waldron a Slesnick, 1998).
Ad

1)

Behaviorální

rodinná

teorie

vnímá

užívání

drog jako

chování

determinované environmentálními faktory, a proto se zaměřuje na posílení
signifikantních osob prostřednictvím nabídky repertoáru modelů chování, jak
se vyrovnávat s rodinnými problémy (Bry a Krinsley, 1988). Behaviorální
rodinná terapie staví na teorii sociálního učení (Bandura, 1974) a výměny
(Jacobson a Margolnin, 1979), přičemž k dosažení terapeutických cílů využívá
mechanismy lidského učení a získané zkušenosti aplikuje na mezilidské
situace a vztahy (Simon & Stierlin, 1984). Základem konceptu sociálního učení
a výměny je předpoklad, že způsoby chování vznikají a vyměňují se mezi
členy rodiny v interakčních souvislostech. Přitom se každý člen rodiny snaží
dosáhnout pro sebe co nejvíce "užitku" za co nejnižší "cenu", což může vést
ke vzniku problémů v rodině. Pokud navíc její jednotliví členové nejsou
schopni jasně artikulovat své potřeby a jasně je sdělit ostatním, může to vést
ke vzniku patologických cyklů, jež mají tendenci se vzájemně posilovat a
rozvíjet.
Cílem terapie

pak je zmapovat

pravidla

rodinné

interakce

a v rodině

uplatňované rámce odměn a trestů, na jejichž základě je ve spolupráci
s rodinou definováno žádoucí a nežádoucí chování jejích členů, formy jejich
vztahů a systém odměn a trestů. Součástí práce s rodinou je i nácvik asertivní
komunikace, v jehož rámci si členové rodiny osvojují schopnosti vyslovit
vlastní potřeby případně se ohradit proti nepřiměřeným nárokům ostatních
členů rodiny. Cílem přitom je, zvýšit potenciál všech členů rodiny efektivně
řešit vzájemné konflikty a problémy (Simon & Stierlin, 1984).
Ad 2) Pojem systému používaný v kontextu rodinné terapie je shodný
s pojmem systému v kybernetice. Systémový rodinný model tak vychází z
obecných znaků systému, jako jsou

regulace, zpracování

a

uchování

informací, schopnosti přizpůsobit se, sebeorganizovat se a vyvíjet strategie
vlastního chování (Simon & Stierlin, 1984). Rodina je nahlížena jako systém,
který je schopen se sám organizovat a jehož všechny části jsou navzájem
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propojeny. Pokud se v ní tedy objeví nějaký problém, má se za to, že v jejím
fungování plní nějakou specifickou funkci.
V rodinné terapii je používána technika tzv. cirkulárního dotazování, která
umožňuje

vytváření

hypotéz

o rodině jako systému a o rolích jejích

jednotlivých členů, jež mohu být potvrzeny nebo vyvráceny. Perspektiva
rodiny jako systému se zaměřuje na zmapování charakteristik vzájemné
interakce mezi členy rodiny a procesy jako jsou pravidla, role a komunikace a
na zjištění, zda je třeba je změnit (Stanton, 1982). Pokud ano, léčebné
strategie směřují k restrukturalizaci a změně vzorců interakcí v rodině, jež jsou
spojovány s užíváním drog. Cílem terapie tedy je vytvořit a upevnit nový
model chování v systému rodiny.
Ad 3) Integrativní nebo také sociálně-ekologický přístup v rodinné terapii se
pokouší poznat a při svých intervencích brát v úvahu vzájemné vztahy mezi
jednotlivcem - v daném případě uživatelem drog - a sociálními systémy, jež
jsou důležité pro jeho život (tj. rodina, škola, skupina vrstevníků, sousedé
atd.).

Přitom

vychází z předpokladu,

že jedinec

není ke svému

okolí

v lineárním, přímočarém vztahu příčin a důsledků, a že změna, jež se v
„ekosystému" rodiny objeví, zpětně působí na všechny jeho členy (Simon &
Stierlin, 1984). V tomto výkladovém rámci je užívání drog vnímáno jako forma
chování, jež vzniká v kontextu rodiny a má v rodinném systému svůj specifický
význam (Liddle et al., 1992).
Rodinná terapie se pak zaměřuje na odhalení těch vztahových vzorců, jež
užívání drog podporují, aby mohla specifickými intervencemi přispět ke změně
používaného

maladaptivního

rámce

chování

a

nefunkčního

systému

rodičovské kontroly, jenž chování uživatele drog často ovlivňuje.
Závěry

z dosud

dostupných

výzkumů

nepreferují

žádný

z uvedených

terapeutických přístupů více než jiný. Co více, podobnosti ve výsledcích
dosahovaných napříč uvedenými přístupy naznačují, že změn v rodině může
být dosaženo celou škálou metod (Waldron a Slesnick, 1998).
3.5 Modality a formy práce s klienty a s jejich blízkými
Má-li být program práce s klienty a jejich signifikantními osobami efektivní, musí
vycházet ze znalosti jejich potřeb. Ty se mohou vyvíjet a měnit jak v rámci
různých časových období, tak i během jedné léčebné epizody, což je třeba brát
v potaz. Proto jsou residenti komunity a jejich blízcí cenným zdrojem informací
pro zvyšování kvality a efektivity programu. Informace lze získávat různými
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způsoby, od individuálních interview přes fokusní skupiny či dotazníkové
průzkumy až po standardní postupy hodnocení poskytovaných služeb účastníky
programu.
V odborné literatuře je indikována celá řada možných modalit pro práci
s uživateli drog, členy jejich rodin a dalšími blízkými osobami. Při rozhodování,
kterou z nich použít, je vždy důležité vycházet z toho, jaký cíl si pracovníci
komunity při práci s těmito cílovými skupinami klientů stanoví.
Pro zprostředkování pocitu sdílení zkušeností a/nebo informací se jako
nejpřiměřenější jeví vrstevnické

skupiny (Earley, 2000). V tomto případě se

jedná o skupiny rodičů nebo ještě lépe o skupiny signifikantních osob
určených klientem zařízení. Mezi ně vedle rodičů zpravidla patří i sourozenci
či další příbuzní, přátelé či partneři klientů komunity.
Tzv. smíšené
s residenty

skupiny,

v nichž se společně setkávají signifikantní osoby

komunity,

se

zdají

být

nejefektivnější

pro

umožnění

„mezigeneračních konfrontací" a pro stimulaci procesů sociálního učení ve
vztahu k interakcím v rodině (Knobloch, 1999).
Pro detailnější zmapování rodinných interakcí a možných stereotypů a pro
dosahování behaviorálních změn jsou za nejúčinnější považována

rodinná

sezení (Waldron, 1998), jichž se dle možnosti účastní klient a všechny pro něj
signifikantní osoby.
Jako další možnost, jak zapojovat významné blízké osoby uživatelů drog do
procesu léčby v terapeutické komunitě, jsou doporučovány jejich
v terapeutické

komunitě

(Kooyman,

1993). Ty mohou

blízkým

pobyty
osobám

uživatelů drog poskytnout příležitosti získat odpovídající informace o procesu
léčby prostřednictvím osobní zkušenosti a zážitku struktury programu a jeho
jednotlivých
absolvování

komponent.
pobytu

Proto jsou blízké osoby

v terapeutické

komunitě,

klientů motivovány k

v jehož

rámci

je

jim

doporučována aktivní účast na všech součástech programu léčby, zejména
pak na skupinových sezeních residentů. Možné příklady párování modalit pro
práci s cílovou skupinou blízkých osob uživatelů drog ve vztahu k jejich
potřebám uvádí následující tabulka č. 2:
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Tab. 2 - Souhrn potřeb signifikantních osob v pořadí podle jimi individuálně
vnímaného
významu ve vztahu k odpovídajícím modalitám práce (Radimecká a Radimecký 2001)
Pořadí

Charakter potřeb

Kategorie

Odpovídající modalita

1.

Můžu mu/jí pomoci a pokud ano,
jak?

sdílení, podpora, rada

skupina
osob

signifikantních

2.

Jak řešili podobný problém
druzí?

sdílení, podpora, rada

skupina
osob

signifikantních

3.

Jak bude vypadat jeho/její
návrat z léčby?

problémy ve vztazích,
konfrontace

smíšená skupina,
rodinné sezení

4.

Jak účinná je léčba závislosti?

infonvace

skupina
osob

5.

Zjistit, proč začal/-a užívat
drogy.

problémy ve vztazích,
konfrontace

smíšená skupina,
rodinné sezení

6.

Přispěl/-a jsem k tomu, že
začal/-a užívat drogy?

problémy ve vztazích,
konfrontace

skupina signifikantních
osob, rodinné sezení

7.

Zjistit, kde jsem udělal/-a chybu.

problémy ve vztazích,
konfrontace

smíšená skupina,
rodinné sezeni

8.

Vyřešit můj vlastní problém.

vlastní problém

rodinné sezeni

9.

Zjistit více informaci o závislosti.

informace

smíšená skupina,
rodinné sezení

10.

Jak je terapeutická komunita
financována?

informace

skupina
osob

signifikantních

11.

Získat kontakt na poradenství v
místě mého bydliště.

infonvace

skupina
osob

signifikantních

12.

Získat více informací o
terapeutické komunitě.

informace

skupina signifikantních
osob, pobyt v TK

13.

Získat více informací o dalších
léčebných programech.

informace

skupina
osob

14.

Praktické otázky (kapesné,
zdravotní pojištění, sociální
dávky apod.)

informace

skupina signifikantních
osob,
rodinné sezení

Potřeby

signifikantních

signifikantních

blízkých osob i uživatelů drog se v průběhu programu

léčby

v terapeutické komunitě vyvíjejí a mění. Zpravidla se posouvají od obecných
ke konkrétnějším, např. od obav o uživatele drog k obavám o další, dosud
potlačované a v průběhu terapie identifikované rodinné problémy (Kooyman,
1993) či o problémy vlastní:
„Najednou

mi došlo, že mám právo na svůj život, na to, zabývat

a ne jen problémy
„Uvědomila
Zkrátka

mého dítěte."

(fokusní

skupina

č. 4 s blízkými

jsem si, že mám nárok začít žít, zajít si někam

věci, jež jsem celou dobu

se vlastními
uživatelů

s přáteli, jet na

problémy
drog)
dovolenou.

opomíjela..."
(fokusní

skupina

č. 2 s blízkými

uživatelů

drog)

Proto je nezbytné proces spolupráce s klienty programu a jejich blízkými
průběžně monitorovat a vyhodnocovat jako základ pro hodnocení efektivity
programu či pro jeho případné modifikace.
Na základě definování potřeb signifikantních osob klientů terapeutické komunity
pro závislé lze vyspecifikovat i formy práce, které mohou k uspokojování jejich
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potřeb přispívat. Podle Matouška (1993) je nejvýhodnější kombinace tří
základních modů, jež by měly být uplatňovány podle potřeb rodiny a schopností
odborného pracovníka, který by měl vždy pracovat pod průběžnou supervizí. To
by mu mělo pomoci využívání různých modů a rolí, které na sebe při jejich
aplikaci bere, reflektovat a učit se je lépe využívat:
Poradenský modus - pracovník vystupuje vůči rodině jako ten, kdo ví. Svou
instrukcí přebírá odpovědnost za řešení rodinných těžkostí na sebe. Tato
poloha vyhovuje zejména externě závislým rodinám.
Terapeutický

modus -

pracovník

se soustřeďuje zejména

na

rodinné

interakční vzorce, a proto vytváří prostor pro jejich společný zážitek a reflexi.
V tomto případě má terapeut dvě možnosti. Buď zůstane neutrální nebo může
zvolit alternativu kontrolovaného stranění. V takovém případě by si skutečnosti,
komu z rodiny straní a proč, měl být dostatečně vědom.
Podpůrný/ edukativní modus - pracovník se snaží kompenzovat rodinný
handicap přímou pomocí (např. poskytováním informací, obstaráváním finanční
pomoci aj.) a snaží se podporovat všechny rodinné síly, které dávají naději na
zvládnutí aktuálních potíží.
Tyto základní mody jsou při práci s rodinami závislých obvykle používány
smíšeně, jeden z nich však zpravidla převládá v závislosti na schopnostech a
dovednostech terapeuta, poradce či sociálního pracovníka. V případě potřeby je
možné je i doplňovat a/nebo kombinovat s různými

psychoterapeutickými

postupy a technikami. Ty budou podrobněji diskutovány v kap. 6.3 Prostředky
práce s rodinami klientů v TK.
Přitom všem je třeba nezapomínat na skutečnost, že pracovník je při své práci
s rodinným systémem ovlivněn i zkušenostmi, které si přinesl ze své původní
rodiny. Měl by proto projít odpovídajícím psychoterapeutickým výcvikem, který
zahrnuje reflexi osobního vzoru rodiny a pracovat pod supervizí (Matoušek,
1993). Protože, jak v souladu s hlavní myšlenkou této práce argumentuje Kalina
(2003), pokud by terapeuti činili z rodiny pouhý pomocný nástroj pomoci
závislému klientovi, pohybovali by se ve své práci na hranici etiky. Podle něj by
práce s rodinou v kontextu léčby uživatelů drog měla členům rodiny, kteří
nemají s užíváním návykových látek problémy, pomáhat především při:
překonávání pocitů
sebeobviňování;
•

selhání,

studu,

viny,

hněvu,

obviňování

a/nebo

zvyšování jejich kompetence při zvládání problémů a posilování pocitů
sounáležitosti (včetně sounáležitosti s klientem);
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•

získávání podpory pří řešení problémů, které symptomové chování do té
doby neumožňovalo řešit;

•

zvládání nového fenoménu, který může změna závislého chování do rodiny
přinášet.

Podle Kaliny (2003) totiž klinické zkušenosti naznačují, že člen rodiny, který po
absolvování léčby změní své chování ve vztahu k užívání návykových látek,
může svou rodinu stresovat neméně, i když jinak, než když předtím pil nebo
užíval drogy.
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4 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY - JEDEN Z MODELŮ „LÉČBY" UŽIVATELŮ DROG

Spektrum různorodých a na sebe vzájemně navazujících služeb, jež nabízejí
pomoc uživatelům návykových látek a jejich blízkým v různých fázích užívání
drog a pokusů změnit závislé chování, neexistuje v podobě, jak ji známe dnes
příliš dlouho. Různé typy současných drogových služeb vznikaly a vyvíjely se
v průběhu posledních zhruba 70 let a jejich podoba a priority byly ovlivňovány
jednak širším dobovým kontextem, jednak posuny v poznatcích získávaných
díky vědě a výzkumu. Pod pojmem dobový kontext se skrývá celá řada
historických, kulturních, sociálních a politických vlivů, které determinovaly
aktuální pohled společnosti na užívání drog v různých etapách jejího vývoje,
na jejich uživatele stejně jako názor, kdo je na problém užíváním návykových
látek odborníkem a jak tento problém řešit (Stimson 1990). Vědě a výzkumu,
jež se vyvíjela v souvislosti s vývojem dobového kontextu, pak vděčíme za
různé

koncepty

k současně

závislosti

od

akceptovanému

původního

bio-medicínského

bio-psycho-sociálnímu

pojetí

modelu

až

závislosti

(Edwards a kol., 1981) respektive bio-psycho-socio-spirituálnímu

modelu

(Kudrle, 2003), které ovlivňovaly a dodnes ovlivňují charakter a nabídku
drogových služeb.
4.1 Počátky novodobých služeb léčby pro uživatele drog
Již bylo naznačeno, že za počátek budování systému služeb pro uživatele
ilegálních návykových látek v jejich dnešní podobě, lze patrně považovat rok
1934. Tedy rok, kdy byla diagnóza „drogová závislost" poprvé zařazena do
Standardního

klasifikovaného

názvosloví

nemocí Americké

psychiatrické

asociace (Szasz 1985). Ne snad, že by před rokem 1934 neměli lidé
s užíváním dnešních zakázaných drog problémy. Ale vzhledem k tomu, že se
zhruba do počátku 20. století ve větší míře jednalo o příslušníky bohatších
vrstev, bylo jejich užívání společností vnímáno převážně jako soukromá
záležitost

(Berridge

1989).

Lidé, kteří si na užívání návykových

látek

vypěstovali návyk, měli možnost si je obstarávat v lékárnách, kde byly volně
dostupné a pomoc lékařů vyhledávali víceméně jen v ojedinělých případech.
Lékaři se na léčbu závislého chování, v podobě známé dnes, kdy jsou
doporučovány multidisciplinární týmy (Úřad vlády, 2003), nešpecializovali. Až
rozšíření

užívání

návykových

látek

mezi

příslušníky

potenciálně

nebezpečných vrstev obyvatel - tj. chudinou, umělci, galerkou a/nebo cizinci změnilo náhled společnosti na užívání drog jako na chování ohrožující
veřejnou morálku a národní zájmy (Manderson 1999). To vedlo k vzedmutí
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odsuzujícího

přístupu dobových

moralistů, jež vyústilo do

postupného

zavádění prohibice na do té doby volně dostupné drogy (Kutman 1926).
Reakcí obce amerických psychiatrů na dobový postoj společnosti vůči
uživatelům návykových látek bylo uznání závislosti jako nemoci. To na jedné
straně pomohlo řadě lidí, aby přestali být společností kvůli užívání návykových
látek obviňováni a mohli podniknout kroky pro svoji úzdravu, na straně druhé
učinil tento krok na dlouhou dobu hlavními odborníky na léčbu závislého
chování lékaře - psychiatry.
4.2 Rozšiřování spektra služeb pro uživatele drog
Monopol lékařů-psychiatrů, z nichž někteří se na léčbu závislostí postupně
specializovali a věnovali se jí buď ambulantní formou ve svých ordinacích
nebo v za tím účelem budovaných residenčních odvykacích klinikách, trval ve
světě zhruba do 80. let 20. století, i když v České republice se s ním bylo
možné setkat ještě v první polovině 90. let (Kalina 1993). Tito specialisté
používali dva hlavní léčebné přístupy: 1) preskripci zprvu původně užívané
látky (např. heroinu či morfinu), později jiné látky, např. kokainu při léčbě
morfinismu, jejímž propagátorem byl mj. Sigmund Freud (Escohotado, 1996).
Zhruba od 60. let 20. stol. bylo preferováno podávání substituční látky
metadonu (Dole a Nyswander, 1965) či dalších preparátů pro uživatele
opioidů. Substituční látka pro uživatele stimulantů - kokainu či metamfetaminu
- jež by byla standardně předepisována či podávána, dosud nebyla do praxe
zavedena. Již bylo zmíněno, že hlavním východiskem tohoto přístupu byl
předpoklad, že závislost na užívání drog je nemoc způsobená metabolickou
poruchou jedince (White, 2001). Alternativou k preskripci byla a dosud je 2)
léčba

k abstinenci

odvykací

zpravidla sestávající z detoxifikace a z různě dlouhé

kúry, jež v rozličné

míře kombinuje

medikaci,

behaviorální a

psychoterapeutické postupy.
Impuls ke vzniku nových typů služeb, jež nezbytně neusilují pouze o odrazení
uživatelů drog od dalšího užívání, ale o minimalizaci rizik s jejich chováním
spojených, je přisuzován nástupu HIV/AIDS v 80. letech minulého století a
rychlosti jejího šíření mezi injekčními uživateli drog v některých částech světa.
Tehdy bylo riziko šíření HIV/AIDS mezi uživateli drog definováno jako větší
problém než užívání ilegálních drog per se (Stimson 1995). To vedlo ke vzniku
celého spektra služeb, v literatuře často souhrnně označovaných jako přístup
harm reduction (Hunt et al. 2003). Ten tvoří vedle preskripce a léčby
k abstinenci třetí základní přístup k uživatelům návykových látek a současně
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přivedl do služeb pro uživatele drog i představitele jiných profesí (Berridge,
1989), zejména epidemiology, ale i pedagogy, speciální pedagogy či sociální
pracovníky. Ti se postupně stále více uplatňují i v tradičních léčebných
programech dříve vyhrazených převážně zdravotnickému personálu.
4.3 Terapeutické komunity pro uživatele drog
První terapeutické komunity (TK) pro uživatele drog představovaly alternativu
tradičním

programům léčby, když dosavadní model závislosti jako bio-

medicínsky determinované nemoci odmítly a svoji práci s uživateli drog
postavily na procesu změny jejich charakteru a podpory jejich osobnostního
růstu (www.wftc.com).
Současné terapeutické komunity v Evropě obvykle pracují jako residenční
programy léčby pro uživatele drog (Page, 1983) a vycházejí ze dvou
konceptů. Prvním je komunita jako metoda (Lloyd a 0'Callahan,

1995),

druhým je původní model svépomocných terapeutických komunit pro uživatele
drog, jež vznikaly v USA po roce 1958 (Deitch a kol., 1981). První model staví
na průkopnické práci Maxwella Jonese a jeho kolegů z nemocnice v Belmontu
v

letech

1947-1959.

zdravotnického

Ti

personálu

se

snažili

nahradit

v psychiatrických

dosavadní

odděleních

dominanci

vybudováním

demokratického systému (odtud pojem demokratické TK) prostřednictvím
zavedení spolurozhodování pacientů. Jones (1953) definoval pět základních
principů terapeutické komunity, jež jsou obecně, i když v různých modifikacích
akceptovány i v současných terapeutických komunitách pro uživatele drog:
•

oboustranná komunikace mezi pacienty a terapeuty na všech úrovních;
proces rozhodování na všech úrovních;
společné vedení;

•

konsensus v přijímání rozhodnutí;

•

sociální učení v interakci „tady a teď".

Sám Jones (1979) nazývá jím vytvořený typ komunit jako staré, zatímco nové
(nebo též hierarchické) jsou podle něj residenční terapeutické komunity pro
uživatele drog jako byl Synanon (první svépomocná komunita vybudovaná exuserem Dederichem v roce 1958 v USA) a jeho pozdější modifikace. Americké
svépomocné komunity využívaly skupinu vrstevníků pro řešení problémů
svých residentů zpravidla bez účasti profesionálů.

Na rozdíl od svých

pozdějších následovatelů či nástupců byla navíc terapeutická
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komunita

Synanon koncipována jako doživotní, tj. neočekávalo se, že ji její členové kdy
opustí.
V Evropě se první terapeutické komunity pro uživatele drog objevily zhruba
v 70. letech 20. století a na rozdíl od amerických, byly zřizovány a vedeny
převážně medicínsky vzdělanými profesionály (Kooyman 1993). Zprvu tedy
vycházely právě z bio-medicínsky konceptualizovaného modelu závislosti jako
nemoci. Ale díky různorodým vlivům - zejména díky zapojování představitelů
nemedicínských profesí a ex-userů do terapeutických týmů a výzkumem
podloženému posunu ve vnímání závislosti - se od té doby posunuly směrem
k více holistickému přístupu.
Obecně se zdá, že se terapeutické komunity od svých pionýrských začátků
v 60. respektive 70. letech 20. stol. adaptovaly na zvýšené požadavky na
profesionalitu, vzdělávání a výzkum v oblasti léčby uživatelů drog, což
dokumentovala řada autorů. Na příkladech zavádění nových terapeutických
metod (např. psychodrama či bonding terapie) a na důrazu, který byl kladen
na potřebu zapojovat rodinné příslušníky do léčby uživatelů drog to ilustroval
např.

Hesta

sociálního

(1984).

Wallace

přístupu,

který

(1992)

referoval

komunitám

dovolil

o zavedení

bio-psycho-

uplatňovat

biologicky,

psychologicky a sociálně-environmentálně založené intervence. Broekaert a
kol. (1999) píší o posunu od původně konfrontačního k více terapeutickému
přístupu, tj. takovému,
personálem.

Tvrzení

který je založen

o významném

na dialogu

mezi residenty a

posunu v léčbě závislého

chování

v terapeutických komunitách podporuje i Roldan (2001), který zdůrazňuje
potřebu

pomáhat

drogově závislým

uvědomit

si prostřednictvím

práce

s přenosy a protipřenosy ve skupinové terapii jejich potřeby v interpersonální
oblasti.
Současný model terapeutických komunit definuje De Leon (1995, 2000) jako
program residenční léčby účelně využívající skupinu vrstevníků k facilitaci
sociální a psychosociální změny v chování jednotlivce. Všechny aktivity jsou
tudíž

uzpůsobeny

tak,

aby

přispívaly

k dosahování

terapeutických

a

výchovných změn v chování jednotlivce, přičemž všichni zúčastnění jsou
mediátory těchto změn. Hlavním cílem komunit je podpořit osobnostní růst
klientů - uživatelů drog (Světová federace terapeutických komunit, 1982),
který jim má pomoci vypořádat se s problémy, jež je mohou vést k užívání
drog respektive jež jim užívání drog působí.

67

4.4 Terapeutické komunity pro uživatele drog v ČR
V České republice začaly být první terapeutické komunity pro uživatele drog
budovány po změně společenského řádu po roce 1990 (Nevšímal, 2004),
větší část z nich nicméně vznikla v druhé polovině 90. let minulého stol.
(Csémy a kol., 2001). Ale oficiálního uznání jako legitimní léčebné modality
pro uživatele návykových látek se jim poprvé dostalo až v roce 2005. K tomu
došlo po schválení zákona z dílny ministerstva zdravotnictví (MZ) č. 379/05
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami, v němž jsou terapeutické komunity
definovány jako služba odborné péče (§ 20,
definice

se

posléze

objevila

písm.

h)21. Jejich

rámcová

i v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, který od první poloviny 90. let 20. stol. v několika verzích opakovaně
zpracovávalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), ale Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR byl schválen až v roce 2006. V tomto zákoně jsou
pro změnu označovány jako sociální služba.
Tato

dichotomie

ilustruje

specifické

podmínky

českých

terapeutických

komunit, které 1) dlouho čekaly na své oficiální uznání jako legitimní služby
pro uživatele drog a jejich představitelé se je pro jistotu snažili začlenit do
obou typů zákonů. Nebylo totiž jasné, zda některý z nich bude kdy schválen a
pokud ano, který dříve a v jaké podobě a 2) v naprosté většině jsou nuceny
získávat část finančních prostředků na svůj provoz z rozpočtů ministerstva
zdravotnictví i práce a sociálních věcí22. I proto terapeutické

komunity

zpravidla svoji práci s klienty deklarují současně jako léčbu (pro MZ) i jako
resocializaci

(pro

MPSV)

uživatelů drog.

Z toho je

patrné, že jedním

z problémů, s nímž se terapeutické komunity v otázce zařazení do systému
služeb pro uživatele návykových látek (patrně nejenom v ČR) potýkají, je
skutečnost, že jsou svým mezioborovým charakterem a postupy integrujícími
intervence z oborů zdravotnictví, sociální práce či výchovy a vzdělávání obtížně zařaditelné do „škatulek" zdravotnické péče, sociálních služeb a/nebo
speciální pedagogiky. Jde tedy o mezioborový a meziresortní typ drogových
služeb, obtížně zařaditelný v úzce oborovém chápání, jež se zdá být v českém
prostředí poměrně tradiční. A díky jisté řevnivosti mezi různými resorty a obory
má tendenci dosud přetrvávat.
21
„Residenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců."
22
I když v současné době je vedle ministerstva práce a sociálních věcí na základě dohody s pracovníky
ministerstva zdravotnictví hlavním donorem provozu terapeutických komunit meziresortní Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR, jež se zaměřuje na financování mezioborových služeb
pro uživatele drog.
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S ohledem na tři zmíněné hlavní přístupy k práci s uživateli návykových látek
se terapeutické komunity řadí do skupiny služeb „léčby" k abstinenci,

jež

spadají do širší kategorie sekundární prevence (Kalina a kol., 2001). Jsou
určeny pro ty uživatele návykových látek, kteří se z řady různých důvodů
rozhodli naučit se žít bez užívání drog nebo zásadně změnit své závislé
chování.

Klienti do

nich

mohou

být

referováni z předcházejících

typů

drogových služeb, ať už z nízkoprahových kontaktních center, z ordinací
lékařů poskytujících ambulantní či substituční léčbu, z detoxifikačních jednotek
nebo i z krátkodobých programů residenční léčby v psychiatrických léčebnách.
Do programu mohou nastoupit i přímo „z ulice", tj. bez doporučení pracovníků
jiných odborných služeb, vždy však musí absolvovat detoxifikační pobyt pod
lékařským dohledem 23 . Délka programu (od střednědobé, tj. 6-8 měsíců po
dlouhodobou, tj. 9-15 měsíců), jeho struktura a nároky na klienty stejně jako
jejich omezená kapacita vedou k tomu, že jejich služeb využívá jen relativně
malá část všech problémových uživatelů drog - cca 570 ročně24 (Mravčík a
kol., 2007). Na jejich práci s klienty na cestě k trvalé abstinenci nebo ke
kontrolovanému užívání zejména alkoholu a/nebo marihuany navazují již jen
doléčovací programy respektive programy následné péče ambulantního či
residenčního typu. Terapeutické komunity tak v uceleném systému služeb pro
uživatele drog představují typ služby s vysokým prahem, jež tvoří jakýsi
pomyslný předvrchol v pyramidě služeb pro uživatele drog na cestě k řešení
jejich problémů spojených s užíváním návykových látek.
4.5 Co je terapeutická komunita pro uživatele drog
Charakteristika

terapeutické

komunity

vychází

z informačních

materiálů

terapeutické komunity WHITE LIGHT I. (http://www.whitelight1.cz/tks.php), na
jejichž tvorbě se autor disertační práce podílel. Podrobnější informace o
českých terapeutických komunitách a jejich vývoji lze nalézt v publikaci autora
Nevšímal a kol., jež má vyjít ve vydavatelství Grada na počátku roku 2008.
Terapeutická

komunita

(TK) je

specifickou formou

skupinové

léčby

a

resocializace uživatelů drog, která vychází z podmínek blízkých skutečnému
životu a nabízí široké spektrum situací, na něž klient musí reagovat. Klienti,
kteří spolu v komunitě po určitou dobu žijí, pracují a baví se, promítají do
života skupiny své problémy týkající se zejména vztahů s lidmi okolo nich. V

23

Např. http://www.whitelight1.cz/tks.php?s=podminkyprijeti
Tato data pocházejí z 10 z celkového počtu 15 terapeutických komunit, jež na území ČR nabízejí své
služby. Zbylých 5 zařízení, převážně křesťanského zaměření, do státního monitorovacího systému data o
svých klientech neposkytuje.

24
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rámci terapeutického procesu mají v kontaktu se skupinou a týmem příležitost
jasné formulovat své problémy a cíle. Skupina pomáhá klientovi získat náhled
na jeho chování a problémy a jeho podíl při jejich vzniku, poskytuje mu
potřebné zkušenosti a zpětnou vazbu při hledání nových způsobů řešení
problémů a vzorců chování. Pocit bezpečí, který terapeutická komunita svým
klientům nabízí, jim umožňuje svobodně experimentovat s různými způsoby
chování.
Základním cílem programu je umožnit klientům dosáhnout celkové změny
jejich chování ve vztahu k drogám, změnu jejich životních postojů a hodnot
jako předpoklad pro změnu životního stylu a připravit je na postupný návrat do
podmínek běžného života tak, aby jej zvládali bez výrazných problémů a
škodlivého užívání návykových látek.
K dílčím cílům práce s uživateli návykových látek v terapeutických komunitách
mohou především patřit:
•

znovuobnovení psychických a fyzických sil;

•

osvojení sociálních dovedností, základních pracovních a hygienických
návyků;
převzetí odpovědnosti za sebe i za své jednání;
nácvik a osvojování dovedností řešit krizové situace v běžném životě;

•

schopnost reálného sebehodnocení a sebedůvěry.

K dosažení uvedených cílů práce s klienty jsou používány zejména tyto
prostředky a formy práce:
•

skupinová a individuální sezení;
pracovní terapie a strukturovaný režim dne;
práce s blízkými osobami klienta;

•

zátěžové akce a sportovní aktivity;

•

individuální terapeutické smlouvy a resocializační plány;

•

sociální servis.

Zařízení má kapacitu 15 míst, do programu v délce 6 - 8 měsíců jsou přijímáni
chlapci i dívky ve věku 1 5 - 2 6 let pokud:
•

jde o osoby s diagnostikovanou závislostí na užívání návykových látek;

•

absolvovali detoxifikaci s lékařskými vyšetřeními (komplexní somatické a
laboratorní vyšetření);
netrpí akutními psychotickými onemocněními;

•

jejich IQ není výrazně podprůměrné;

•

jsou motivováni k léčbě a mají podporu rodiny.
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Uživatelé návykových látek jsou do terapie přijímáni na základě jednoduché
písemné žádosti zaslané na adresu komunity. Spolu se žádostí o přijetí musí
poslat životopis v rozsahu 5 stran formátu A4, ve kterém mají popsat své
dětství, školy a zaměstnání, kterými prošli včetně důvodů jejich případného
předčasného ukončení, svoji rodinnou situaci, vztahy v rodině, přátelské
vztahy, současnou situaci, v níž žijí, svoji drogovou kariéru a případné
dosavadní pokusy o léčbu. Tj. kdy, v kterém zařízení, jak dlouho program
absolvovali, způsob jeho ukončení, jejich situace po jeho absolvování, proč
opět začali užívat drogy a proč se v současnosti rozhodli nastoupit do
programu daného zařízení. Na základě těchto informací rozhoduje tým
zařízení o přijetí nového klienta do programu, o čemž je uživatel drog písemně
nebo telefonicky vyrozuměn.
Na základě zprávy o přijetí do programu si klient zařídí
detoxifikačního

pobytu

ve

specializovaném

zdravotnickém

absolvování
zařízení

na

nezbytně nutnou dobou, v jehož rámci absolvuje i komplexní somatické a
laboratorní vyšetření.
Pobyt klientů v terapeutické komunitě pro uživatele návykových látek je
rozčleněn do 4 fází, které se od sebe liší především mírou odpovědnosti, již
klient v rámci skupiny postupně přebírá a postupy práce zaměřenými na
řešení

jím

specifikovaných

problémů

souvisejících

s

nebo

vedoucích

k problémovému užívání návykových látek:
1) Nultá, tzv. rozhodovací fáze trvá cca 2 - 4 týdny. Je obdobím vstupu klienta
do zařízení a skupiny ostatních klientů, v jehož průběhu si zvyká na režim, na
skupinu a na povinnosti v ní. Jde o období, kdy se mu od týmu i skupiny
dostává především podpory a přijetí - nároky na klienta jsou nižší a hlavní
pozornost je věnována práci na jeho nebo její motivaci k absolvování
programu v celé jeho délce a struktuře. Na konci tohoto období se klient
rozhoduje, zda v programu setrvá a bude v něm pokračovat.
2) První, tzv. adaptační fáze obvykle trvá 1 - 2 měsíce. Hlavním cílem v tomto
období je vytvořit mezi klientem, skupinou a terapeutickým týmem atmosféru
vzájemné důvěry, společně charakterizovat a formulovat klientovy hlavní
problémy a naplánovat kroky nezbytné k jejich řešení.
3) Druhá, tzv. nácviková fáze je zpravidla nejdelší etapou pobytu klienta
v komunitě v rozsahu 2 - 4 měsíce. Hlavním cílem v tomto období je plánovitá
a postupná práce na řešení průběžně identifikovaných klientových problémů,

71

jeho/její učení se novým sociálním rolím, způsobům komunikace a společná
snaha, aby dosáhl/-a pozitivní změny ve svém chování. Klient postupně
přebírá odpovědnost nejenom za sebe, ale i za jiné členy skupiny, aktivně se
spolupodílí na organizaci a řízení života komunity.
4) Poslední, tzv. odpoutávací fáze je charakterizovaná postupnou přípravou
odchodu z komunity a probíhá v rozmezí 1 - 2 měsíce. Klienti v tomto období
už mohou chodit do zaměstnání mimo zařízení, stále se však ještě zúčastňují
některých skupinových aktivit a jsou za některé oblasti života skupiny
zodpovědní. Klient ve spolupráci s terapeutickým týmem a případně se
zařízeními následné péče (ambulantní či residenční doléčovací programy)
plánuje

svůj

odchod

z komunity,

řeší

otázky

spojené

s ubytováním,

zaměstnáním či dokončením studia a s plánováním dalších oblastí svého
života po odchodu z programu.
Pro přechod klientů z jedné fáze do druhé je stanoven a v písemné podobě
zpracován seznam dílčích kritérií, jež jsou při jeho/její žádosti, s níž se obrací
na celou komunitu - tj. na tým i skupinu klientů - posuzovány. Komunita o
klientově návrhu diskutuje, poskytuje mu zpětnou vazbu o tom, jak jeho
chování a případné naplnění stanovených kritérií vnímají. Na závěr se o
klientově žádosti hlasuje. Pokud ji podpoří nadpoloviční většina členů týmu a
skupiny, klient postupuje do vyšší fáze, v níž na jedné straně požívá větších
výhod např. v podobě volného pohybu mimo komunitu, na druhé straně
přebírá větší míru odpovědnosti nejenom za sebe, ale postupně i za chod
komunity

a

činnost

skupiny

residentů.

Jako

pojistka

proti

možnému

přehlasování týmu členy skupiny, má vedoucí komunity právo hlasování
vetovat, což zpravidla používá pouze v ojedinělých případech. Podobně je
hlasováno i v případech porušení základních pravidel komunity, jež může vést
od „sesazení" zpět do nižší fáze programu až k vyloučení z něj.
Podrobnější informace o českých terapeutických komunitách nabízí autoři
Adameček a kol. (2003), Nevšímal a kol. (2004) respektive autorský kolektiv
pod

vedením

vydavatelství

posledně jmenovaného
Grada

vyjít

na

počátku

autora
roku

v

publikaci, jež

2008.

Další

má

informace

ve
o

terapeutických komunitách a kontakty na ně lze získat na jejich veřejně
dostupných webových stránkách (klíčová slova „terapeutická

komunita").

Kontakty lze získat i v tzv. mapě pomoci Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz. Otázkami úspěšnosti léčby
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uživatelů návykových látek (nejenom) v terapeutických komunitách se zabývá
kapitola 5 Úspěšnost léčby - implikace pro zapojování blízkých.
4.6 Posuny v očekáváních pracovníků českých terapeutických
komunit v letech 1995 - 2007
Terapeutické komunity (dále TK) jsou specifickým typem residenční služby pro
uživatele drog se závislým chováním s více než padesátiletou historií. V ČR
se první takové zařízení objevilo v roce 1991 a většina z našich TK vznikla až
v druhé polovině 90. let 20. stol. (Csémy a kol., 2001). Přes relativně krátkou
dobu existence se jejich pracovníci museli a stále musejí vyrovnávat s řadou
změn, ať už ve svých očekáváních nebo v měnícím se profilu svých klientů.
Tato část práce se pokouší zmapovat nejvýznamnější posuny v očekáváních
pracovníků TK ve vztahu k a) hlavnímu cíli práce s uživateli drog, b) motivaci
uživatelů drog při nástupu do léčby, c) zapojování blízkých osob uživatelů
drog do programu a d) výsledkům práce s klienty programů stejně jako k
nejvýznamnějším změnám v profilech klientů TK, jež do určité míry zmíněné
změny v očekáváních profesionálů determinují. Pro snazší porozumění tomuto
posunu jsou diskutované změny v očekáváních pracovníků TK zasazeny do
kontextu dvou možných výkladových rámců - 1) cyklu změny chování a 2) fází
a procesů individuální změny chování jednotlivce v průběhu léčby v TK, jak je
subjektivně vnímají klienti a jejich blízcí.
Změny jsou v jakékoli oblasti lidské činnosti nevyhnutelné a jejich analýza
umožňuje získat patřičný vhled do faktorů, které je vyvolávají a ovlivňují stejně
jako do procesů, jež je provázejí a mohou zpětně ovlivňovat práci profesionálů
v daném oboru i to, do jaké míry a nakolik jim jejich práce přináší uspokojení.
Dalším přínosem studia změn může být, že poskytuje možnost srovnávat
minulé se současným a je tak cenným zdrojem reflexe práce v daném oboru a
porozumění procesům změny, aby je profesionálové mohli ve své práci
smysluplně využívat a ne se jich obávat, děsit nebo jimi být dokonce
frustrováni. Zdá se proto být užitečné, se čas od času významnými změnami a
posuny v oboru adiktologie zabývat. Tento text se proto pokouší sumarizovat
podle

názoru

autora

nejvýznamnější

změny,

k nimž

v práci

českých

terapeutických komunit v uplynulých více než 10 letech došlo a současně je
zasadit do širšího teoretického výkladového rámce, který by měl pomoci
diskutovaným změnám lépe porozumět.
Zdrojem

dat

pro

tuto

část

disertační

práce

byly

projekty

-

žádosti

terapeutických komunit o dotaci ze státního rozpočtu, jejich výroční zprávy o
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činnosti, informace z jejich webových stránek, poznámky zjednání Sekce
terapeutických komunit A.N.O., vlastního pozorování autora, poznatky a
poznámky autora z řady diskusí vedených v rozmezí let 1995 -

2007

s pracovníky z různých TK a z informací jejich pracovníků prezentovaných na
různých odborných konferencích.
České terapeutické komunity začaly vznikat krátce po změně politického
systému v roce 1989 (Csémy a kol., 2001), jež nastartovala i významné
ekonomické, sociální a kulturní změny ve společnosti (Radimecký, 2003).
Podle Kaliny (1993) přetrvával na počátku 90. let minulého století v oblasti
léčby uživatelů drog jako dědictví minulosti stále ještě „monopol tradičního
psychiatrického přístupu". V předešlém režimu bylo užívání drog vnímáno jako
protispolečenské chování a jako takové na jedné straně tabuizováno, na
straně druhé pronásledováno. Uživatelé drog zjištění policií byli podrobováni
převážně

povinné

v protialkoholických

léčbě,

kterou

prováděli

a protitoxikomanských

téměř

výhradně

ambulantních

psychiatři

ordinacích

(AT

ordinace) nebo v psychiatrických léčebnách (Nožina, 1997). Ale společenské
procesy nastupující od roku 1990 - např. probíhající liberalizace společnosti,
transformace systému zdravotní péče a sociálních služeb, významné mezery
v existujících službách a/nebo vznik a realizace vládní drogové politiky
umožnily, aby "na scénu" vstoupili představitelé nemedicínských profesí, kteří
se rekrutovali převážně z nově vznikajícího nestátního sektoru (NNO).
Pracovníci NNO přispěli k rozšíření spektra drogových služeb,

zaplnili

existující mezery v jejich nabídce a zavedli do praxe řadu alternativních
programů (Radimecký, 2003), k nimž mj. patří i terapeutické komunity pro
uživatele drog. A jak bude ilustrováno v dalším textu, představitelé NNO i
podstatně ovlivnili změny ve vnímání uživatelů drog, přístupu k nim i v
očekáváních ve vztahu k výsledkům jejich léčby.
a) Očekávání terapeutů ve vztahu k cíli léčby
Zdá se, že v počátečním období své existence převzaly tehdejší terapeutické
komunity paradigma abstinenčně orientované léčby uživatelů drog, tradičně
v ČR

uplatňované

dosavadní

psychiatrickou

školou,

jež

ve

své

asi

nejkvalitnější podobě stavěla především na práci doc. Jaroslava Skály.
Medicínský přístup, převládající ještě v polovině 90. let 20. stol. (Kalina, 1993)
a jeho stále ještě relativně silnou pozici v kontextu služeb pro uživatele
návykových látek lze patrně přičíst několika vlivům: a) celkovému trendu
medicinalizace společností, b) tlaku zdravotních pojišťovení po r. 1989, jež
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dosud odmítají v rámci léčby uživatelů návykových látek hradit výkony, které
podle jejich výkladu s léčbou nesouvisejí - může jít např. o psychologickou
diagnostiku a poradenství, socioterapii, arteterapii, ergoterapii,

speciálně

25

pedagogické metody práce apod. (Dvořáček, 2006 ), c) enormnímu tlaku
farmaceutických společností, pro něž je bio-medicínsky konstruovaná "léčba"
různých forem závislého chování výnosným artiklem a d) "závislosti lékařů na
bonusu z předepisované medikace" (Kudrle, 2005, : 292), v jejímž důsledku
dávají

přednost

předepisování

celého

spektra

léků

před dříve

častěji

uplatňovanými psychoterapeutickými postupy.
Nejvýznamnější limity medicinalizujícího přístupu k závislému chování jsou
přinejmenším dva: 1) medicínské paradigma, které závislost interpretuje jako
chronickou, nevyléčitelnou nemoc, jež má dvě hlavní přijatelné alternativy podávání substituční látky a/nebo naprostou abstinenci od užívání ilegálních
drog a alkoholu a 2) nálepkování (labelling) léčeného uživatele návykových
látek jako „doživotně závislého" v duchu stereotypního pořekadla „jednou
alkoholik/ feťák - navždy alkoholik/ feťák". Hlavní kritika tohoto paradigmatu
staví na výzkumem podložených poznatcích, že uživatelé návykových látek
jsou schopni se naučit i látku, jejíž užívání jim působilo problémy, užívat
kontrolované (Heather a Robertson, 2000) a není tudíž u všech problémových
uživatelů návykových látek nutné, aby od jejího užívání doživotně abstinovali
(Cohen a kol., 1971). To však nelze zjednodušeně generalizovat a uplatnit bez
výjimky na všechny uživatele drog. Naopak, ke každému z nich je třeba volit
individuální přístup v závislosti na jeho situací. Jak jíž bylo diskutováno,
nálepkování uživatelů drog jako doživotně závislých je kritizováno především
jako dehonestující přístup vůči jednotlivcům, který jim na jedné straně vnucuje
mylný názor, že nejsou schopni své rizikové chování změnit nebo modifikovat
do přijatelné podoby, na druhé straně jim nabízí výmluvu pro případ, že pro
změnu svého chování nejsou ochotni podnikat konkrétní kroky.
V kontextu

uvedené

kritiky

vystoupili představitelé

medicínského

přístupu

k závislému

NNO reprezentující české terapeutické

chování
komunity

poprvé na odborné konferenci Společnosti pro návykové nemoci J. E. Purkyně
v roce 1998 s příspěvkem, v němž polemizovali o tom, zda má být naprostá
abstinence skutečně jediným cílem práce s uživateli drog (Kuda a TěmínováRichterová, 1998) respektive nemá-li spíše než cílem být prostředkem ke
zvyšování kvality života uživatelů drog. Tím vzbudili poměrně bouřlivou reakci
25

Osobni komunikace s prim. MUDr. Jiřím Dvořáčkem z PL Červený Dvůr.
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odborníků

zastávajících

k léčbě

uživatelů

návykových

látek

tradiční

medicínský přístup, především z řad lékařů-psychiatrů. Za další krok na cestě
ke

změně

tradičního

paradigmatu

abstinenčně

orientované

léčby

lze

považovat i polemiku o kritériích úspěšnosti léčby v TK, jež byla vedena
v jedné

žádosti

o státní

dotaci

(Nevšímal

a Berdychová,

2002).

Její

předkladatelé argumentovali, že podle jejich názoru má být hlavním cílem
léčby uživatelů drog v TK snaha přispívat ke zlepšení kvality jejich života a ne
„jen" pouhá abstinence od užívání návykových látek, jak podle názoru autorů
v té době vyžadovaly státní orgány financující drogové služby.
V současné

době

se většina

českých

terapeutických

komunit

alespoň

formálně shoduje v tom, že totální a doživotní abstinence od užívání všech
typů návykových látek s výjimkou nikotinu není tím hlavním cílem jejich práce
s klienty. Spíše se zaměřují na to, pomoci jim, aby se smysluplně a
plnohodnotně zapojovali do podmínek běžného života bez škodlivého užívání
návykových látek v míře, jež by jim znovu mohla působit problémy.
b) Očekávání terapeutů ve vztahu k motivaci klientů při nástupu do léčby
Motivace je vnímána jako důležitý faktor v léčbě uživatelů návykových látek
(Adameček a kol., 2003). V tradičním pojetí byla považována za základní
charakteristiku klienta, kterou buď má anebo nemá a chybějící motivace byla
interpretována jako výsledek

extrémně

silného

obranného

mechanismu

vlastního uživatelům drog nebo alkoholu, kteří měli v důsledku jejich užívání
narušenou osobnost (Miller a Rollnick 2002). Odpovědí na takto patrně mylně
pochopený

význam

motivace

často

byly

agresivní

léčebné

postupy

a

konfrontační intervence (White, 2000). Tento tradiční přístup předefinovali
Miller

s

Rollnickem

(2003),

kteří

vnímají

motivaci

jako

výsledek

interpersonálních procesů mezi klientem, terapeutem a prostředím odborného
zařízení, tedy jako něco, čeho lze dosáhnout teprve ve vzájemné spolupráci.
Nedostatek motivace pak interpretují jako přirozenou odpověď vůči „hrozbě",
již může v případě uživatele drog představovat např. obava ze změny
závislého

chování

a

s ní

související

zásadní

změna

životního

stylu

(Tumpachová, 2001).
Zdá se, že podobným vývojem ve vztahu ke snižování nároků na motivaci
klientů při nástupu do programu léčby prošla v průběhu uplynulých let i
očekávání pracovníků terapeutických komunit. Od původních požadavků, aby
byli uživatelé drog v okamžiku nástupu do léčby jednoznačně rozhodnuti, tj.
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motivováni pro dosažení zásadní změny svého chování ve vztahu k užívání
drog - tj. pro trvalou abstinenci - většina komunit postupně upustila. V této
změně se patrně odrazily nejenom teoretické poznatky, ale i praktické
zkušenosti z každodenní práce s klienty. Zejména díky ní se pracovníci TK
měli možnost přesvědčovat, že takto motivovaní uživatelé drog do programů
léčby prakticky nenastupuj! nebo jen v ojedinělých případech. Tomu měly a
někdy dosud mají některé TK tendenci "napomáhat" tím, že jako podmínku
pro přijetí klienta do svého programu si stanovovaly, aby klient předtím
absolvoval krátkodobou ústavní léčbu v psychiatrické léčebně (PL) v délce cca
3 - 4 měsíců. Někdy se naopak uživatelé drog rozhodnou v krátkodobé léčbě,
k níž nastoupili do PL, ještě pokračovat přestupem do terapeutické komunity.
Zatímco ten první přístup lze označit přinejmenším za diskutabilní, protože si
tím dané pracoviště může "usnadňovat práci", ten druhý lze přijmout s tím, že
by zařízení mělo - úměrně délce předcházející léčby v PL - zkrátit práci s
uživatelem drog v TK, což se leckdy ještě neděje26.
Podle některých názorů má na motivaci klientů nastupujících do TK vliv
skutečnost, že do nich klienti v současnosti nastupují přímo z "ulice", místo až
po absolvování předcházející léčby v PL. V ČR nejsou v této době dostupná
výzkumem ověřená data, jež by umožňovala stanovit, jaký podíl nových
klientů (ať už z PL či z "ulice") nastupuje do léčby "dobrovolně". Na základě
rozhovorů s cca dvěma stovkami klientů v rozmezí let 2000 - 2007 však autor
usuzuje, že převážná většina z nich do léčby v TK nastupuje především pod
tlakem různorodých vnějších faktorů - ať už jde o tlak jejich nejbližších, o
zdravotní, finanční či jiné problémy, o důsledek jejich konfliktů se zákonem
nebo s drogovými dealery apod. - než na základě svobodného, vnějšími
faktory neovlivněného rozhodnutí.
Ač tedy všechny české TK dosud deklarují, že motivace k léčbě je jednou
z podmínek pro přijetí do TK (Adameček a kol., 2003), v převážné většině se
omezují na vyžadování jejího formálního prokázání. Zpravidla tak, že žadatelé
o léčbu musí v období před nástupem zaslat písemnou žádost o přijetí spolu s
různě

dlouhým

krátkodobý

a

kontakt

strukturovaným
s odborným

životopisem,

(referujícím)

případně

pracovištěm

prokázat
a

byť

absolvovat

detoxifikaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Ale ani tato opatření
nedávají pracovníkům TK záruky, že jejich klienti jsou skutečně motivováni,
absolvovat jimi realizovaný program léčby a resocializace v celé jeho délce a
26

V tomto případě autor čerpá z poznámek z diskuse členů sekce terapeutických komunit A.N.O.
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využít jej k dosažení cíle, který si sami zpravidla ve velmi obecné podobě při
nástupu stanoví - naučit se žít bez užívání drog.
V současné době se zdá, že pracovníci TK již přinejmenším formálně
akceptovali „odpor" klientů vůči léčbě jako její nedílnou součást, ač dosud
někdy bývá v každodenní praxi vnímán jako známka selhání klienta nebo
terapeuta. A to přesto, že se postoj klientů k léčbě označovaný jako „odpor"
často v různých podobách a v různých fázích léčby objevuje u residentů
komunit zpravidla v důsledku jejich přirozené obavy z neznáma požadavku

zásadním

způsobem

změnit

jejich

dosavadní

životní

tj. z
styl.

Teoretická východiska tohoto procesu budou podrobněji diskutována v kap.
4.7 (Subjektivní vnímání procesu léčby v terapeutické komunitě).
Chiméru motivace uživatelů drog v okamžiku jejich nástupu do residenčního
programu v terapeutických komunitách koneckonců berou v potaz i místa, jež
na celonárodní úrovni sbírají data o činnosti adiktologických služeb. Např. ve
formuláři Zpráva o realizaci projektu protidrogové
vlády

pro

koordinaci

protidrogové

politiky

je

politiky v roce 2007 Rady
ve statistických

požadovaných od provozovatelů TK zjišťováno, kolik klientů

datech,

předčasně

vypadlo z programu - ať už dobrovolně či z důvodu vyloučení v důsledku
porušení

pravidel

programu -

až po 2 týdnech

od

nástupu

do

něj

(http://wvw.vlada.cz/scripts/detail.php?id=23761). Z toho lze usuzovat, že Rada
vlády v daném případě vychází ze zkušenosti i poznatků ze zahraničních
výzkumů, že předčasné vypadnutí z programu residenční léčby

a/nebo

resocializace do 2 týdnů po nástupu je relativně časté. Navíc, v tomto
časovém intervalu je ze strany pracovníků zařízení prakticky nemožné,
rozhodnutí klienta z programu odejít, výrazně ovlivnit. Jinými slovy, i jeden
z hlavních donorů terapeutických komunit akceptoval skutečnost, že uživatel
drog nemusí být v prvních dvou týdnech po svém nástupu do programu TK
k absolvováni celého programu a zásadní změně svého životního stylu
motivován.
c) Očekávání terapeutů ve vztahu k zapojování blízkých osob klientů
I v tomto ohledu lze v historii terapeutických komunit jak v zahraničí, tak
v České republice vystopovat výrazné posuny v postojích a chování jejich
pracovníků.

Deitch

a

Zweben

(1981)

uvádějí

v souvislosti

s kolébkou

terapeutických komunit, již zmíněným Synanonem, pojem „náhradní rodina".
Podle nich byla účinným lákadlem této terapeutické komunity její schopnost
poskytnout širokou rodinu lidem, jejichž předešlé zkušenosti s rodinným

78

životem byly často neuspokojivé (ibid: 44). Kooyman (1993) argumentuje, že
v prvním období terapeutických komunit pro uživatele drog v USA byla
komunita považována za novou, náhradní rodinu uživatele drog. Hlavními
důvody byly patrně skutečnosti, že mnoho klientů do nich přicházelo přímo
z vězení, kde pykali za trestné činy v souvislosti s drogami a zpravidla nikdy
nepoznali podpůrné rodinné prostředí. O původních rodinách

residentů

komunit se předpokládalo, že mají na členy komunit negativní vliv, a proto jim
byly kontakty s rodinou přinejmenším po dobu prvních čtyř měsíců jejich
pobytu

v komunitě

znemožňovány.

Až

v 70.

letech

20.

stol.

došlo

k přehodnocení tohoto přístupu poté, kdy výzkumy naznačily, že zapojení
rodin do procesu léčby uživatelů drog může napomoci předejít tomu, aby
rodiny úsilí komunit sabotovaly (O'Brien, 1983 In: Kooyman, 1993).
Od té doby se podle Kooymana (1993) stala spolupráce s rodinami integrální
součástí práce terapeutických komunit. Hlavním důvodem pro tuto koncepční
změnu měla být skutečnost, již si pracovníci komunit začali uvědomovat, a
sice že se uživatel drog po absolvování programu vrací zpravidla zpět do své
původní rodiny. A pokud se té nedostalo odpovídající pomoci a péče, mohla
se u absolventů komunit objevovat náhlá zhoršení dosažených výsledků.
Kromě toho se stávalo, že po dosažení změny ve vztahu k užívání drog u
jednoho člena rodiny mělo tendenci přebírat jeho závislou roli v rodině další
z dětí.

Trend

zapojování

rodin

klientů

do

spolupráce

s terapeutickou

komunitou byl nejčastější v USA, Belgii, Irsku a Nizozemsku, není tomu tak
ale v jiných zemích.

Kooyman

(1993)

soudí, že práce s rodinou

není

využívána zejména v Německu, Švédsku či Anglii proto, že jsou v těchto
zemích terapeutické komunity umístěny příliš daleko od míst, kde rodiče
klientů bydlí. V jiných případech vidí možné důvody v odporu týmu, který může
pramenit

z nevyřešených

problémů

s vlastními

rodiči

nebo z nadměrné

identifikace pracovníků komunit s rebelujícími adolescentními klienty.
Tyto skutečnosti mohou mít i své implikace pro vývoj přístupu k zapojování
blízkých uživatelů drog do spolupráce s českými terapeutickými komunitami.
Část jejich prvních zakladatelů pravděpodobně čerpala inspiraci v Německu
respektive ve Velké Británii. To zřejmě vedlo jak k zakládání terapeutických
komunit ve vesnicích položených poměrně daleko od velkých měst, tak i
k pravidlu, podle nějž byl klientům po nástupu do programu zakazován kontakt
s rodinou - nejenom osobní, ale i telefonický a písemný - po dobu několika
měsíců. Její délka se v různých komunitách lišila a dosahovala 3 - 6 měsíců.
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Jistou roli v uplatňování omezeného

kontaktu s původní rodinou

klientů

českých terapeutických komunit mohla hrát i skutečnost, že tato zařízení
zakládali nejčastěji pracovníci z řad nestátních neziskových organizací. Ti se
rekrutovali z řad převážně mladých lidí - na počátku 90. let 20. stol. zpravidla
bez sebezkušenostního terapeutického výcviku. Je tudíž možné, že se do
jejich postojů vůči rodinám residentů mohly promítat i jejich nedostatečně
vyřešené vztahy s vlastními rodiči případně mohli s rebelujícími uživateli drog
do značné míry sympatizovat, jak argumentuje Kooyman.
Zdá se, že podobně jako v Nizozemsku, kde sehrála v nastartování změny
tohoto

trendu

terapeutická

komunita

Emiliehove

vedená

Kooymanem,

podobnou roli v kontextu českých terapeutických komunit sehrála komunita
WHITE LIGHT I., jejíž pracovníci rozpracovali komplexní program začlenění
významných blízkých osob klientů do terapie (Nevšímal, 2004: 194).
V současné době podle Adamečka a kol. (2003: 204) české terapeutické
komunity sice nemají vždy k dispozici rodinného terapeuta, ale se členy rodiny
a partnery residentů se pracuje v každém případě, kdy je to možné. Děje se
tak zejména v rámci návštěv v terapeutické komunitě, jež může provozovat
vlastní

rodičovskou

skupinu

nebo

doporučovat

rodiče

do

takových

svépomocných skupin v místech jejich bydliště. Některá zařízení organizují
během víkendů pravidelná hromadná setkání rodičů a dalších blízkých všech
residentů komunity.
Kromě toho byly zrušeny i původně zavedené několikaměsíční

zákazy

různých forem kontaktů mezi klienty terapeutických komunit a jejich blízkými.
V některých zařízeních zcela, v jiných byla doba zákazu kontaktu výrazně
zkrácena - v průměru na dva týdny po nástupu klienta do programu. Jak již
bylo argumentováno, tento posun v očekáváních a postojích pracovníků
terapeutických komunit se promítá do významných praktických přínosů. Ať už
v podobě zvýšení retence klientů v programu či jejich aktivnějšího přístupu
k němu nebo ve zvyšování kompetencí a kvality života jejich blízkých.
d) Očekávání terapeutů ve vztahu k výsledkům jejich práce s klienty
České TK se hlásí ke standardům a cílům Evropské federace terapeutických
komunit (EFTC, 2006) respektive Světové federace terapeutických komunit,
podle níž je hlavním cílem TK podpořit osobnostní růst klientů - uživatelů
návykových látek (WFTC, 1982). Taková definice však zavdává důvod k řadě
otázek o významu termínu "osobností růst" a způsobech, jak takovou ne příliš
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jasně definovanou hodnotu či dokonce posun v ní měřit. Je totiž velmi
pravděpodobné, že do programu léčby v T K přicházejí uživatelé drog, kteří
jsou v různých fázích procesu socializace a disponují odlišnými schopnostmi
či různě rozvinutými sociálními dovednostmi. A přestože většina našich TK
deklaruje individuální přístup ke klientům, některé poznatky z praxe implikují
otázky typu:
•

Co nebo lépe kdo je pro personál měřítkem skutečného růstu? Je to ten
„nejslabší", „průměrný" nebo „nejlepší"
Měří personál

klient/-ka?

všem stejně nebo umí své nároky individuálně

úměrně nižším schopnostem a dovednostem konkrétního
•

snižovat

klienta?

Nestává se, že „úplně nemožný" klient po odchodu z TK uspěje a ten
„spolupracující" nikoli? A pokud ano, čím to může být způsobeno?

Aby se týmy terapeutických komunit dobraly objektivních odpovědí na tyto
otázky, musí svoji práci s klienty průběžně podrobovat důkladné analýze, což
pravděpodobně při poradách o klientech či při případové supervizi i činí.
Pokud ne, rozhodně by to dělat měly. Jenom tak si mohou uspokojivě
odpovědět na další otázku, která pracovníky současných komunit čas od času
trápí, a sice zda od svých klientů, ale i od sebe v rolích terapeutů neočekávají
víc, než čeho jsou společně schopni dosáhnout? To může klientům, ale i
terapeutům

ušetřit

mnohá

zklamání

a frustrace

spojené

s jejich

prací

v terapeutické komunitě.
Potřebu klást si výše uvedené otázky

při práci s klienty průběžně a

opakovaně, vyvolávají i změny v profilech klientů služeb pro uživatele drog,
jež bylo v posledních deseti letech možno pozorovat. Na jedné straně jde o
proces

postupného

„stárnutí"

populace

uživatelů

drog

vyhledávajících

odbornou pomoc (Mravčík a kol., 2005, str. 25), což s sebou v důsledku jejich
delší drogové kariéry může nést i změny v jejích sociálně-zdravotním stavu.
Jde patrně zejména o tyto faktory, jež jsou u klientů programů léčby závislého
chování patrné:
horší zdravotní stav, v němž se nacházejí;
•

horší sociální situace, v které žijí;
rozsáhlá kriminální kariéra, již mají za sebou;
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•

opakovaně absolvované léčby, jež mohou z klientů dělat jakési
„quasiterapeuty"27.

Na druhé straně dochází k větší diferenciaci uživatelů drog. Byly identifikovány
nové,

specifické

skupiny

klientů,

kteří vyhledávají

odbornou

pomoc

a

přicházejí do TK nejen s novými potřebami, ale i s rozdílnými vztahem vůči
institucím sociální kontroly, k nimž v očích uživatelů drog

terapeutické

komunity bezesporu patří. Jedná se především o tyto skupiny klientů:
•

po (často opakovaném) výkonu trestu odnětí svobody

(léčba-trest-léčba);

•

s nařízenou ústavní/ochrannou

•

těhotné uživatelky drog nebo uživatelky drog - matky s dětmi.

výchovou;

Je velmi pravděpodobné, že výchozí situace klientů z těchto skupin může být
při nástupu do TK komplikovanější než je tomu u jiných skupin subpopulace
uživatelů návykových látek. To zejména vzhledem k jejich již zmíněné,
pravděpodobně větší nedůvěře vůči institucím sociální kontroly. Ta může být
důsledkem jejich možných nepříjemných zkušeností s podobnými typy institucí
v minulosti nebo díky zažitým stereotypům, často pramenícím z procesu jejich
institucionalizace. Tímto termínem jsou označovány nepříznivé psychologické
účinky

dlouhodobých

pobytů

v různých

typech

residenčních

zařízení

(psychiatrické léčebny, vězení, výchovné ústavy), z nichž nejčastěji jsou
uváděny závislost (na režimu apod.), pasivita, letargie (Marshall, 1998) a/nebo
přizpůsobení se neoficiálním „pravidlům hry" a hierarchii residentů.
Všechny zmíněné změny v profilu klientů terapeutických komunit vytvářejí
předpoklady pro to, aby současní klienti komunit prožívali obavy z potenciální
změny závislého chování složitěji, než tomu mohlo být v minulosti u klientů
užívajících drogy kratší dobu a tudíž i v menší míře postižených jejich
užíváním

a

s ním

souvisejícími

důsledky.

I to

zřejmě

mohlo

přispět

k postupnému opouštění původního hlavního cíle terapeutických komunit,
pomoci klientům naučit se žít bez užívání drog. Jinými slovy, zdá se, že
původní ambiciózní cíl pomoci klientům dosáhnout doživotní abstinence od
užívání ilegálních drog a alkoholu byl postupně nahrazen cílem pomoci
klientům naučit se zvládat život bez škodlivého užívání návykových látek.

27

Psychoterapeuti v ČR během své odborné přípravy zpravidla procházejí tzv. sebezkušenostním
výcvikem, který trvá cca 5 let, a je v rozsahu 500 hod. Během výcviku se frekventanti výcviků učí vést
skupinovou terapii tím, že ji sami absolvují. Pokud podobný princip vztáhneme na klienty - podobné
penzum sebezkušenostní psychoterapie absolvují během jednoho osmiměsíčního pobytu v terapeutické
komunitě. Pokud absolvují program ve větším počtu podobných zařízení, je to, jako by absolvovali
podobných výcviků více, než někteří jejich terapeuti.
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Přitom si již zařízení nečiní ambice, aby absolventi jejich programů doživotně
neužívali např. alkohol a/nebo marihuanu.
I zde platí, že diskutované změny dosud nejsou podloženy empirickým
výzkumem. Autor při jejich výčtu vychází zosobní komunikace s pracovníky
TK, s jejich klienty a vlastního pozorování. Ale v současné době výzkum,
mapující profil současných klientů nastupujících do terapeutických komunit,
probíhá.

Zdá

se

tedy,

že

v blízké

budoucnosti

bude

možné

popsat

charakteristiky stávajících klientů včetně jejich specifik a potřeb fundovaněji a
s využitím dat podložených výzkumem.

4.7 Subjektivní vnímání procesu léčby v terapeutické komunitě
a) Cyklus změny závislého

chování

Změna může být vnímána jako příležitost, ale i jako ohrožení jistot člověka.
Změna závislého chování je hlavním cílem práce nejen terapeutických
komunit s uživateli drog. Již bylo naznačeno, že se jedná o nelehký a
komplikovaný proces, který pro klienty znamená nejenom změnit postoje,
životní hodnoty a jednání, ale i jejich zájmy, přátele, životní styl (Tumpachová,
2001) a někdy dokonce i místo pobytu. Jde tedy o komplexní, dynamický a
otevřený proces, který může být pro klienta i pro terapeuta - jenž by měl
zastávat

roli

facilitátora

změny

klientova

chování

-

někdy

obtížně

srozumitelný.
Toho si byli patrně vědomi i Prochaska a DiClemente (1986), kteří navrhli
model cyklu změny, jenž se snaží změnu a její proces popsat v jednotlivých
fázích. Tím se snažili učinit změnu a její fáze pro pracovníky drogových služeb
srozumitelnější, aby s ní mohli účinně pracovat. Většina českých komunit
pracuje s klienty v kontextu výkladového rámce cyklu změny. Zdá se proto, že
je na místě se o něm stručně zmínit právě s ohledem na návaznou diskusi o
tom, jak klienti a jejich blízcí vnímají proces změny, k němuž u většiny
uživatelů drog v terapeutických komunitách dochází. Uvedení autoři zprvu
představili lineární cyklus změny o čtyřech fázích, jak naznačuje obr. 1:
Obr. 1 - Lineární model cyklu změny (Prochaska a DiClemente, 1986)

prekontemplace
Přičemž prekontemplace

kontemplace

akce

udržování

je stádiem před zahájením uvažování o změně

závislého chování, kontemplace

obdobím uvažování o změně, akce je
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konkrétním krokem podniknutým k dosažení změny (např. nástup do léčby
nebo snaha abstinovat bez odborné pomoci) a udržování je fází, kdy se daný
člověk snaží dosaženou změnu chování fixovat.
Prochaska a DiClemente (1992) si záhy uvědomili, že změna závislého
chování není jednoduchý proces, v němž by uživatelé postupovali z jedné fáze
do druhé lineárně. Navíc, pozorování dalších autorů naznačila, že pro
dosažení úspěchu nemusejí uživatelé drog nutně projít všemi naznačenými
fázemi cyklu (Davidson, 2002). To vedlo oba autory k závěru, že by měl model
cyklu změny být stejně dynamický a otevřený jako je její samotný proces.
Navíc by měl zahrnovat a integrovat i další podstatné proměnné. Tou patrně
nejvýznamnější byla v kontextu změny závislého chování skutečnost, již
v roce 1971 v různých typech léčby demonstrovali Hunt, Barnett a Branch
(1971), a sice že cca 70 - 80 % uživatelů alkoholu, osob závislých na užívání
heroinu a kuřáků během

1 roku po absolvování léčby

zrelapsovala 28 .

S ohledem na to dospěli Prochaska a DiClemente k závěru, že relaps je spíše
pravidlo než výjimka (1992).

Přesto ve své longitudinální studii zjistili, že až

84 % těch, kteří zrelapsovali, se vrátili zpět do fáze kontemplace a byli znovu
rozhodnuti s užíváním dané návykové látky definitivně skončit.
Dalším poznatkem, který ovlivnil jejich uvažování o procesu změny závislého
chování, bylo, že ti, kteří se bez odborné pomoci snaží odnaučit kouření,
projdou cyklem změny asi třikrát, než se jim podaří s kouřením přestat
(Prochaska a DiClemente, 1986). Podle jiných autorů projdou osoby závislé
na užívání heroinu cyklem změny (nemusí ovšem nutně vždy jít jen o pokusy
v institucionální léčbě) až sedmkrát (Rotgers a kol., 1999). Všechny tyto
poznatky vedly Prochasku a DiClementa k předefinování původního lineárního
na cyklický model, který sestává z pěti respektive sedmi fází, viz obr. 2.
Z prezentovaného modelu je zřejmé, že relaps je vnímán jako běžná součást
procesu změny závislého chování. Červené šipky, doplněné do původního
modelu autorem práce, naznačují, že z fáze relapsu nemusí klient nutně
znovu projít fází kontemplace a postupovat otrocky následujícími fázemi, ale
může (vědomě či podvědomě) volit jakousi „zkratku". Miller s Rollnickem
(2003) tento model komentují s tím, že někdy říkají klientům:

„každé

uklouznutí nebo relaps vás posunuje o krok blíže k uzdravení" (str. 15). To ale
28

Relaps je definován jako návrat k pití nebo k užívání jiných drog po období abstinence, často
doprovázený návratem přiznakú závislosti. Bývá doprovázen souborem příznaků označovaných jako
„syndrom porušení abstinence" (deprese, rezignace, pocity viny, hněv), které prohloubí a upevní obnovené
užívání drogy a mohou vést k dalšímu kolu drogové kariéry. Někteří autoři odlišují relaps a laps (uklouznutí),
označující izolované užití alkoholu nebo drog (Kalina a kol., 2001, www.droav-info.c2/index.php/info/gios3r poimu/r)
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neznamená, že by klienty k relapsu nabádali. Jen se jim jej snaží pomoci
realisticky zpracovat. Význam modelu prezentovaného v obrázku č. 2 pak oba
autoři vidí v tom, že by si terapeut měl být vědom, v které fázi procesu změny
klient právě je a podle toho volit odpovídající přístup a metody práce s ním.
Domnívají se totiž, že problémy označované jako nemotivovanost nebo odpor
klienta k léčbě se objevují, když terapeut používá postupy, jež jsou pro fázi
změny, v níž se jeho klient aktuálně nachází, nepřiměřené či nevhodné (ibid).
Obr. 2 - Cyklický model změny (Prochaska a DiClemente in: Miller a Rolinick, 2003)
terminace - tj. dosi "
trvalé změny chov;

prekontemplace

Model cyklu změny závislého chování může mít pro práci terapeutických
komunit s uživateli drog a jejich blízkými praktický význam. Ale patrně jako
každý model či schéma má i své limity, jež je rovněž třeba zmínit. Jde o
teoretický model, který může být užitečnou pomůckou pro porozumění dílčím
fázím procesu změny, případně pomoci odpovědět na otázku, proč daný klient
v danou chvíli není tak „motivovaný", jak od něj pracovníci služeb mohou
aktuálně očekávat. Proces změny je však v praxi mnohem kontinuálnější a
dynamičtější a jeho fáze, znázorněné v modelu, mají význam především jako
pracovní kategorie pro lepší pochopení procesu změny chování. V praxi se
však mohou vzájemně prolínat a - jak již bylo argumentováno - klienti
nemusejí pro dosažení změny chování nutně postupovat přes všechny fáze.
Davidson (2002) navíc model změny oprávněně podrobuje kritice s tím, že
fáze prekontemplace, kontemplace a rozhodování-přípravy spíše vyjadřují
záměry, kdežto fáze akce, udržení nebo relapsu se spíše týkají konkrétního
chování. Přes uvedené limity se i kritici diskutovaného modelu shodují na jeho
užitečnosti pro teoretickou přípravu pracovníků drogových služeb i jako
nástroje pro uvažování o práci s klienty.
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b) Vnímání fází pobytu residenty terapeutických

komunit

Vedle diskutovaného modelu změny chování se jako další užitečný model
vhodný pro přemýšlení o práci s klienty jeví i poznatky z výzkumu pracovnice
jedné britské terapeutické komunity pro uživatele drog (Sugg, 2003). Ta se mj.
pokusila zmapovat, jak pobyt v terapeutické komunitě vnímají sami klienti.
Zvolila k tomu kvalitativní výzkum, který uskutečnila s malým počtem 12
klientů. Jeho

poznatky

lze tudíž jen stěží generalizovat.

Nabízí

však

přinejmenším inspirativní interpretační rámec toho, co se může s klienty
v průběhu jejich pobytu v terapeutické komunitě dít a proč se chovají a jednají
tak, jak to dělají, což někdy bývá terapeuty mylně interpretováno jako selhání
- ať už terapeutů nebo jejich klientů. Základní schéma jednotlivých fází pobytu
klientů v terapeutické komunitě, jak je vysledovala Sugg, nabízí obrázek č. 3.
Obr. 3 - Fáze pobytu v terapeutické komunitě očima klientů (podle Sugg, 2003)

4. SKUTEČNA PRACE
NA SOBE

5. Místo
uvíznutí

6. ZMENA

Faktory
ovlivňující
proces
změny

7. Přijetí

Cas
Autorka v rámci svého výzkumu identifikovala osm základních fází, jimiž klienti
-

účastníci

jejího

výzkumu

v šestiměsíčním

residenčním

programu

terapeutické komunity pro uživatele drog v Londýně - subjektivně procházejí:
1. vstup do dveří;
2. na vlastní nohy;
3. jdeme na to;
4. skutečná práce na sobě;
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5. místo uvíznutí;
6. změna;
1. přijetí;
8. jdeme dál.
Těchto osm kategorií - fází pobytu v TK - odvodila autorka výzkumu z analýzy
individuálních interview s klienty a pro jejich názvy použila výrazy klientů („in
vivo"

kódy).

Stručnou

charakteristiku

jednotlivých

částí

procesu

léčby

v terapeutické komunitě, jak je uvedena níže, odvodila stejným způsobem:
Ad 1. „Nevím nic o sobě ani o tom, co je to léčba v terapeutické

komunitě'1.

To platí pouze pokud klient/-ka v terapeutické komunitě ještě nebyl/-a. Pokud
ano, může se stát, že jeho/její očekávání nejsou v daném programu léčby
naplňována a má tendenci současnou komunitu srovnávat s tou předešlou.
Ad 2. „Zjišťuji, co je třeba dělat s mým self, s pocity, s „nohama" a mám
z toho obavy".

Klient prožívá pocity strachu a paniky, uvažuje o „útěku"

z programu léčby v terapeutické komunitě, ve skutečnosti může jít spíše o
útěk před sebou samým. To pravděpodobně v důsledku toho, že si klient
v interakci s dalšími residenty uvědomí, jak rozsáhlé změny životního stylu by
měl v programu dosáhnout.
Ad 3. „Připouštím

si, že bych se měl změnit.

Klient začíná uvažovat o

změně a začíná testovat různé vzorce chování a jednání a také to, co mu
mohou přinést.
Ad 4. „Musím „makat", to zejména znamená vyrovnat se s minulostí,
se chci změnit.

pokud

Dochází k průlomu v přístupu klienta k sobě a k programu

léčby v terapeutické komunitě, klient/-ka začíná objevovat sám/sama sebe.
Učí se porozumět svému Self, vztahům a individuální potřebě užívat drogy.
Ad 5. „Uvíznutí, strach ze změny, když se vidím jít dopředu". Klient/-ka se
dostává do fáze, kdy si uvědomuje, že by se měl/-a navždy rozloučit se svou
minulostí, se svým starým Self, drogami, stylem života, což v něm probouzí
obavy a pocity strachu ze změny. Ty mohou na jedné straně vést k pocitům
bezradnosti a promítnout se v touze z terapeutické komunity odejít, na straně
druhé mohou vést k nalezení odvahy „poprat se s problémem", což je
významný předpoklad pro dosažení komplexní změny chování.
Ad 6. „Můžu to dokázat, dokážu být jiný, svět není tak špatný". Klient/-ka
dosahuje změn v přesvědčení (můžu to dokázat), ve způsobu přemýšlení (o
sobě, o světě a lidech kolem sebe) i v chování. Především přebírá osobní
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odpovědnost za změnu, své chování podrobuje kritice a učí se novým
vzorcům chování respektive nutí se chovat jinak, než dřív.
Ad 7. „Odpuštění sobě i druhým, rozloučení se se starým životním

stylem".

V této fázi je pro klienty důležité vyrovnat se s minulostí a přijmout sám sebe
takového, jaký je. Totéž se jeví jako výhodné i ve vztahu mezi residenty a
jejich blízkými osobami.
Ad 8. „Soustředění
podnikání

se na odchod

konkrétních

praktických

a „balení1.
kroků,

V této fázi jde zejména o

které

souvisejí

s klientovým

odchodem z programu. Snaží se najít práci případně školu, kde by mohl
pokračovat ve studiu, v případě potřeby bydlení, vyhledávat nové lidi, kteří
nejsou zatíženi zkušeností s užíváním drog respektive s těmi, kteří drogy
neužívají apod.
Jak

je

ze

schématu

v terapeutické

komunitě

a

charakteristiky
procházejí,

jednotlivých

patrné,

fází,

vykazuje tento

jimiž

klienti

model jisté

podobnosti s diskutovaným cyklem změny. Proto je, stejně jako v případě
modelu cyklu změny, třeba zdůraznit, že i toto schéma má své limity.
Především se jedná o lineární model, jehož nevýhody již byly diskutovány
v případě lineárního cyklu změny. Za druhé, výše prezentované schéma sice
nabízí teoretická

východiska

pro uvažování

o procesu

práce s klienty

v terapeutické komunitě, ale jeho jednotlivé kategorie nejsou ostře ohraničené,
mohou

se

vzájemně

prolínat

a

klienti

nutně

nemusejí

projít

všemi

naznačenými stádii. Navíc, jiní klienti mohou vnímat svůj pobyt v programu
terapeutické komunity a jeho jednotlivé fáze odlišně.
c) Vnímání fází pobytu blízkými residentů terapeutických

komunit

Přes výše uvedené limity modelu vytvořeného Sugg (2003), byl její výzkum
zaměřený na residenty terapeutické komunity, v rámci této disertační práce
inspirací k formulaci otázky, jak vnímají a prožívají identifikované fáze pobytu
klientů v terapeutické komunitě jejich blízcí. K tomu autora práce vedly dva
hlavní, již zmíněné důvody. Především to, že 1) blízcí jsou vnímáni jako
významný zdroj podpory pro uživatele drog v léčbě a 2) úspěch či neúspěch
uživatele návykových látek v léčbě může významnou měrou ovlivňovat kvalitu
života jejich blízkých.
Proto vedl autor disertační práce v období let 2004 -

2006 individuální

polostrukturovaná interview s 6 náhodně vybranými blízkými uživatelů drog,
kteří absolvovali celý program terapeutické komunity WHITE LIGHT I. Jako
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východisko pro rozhovory bylo použito schéma fází pobytu v terapeutické
komunitě očima jejích klientů navržené Sugg (2003) a respondenti byli
dotazováni, zda naznačené fáze pobytu v terapeutické komunitě vnímali a
případně jak je vnímali a prožívali oni. Poznatky z této malé substudie vedly
k třem hlavním závěrům, jež je však třeba ověřit dalším výzkumem s využitím
reprezentativnějšího vzorku respondentů, i) blízcí uživatelů návykových látek
prožívají identifikované fáze pobytu residentů v terapeutické komunitě velmi
intenzivně a v některých případech výrazně odlišně, než residenti; ii) reakce
blízkých na residentem aktuálně prožívanou fázi pravděpodobně

mohou

výraznou měrou ovlivnit případný posun nebo regres klienta při pohybu ve
fázích navrhovaných Sugg (2003); iii) aktivní zapojení blízkých do programu
léčby

uživatelů

návykových

(viz kap. 6 Kasuistika - model

látek

v podmínkách

terapeutické

komunity

zapojení blízkých do léčby klientů v TK)

pravděpodobně přispívá k překonání 2. a 5. fáze výše uvedeného modelu (tj.
myšlenek na útěk ve 2. respektive uvíznutí v 5. fázi pobytu v TK) a snižuje
riziko předčasného vypadnutí residenta z programu.
Ad 1. „Vstup

do dveří'

- zdá se, že tato fáze je pro blízké uživatelů

návykových látek završením často dlouhodobého procesu přesvědčování
uživatele, aby podnikl kroky, jež by mu pomohly změnit jeho chování ve
vztahu k užívání drog a nastoupit do programu, který mu v tom může pomoci.
Patrně proto blízcí uživatelů drog v této souvislosti nejčastěji uváděli, že
prožívali pocit výrazné úlevy, který byl ale kombinován i s pocity nejistoty a
probouzejících se obav, zda klient v programu obstojí.
„Cítila jsem

obrovskou

úlevu, že se syn konečně

odhodlal

nastoupit

do

léčby.

Současně jsem si ale uvědomila, že vlastně nevím, co je to terapeutická komunita a
jestli byla pro syna správnou volbou - jako jestli v ní vydrží."

(06/2005)

„Je to obrovská úleva, když ho do tý léčby konečně dovezete, ale v tu chvíli už vás
začnou pronásledovat

obavy, co když to nevyjde?"

(42/2005)

Ad 2. „Na vlastní nohy" - v této fázi klienti často prožívají pocity strachu a
paniky z potřeby jejich komplexní změny a nezřídka uvažují o „útěku"
z programu. Takové chování samozřejmě u jejich blízkých vyvolává obavy o
to, co bude dál a je zdrojem jejich stresu a úzkosti.
„Je to jako rána z čistého nebe. Když už se zdá, že si zvykl, najednou vám zavolá, že
chce odejít. Myslela jsem, že to se mnou praští...
být neústupná a obezřetná."

Uvědomila jsem si, jak je důležité
(15/2006)
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„Hned jak mi volala, bylo mi jasný,

že bude chtít odejít. Propadla jsem panice a

nevěděla, co s tím."

(37/2006)

Zdá se, že tuto fázi může klientovi pomoci překonat jasný a neměnný postoj
jeho blízkých v otázce dalšího setrvání uživatele v programu.
„Byla jsem rozhodnutá mu to neutehčovat a řekla jsem mu, že pokud odejde,
mu už pomáhat. Asi to zabralo, protože zůstal."
„Od terapeutů jsem byla připravená

nebudu

(15/2006)

na to, že bude chtít odejít a že mu

nemám

ustupovat. Bylo to pro mě těžký - je to přece jen můj syn - ale trvala jsem na tom, že
musí zůstat a on zůstal.

(06/2005)

Ad 3. „Jdeme na to" - po překonání první kritické fáze začíná klient uvažovat
o změně. Blízcí cítí na jedné straně úlevu, na druhé straně někdy bývají
zaskočeni tím, že vše jde pomalu respektive pomaleji a někdy i zdánlivě jiným
směrem, než by si sami přáli či představovali.
„Syn stále tápe, budoucnost se zdá být těžší, než jsem si představovala."
„Nebude to snadné, musím se učit upřímnosti a obrnit trpělivostí."

(14/2006)
(09/2006)

Ad 4. „Skutečná práce na sobě" - jak bylo uvedeno, v této fázi dochází
k průlomu v přístupu klienta k programu, kdy začíná objevovat sám sebe, učí
se porozumět svému Self, vztahům a individuální potřebě užívat drogy. Zdá
se, že ani tuto fázi nevnímají blízcí uživatelů drog jednoznačně pozitivně. Na
jedné straně jsou rádi, že na sobě klient začal pracovat, na druhé straně
mohou cítit jisté ohrožení, protože klient se mění i ve vztahu k nim.
„Najednou

začal mluvit o věcech, o kterých jsme doma nikdy nemluvili a to pro nás

s manželem bylo těžké. Nejsme na to zvyklí."

(06/2005)

„Strašně se změnil, jakoby to už nebyl náš syn. Je už ta kovej jakoby dospělej,
si s tím rady."

nevím

(15/2006)

Ad 5. „Místo uvíznut?' - klient/-ka se dostává do fáze, kdy si uvědomuje, že by
se měl/-a navždy rozloučit se svou minulostí, což v něm/ní probouzí pocity
strachu a nerozhodnosti. To je pro blízké často překvapující a pociťují pocity
zklamání někdy i beznaděje ve vztahu k úspěšnému vyřešení klientova
problému.
„Nerozumím

tomu. Zdálo se mi, že už jde všechno dobrým směrem a najednou se

zastavil na místě a začal uvažovat o odchodu z komunity."
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(42/2005)

„Všechno

už vypadalo dobře, syn se změnil, všichni jsme z toho měli

radost a najednou zase přišel s tím, že to nedokáže."

obrovskou

(09/2006)

Zdá se, že podobně jako ve 2. fázi, kdy klient prožívá určitou krizi, může mu i
v této fázi pobytu pomoci překonat ji jasný a neměnný postoj jeho blízkých.
Jako výhodné se navíc jeví vyjádření pochopení a porozumění pro to, co se
s klientem

děje,

výčitky

či

vyjádření

zklamání

se

jeví

spíše

jako

kontraproduktivní.
„Terapeuti mí radili, abych mu nic nevyčítala a snažila se pochopit, že takovou krizí
prochází

skoro všichni. I když to pro mě bylo těžké, protože jsem cítila

snažila jsem se jej pochopit."

Ad 6. „Změna"

zklamání,

(15/2006)

- klient/-ka dosahuje změn v přesvědčení, ve způsobu

přemýšlení i v chování a přebírá osobní odpovědnost za změnu. I tato fáze
může být blízkými klientů vnímána ambivalentně. Na jedné straně pociťují
úlevu z překonání předešlé fáze, současně jsou konfrontováni se změnami
v klientově chování, jež nemusejí vždy odpovídat jejich představám. Patrně
více než kdy jindy si mohou začínat uvědomovat, že budou rovněž nuceni své
chování změnit.
„Uvědomila jsem si, že na sobě musím zapracovat a nebýt mamčou kvočnou a že se
musím naučit otevřeně hovořit před druhými i o svých chybách"
„Došlo mi, že jsme doma měli o problémech

(15/2006)

více mluvit, teď jsme si popovídali

uvidíme, jak vše bude dál."

a

(42/2005)

Ad 7. „Přijetí' - v této fázi je pro klienty důležité vyrovnat se s minulostí a
přijmout sám sebe takového, jaký je. V tom mohou hrát významnou roli i jeho
blízcí, kteří v této fázi často prožívají naději, že společné problémy mohou být
úspěšně překonány.
„Čeká nás ještě dlouhá cesta k sobě, ale věřím, že to společně zvládnem."

(09/2006)

Ad 8. „Jdeme dáľ - klient/-ka podniká praktické kroky, jež mu/jí mají pomoci
odejít a odpoutat se od terapeutické komunity. Zatímco může prožívat euforii,
že už to má za sebou, blízcí se musejí vyrovnávat s obavami, zda klient/-ka
zvládne život bez užívání drog, zda obstojí v případě, že se rozhodl/-a postavit
se na vlastní nohy a odstěhovat se od rodičů a/nebo jak se s takovou změnou
vyrovnají oni apod.
„Bylo mi jasný, že i já se musím lépe připravit na návrat dcery z TK. Současně jsem
měla obavy, že je na ukončení léčby možná ještě příliš brzy."
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(37/2006)

„Můj velký problém

byla pupeční šňůra. Musela jsem se učit myslet víc sama na

sebe."

(42/2006)

Jako v případě schématu, jak vnímají jednotlivé fáze pobytu v terapeutické
komunitě její residenti, poskytuje i výše prezentovaná diskuse spíše nástin
možných teoretických východisek pro uvažování o procesu práce s klienty a
jejich blízkými v terapeutické komunitě. Způsob prožívání jednotlivých fází
pobytu klientů v TK se může mezi jejich blízkými v důsledku vlivu řady
vnějších i vnitřních faktorů výrazně lišit. Získané informace přesto umožňují
soudit na jisté podobnosti vtom, jak jednotlivé vývojové fáze uživatelů
návykových látek v procesu jejich změny v TK mohou prožívat. Jako takové
mohou nabídnout jisté vodítko pro práci s blízkými klientů. Nicméně, jak bylo
zmíněno v úvodu, prezentované poznatky z malé substudie by bylo vhodné
potvrdit případně vyvrátit dalším výzkumem s využitím reprezentativnějšího
vzorku respondentů.
Jak naznačuje obr. 3 to, jak a jakými fázemi klient pobytem v terapeutické
komunitě subjektivně prochází, je ovlivněno faktory, jež proces jeho změny
ovlivňují. Tyto faktory lze podle vnímání klientů terapeutických komunit rozdělit
nejméně do dvou širších kategorií na 1) interní, tj. týkající se bio-psychosociální "výbavy" daného jednotlivce (např. osobní ambice, přístup k léčbě,
znalosti, dovednosti, míra obran, schopnost důvěřovat druhým, negativní
myšlenky, sebepojetí atd.) a 2) externí, tj. vlivy prostředí a sociálního okolí
klienta v terapeutické komunitě, na jejichž případnou změnu může mít jen
malý vliv

(např.

personál

programu,

složení

skupiny

klientů,

struktura

programu, prostředí apod.)(Sugg, 2003). Každý z faktorů v obou kategoriích
představuje vlivy, jež mohou změny závislého chování klienta pozitivně
facilitovat nebo jim naopak bránit. Jejich spektrum je poměrně široké, byť
nemusí být vyčerpávající a lze předpokládat, že jejich význam se bude u
jednotlivých klientů individuálně lišit. Nezanedbatelnou roli v tomto ohledu
budou hrát i vztahy s blízkými osobami, podpora klientů z jejich strany apod.
Lze předpokládat, že s podobnými, tj. interními a externími vlivy, jež mohou
ovlivňovat to, jak residenti jednotlivé fáze svého pobytu v terapeutické
komunitě prožívají, je třeba počítat i v případě jejich blízkých. Zatímco interní
vlivy se budou v obou případech pravděpodobně shodovat, externí vlivy, se
zřejmě budou výrazně lišit. To proto, že prostředí a sociální okolí, v němž
klienti dočasně žijí v terapeutické komunitě, se od podmínek běžného života,
v nichž žijí signifikantní osoby uživatelů drog, rovněž významně liší. V tomto
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kontextu pak mohou mít významný vliv další členové širší rodiny, přátelé,
známí

a kolegové

blízkých osob,

informace

o otázkách

užívání

drog

prezentované v médiích apod. Nicméně pokud jsou blízké osoby v kontaktu
s programem léčby v terapeutické komunitě - její prostředí, personál a jeho
přístup k nim, stejně jako další blízcí klientů zařízení - mohou rovněž mít jistý
vliv na to, jak různé fáze, jimiž residenti v programu procházejí, prožívají. Zdá
se, že by stálo za to, podrobit toto téma komplexnějšímu výzkumu.
d) Nahrazení "ztráty drog"
V kap. 1 (Sociální významy užívání drog: aneb proč lidé užívají drogy?) bylo
diskutováno a na konkrétních příkladech ilustrováno, kolik různých významů
může užívání návykových látek v životech jednotlivců hrát. I proto se v rámci
procesu práce s uživateli návykových látek v terapeutických komunitách jeví
jako potřebné, možné významy užívání drog jednotlivými klienty ozřejmovat a
snažit se za ně nalézat odpovídající, méně rizikové „náhrady".
V této souvislosti lze uvést i terapeutickými komunitami používanou filozofii
nahrazení "ztráty drog" osobnostním rozvojem (www.wftc.com - viz obr. 4,
níže). Podporu pro tuto teorii našla ve svém výzkumu i již zmiňovaná Sugg
(2003). Ta se ve svém šetření mj. zaměřila i na zmapování míry zapojení
residentů

do

užívání

drog,

smyslu jejich

Self,

vztahů

personálem a míry jejich angažovanosti v terapeutickém

s vrstevníky

či

programu.

Na

základě vlastních zjištění argumentuje, že jednotlivci procházejí v procesu
změny závislého chování v terapeutické komunitě obdobím hledání, kdy se
snaží porozumět sami sobě, svým vztahům s druhými i významu svého
užívání drog. K pochopení významu užívání návykových látek často dochází
po jejich vysazení, kdy se zpravidla objevují nebo zvýrazňují deficity vlastního
Self, jež mohou bránit zdravému fungování jedince. A to ať už jde o
nedostatek dovedností uživatele drog být sám se sebou či s druhými lidmi
nebo o jeho omezené dovednosti zacházet se svými emocemi.
Zdá se, že v procesu změny závislého chování nahrazuje uživatel drog "ztrátu
drog" svým osobnostním rozvojem (viz obr. 4), jehož komponenty se mohou
mezi jednotlivými residenty individuálně lišit s ohledem na jejich osobnostní
„výbavu". Může jít o zvyšování jeho nebo její sebedůvěry, vytváření vlastního
názoru a jeho zdravé prosazování, poznávání, že pocity lze unést (Kooyman,
1993), porozumění, proč užíval/-a v minulosti drogy a poznání, že výhodnější
je, se problémům postavit a řešit je, než podléhat pocitům viny a nebýt
schopen fungovat ve vztazích (Sugg, 2003). Ve většině případů je rozvoj
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sebeúcty uživatelů drog (jež u nich může být pošramocena např. v důsledku
jejich fyzického, psychického či sexuálního zneužívání zejména v období
dětství nebo odmítání druhými) významnou součástí procesu změny jejich
chování (Miller and Rollnick, 2003). V neposlední řadě je významnou součástí
tohoto procesu, který souvisí s rozvojem sebedůvěry a sebeúcty i vybudování
smyslu svého Self. Přitom patrně ani tak nejde o vybudování nové identity Self
(ex-uživatele drog), jako o vybudování pravdivého nebo skutečného Self,
jehož rozvoji mohlo být v dětství nebo v adolescenci z nějakého důvodu
zabráněno. A tím lze dosáhnout rozvoje takového Self, jež nepotřebuje užívat
drogy pro to, aby přežilo.
Zdá se přitom, že podobný
prezentovaný

v obr.

4)

lze

proces nahrazení ztráty drog (viz
aplikovat

nejenom

na

samotné

model

uživatele

návykových látek, ale i na jejich blízké. To proto, že jak již bylo diskutováno
v částech 3.2 (Systémově orientované teorie závislosti) a 3.4 (Hlavní přístupy
rodinné terapie), užívání návykových látek jedním členem rodiny může mít své
specifické významy i v kontextu fungování rodiny jako systému. Jinými slovy,
skutečnost, že člen rodiny přestane drogy užívat tak, jak to činil do doby před
absolvováním programu léčby, může vést k vážnému narušení

rodinné

homeostázy. Na tuto změnu může rodina jako celek nebo některý z jejích
členů reagovat stejnými (tj. jiný člen rodiny začne užívat návykové látky) či
jinými vzorci maladaptivního chování (Kooyman, 1993).
Obr. 4 - Proces individuální změny chování ve vztahu k užívání drog

Práce residenta
T K „ n a sobě"
Porozumění Self, vztahům a individuální potřebě
užívat drogy

I
Nahrazení ztráty drog osobnostním rozvojem

Rodina

může

nejenom

zavdávat

příčiny

k

problémovému

užívání

či

předávkování uživatele, umožňovat problémové a/nebo závislostní užívání
hyperprotektivními postoji a chováním, ale i vytvářet v systému rodiny potřebu,
aby jeden z jejích členů užíval drogy a tím přispíval k zachování rodinné
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homeostázy.

Jinými

slovy,

užívání

návykových

látek může

v rodinném

systému plnit přinejmenším dvě základní, byť protichůdné funkce. Může jít o
problém per se, kdy užívání návykových látek v rodině působí problémy
a/nebo může být užívání drog naopak symptomem problémů ve fungování
rodiny respektive jejích omezených dovedností nebo

neuspokojovaných

potřeb členů rodiny (Stanton a Heath, 1997). V posledně zmíněném případě
může užívání drog sloužit např. jako jakási forma ochrany rodiny před
projednáváním některých nepříjemných problémů (odcizení rodičů, skryté
konflikty mezi členy rodiny) nebo prostředek pro oddalování nevítaných změn,
jakými může být např. „vylétání dětí z hnízda". (Kalina, 2003).
„Uvědomil jsem si, že se musíme naučit spolu doma mluvit o všem."
„Uvědomila

(020/2005)

jsem si, jak mám svoji rodinu ráda a potřebuji je; naučila jsem se více jim

naslouchat."

(007/2005)

„Ujasnil jsem si, jak členové rodiny rozdílně vnímají vztahy v rodině."
„Musím k sobě pustit syna s manželem,

(060 /2003)

aby k sobě našli vztah otce se synem

mého zasahování."

bez

(046/2003)

Řada výzkumů naznačuje, že absolvování programu léčby v TK včetně jeho
předčasného ukončení, může mít svůj nesporný význam a vliv na dosažení
pozitivních změn v chování uživatelů návykových látek (viz např. Radimecký a
kol., 2004). Jako nezbytný předpoklad pro dosažení a udržení změněných
vzorců chování se jeví, aby klient v procesu léčby nejenom porozuměl svému
Já-Self, vztahům, v jejichž kontextu žije a funguje a individuální potřebě užívat
drogy, ale aby se mu ve spolupráci s terapeuty podařilo nahradit ztrátu drog
prostřednictvím osobnostního rozvoje (Sugg, 2003), o nějž TK usilují (WFTC,
1982). Přitom však je třeba být v očekáváních ve vztahu k výsledkům práce
s klienty realistický a mít na vědomí poznatky z výzkumů. Neboť jen malá část
uživatelů drog je schopna dosáhnout kýžené změny chování po absolvování
prvního programu léčby, část až po opakovaných pokusech, další dosáhne
takové změny jen částečně a zbylá část, byť patrně ta nejmenší z nich, vůbec.
V této souvislosti je třeba zmínit i patrně větší skupinu uživatelů drog, kteří
jsou zřejmě schopni své chování ve vztahu k užívání návykových látek
kontrolovat lépe než ti, kteří vyhledávají odbornou pomoc (Hartnoll a Power
1989).
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5

Ú S P Ě Š N O S T LÉČBY - IMPLIKACE PRO ZAPOJOVÁNÍ BLÍZKÝCH

Dodnes se u laické, ale i u části odborné veřejnosti lze setkat s poměrně
rozšířeným přesvědčením, že závislost na užívání návykových látek, ať už jde
o ilegální drogy, alkohol nebo nikotin, je chronická, nevyléčitelná nemoc (např.
Králíková a Kozák, 2004). Jedním ze škodlivých důsledků tohoto široce
zakořeněného mýtu jsou občas se objevující pochybnosti o tom, zda léčba
uživatelů návykových látek funguje a zda tedy má smysl do ní investovat
finanční prostředky z veřejných zdrojů. Na tyto a některé další otázky lze dnes
díky úsilí amerických a britských adiktologů, kteří se hodnocením úspěšnosti
léčby závislého chování dlouhodobě a ve velkém měřítku zabývali, odpovědět
za využití poznatků z jejich výzkumů. Co je důležité - jejich poznatky lze
vzhledem ke srovnatelnosti spektra a kvality českých programů léčby29
aplikovat i v případě otázek týkajících se léčby uživatelů návykových látek u
nás.

5.1 Funguje léčba?
Americký DATOS 30 a britský NTORS 31 jsou výzkumy, které se na národní
úrovni zaměřily na hodnocení výsledků programů léčby uživatelů návykových
látek v dlouhodobém horizontu v rozsahu, který pravděpodobně nemá ve
světě obdoby. Přestože oba výzkumy probíhaly a dosud probíhají v zemích
s odlišnými historickými, kulturními a sociálními tradicemi a podmínkami, které
ovlivňují jak vzorce užívání návykových látek, tak i služby pro jejich uživatele,
dospěly k podobným, poměrně optimistickým závěrům.
Především oba výzkumy potvrdily, že léčba uživatelů drog je účinná, byť ne ve
100 % případů, jak by si asi každý přál. Nicméně zhruba 40 % uživatelů drog
po absolvování programu léčby od užívání návykových látek zcela abstinuje.
U zbylých 50-60 % uživatelů drog se díky léčbě podaří alespoň zlepšit jejich
zdravotní a sociální stav natolik, že méně vyžadují další odbornou péči.
Přesto, že nevydrží po léčbě zcela abstinovat, chová se většina z nich méně
rizikově - např. v tom smyslu, že již neužívají drogy v tak vysokých dávkách,
neužívají je injekčné či jinak rizikově (např. nesdílejí v takové míře injekční
nářadí, nepoužívají je opakovaně) a/nebo mají tendenci dříve nastoupit k
opakované

léčbě,

aby

se

svých

problémů

29

souvisejících

s užíváním

V tomto ohledu autor vychází ze zkušeností, jež získal v rámci studijních stáží a návštěv řady
zahraničních služeb pro uživatele drog a ročního působeni v terapeutické komunitě Oak Lodge v Londýně
během pobytu v rámci postgraduálního studia na Imperial College.
30
DATOS - Drug Abuse Treatment Outcomes Studies - Výzkumy výsledků léčby uživatelů drog.
31
NTORS - National Treatment Outcomes Research Study - Národní výzkumná studie výsledků léčby.
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návykových látek zbavili. Pouze u nepatrné části uživatelů drog nenastane po
léčbě žádné nebo jen nevýrazné zlepšení.
Výzkumy

dále

následné

péče.

prokázaly
Ty

význam

pomáhají

tzv.

doléčování

absolventům

léčby

respektive
usnadnit

programů
přechod

z režimového programu v chráněném prostředí bez dostupnosti drog do
podmínek

běžného

života.

Nabízejí

klientům

zejména

psycho-sociální

podporu potřebnou pro udržení dosažené změny chování - např. žít bez
užívání drog ve společnosti, v níž jsou drogy (zejména alkohol a některé typy
léků) velice snadno dostupné a užívané prakticky na každém kroku nebo
alespoň užívat drogy kontrolované. Podle poznatků ze zmíněných výzkumů
přispívají programy následné péče ke zvyšování úspěšnosti léčby, tj. k udržení
v léčbě dosažených změn chování uživatelů drog až o 80 %.
Změny, jichž bývalí uživatelé drog díky programům léčby a službám následné
péče dosahují, významně přispívají ke snížení drogové kriminality, rizik šíření
infekčních nemocí a sociálního propadu uživatelů drog a tím i k významnému
snížení

ekonomických

nákladů,

jež

je

společnost

v důsledku

užívání

návykových látek nucena nést.
5.2 Přínosy léčby
Přes diskutované limity má léčba pro uživatele návykových látek, jejich rodiny
a společnost nesporné výhody, jak uvádí níže uvedený stručný přehled:
Snižuje:
•

rozsah užívání drog těmi, kteří prošli léčbou o 40 - 60% a tím mj. i riziko,
že budou drogy nabízet jiným lidem;

•

drogovou trestnou činnost o 40 a více % a tím i náklady, které byla
společnost v důsledku trestné činnosti uživatelů spojené s obstaráváním
ilegálních drog nucena nést;
nemocnost a úmrtnost uživatelů drog a tím i společenské výdaje na jimi
vyžadovanou nemocenskou péči a náklady spojené s ušlou produktivitou,
jež v důsledku jejich nemocnosti společnosti vzniká;

•

injekční užívání a sdílení injekčního náčiní mezi uživateli a tím i riziko
šíření žloutenek, HIV a/nebo TBC nejenom mezi uživateli drog, ale i mezi
neuživateli, s nimiž nebo mezi nimiž uživatelé drog žijí;

•

poptávku uživatelů drog po další lékařské péči a sociální pomoci a tím i
výdaje společnosti na ně.

Zlepšuje:
•

celkové fyzické a duševní zdraví uživatelů drog po absolvované léčbě,
čímž přispívá k jejich aktivnímu zapojování do života společnosti;
rodinné a sociální fungování uživatelů drog, čímž mírní starosti a problémy
jejich blízkých, kteří v důsledku jejich užívání drog často strádali;
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možnost uživatelů získat zaměstnání po léčbě až o 40% a tím i zvýšit
jejich produktivitu nejenom v jejich prospěch, ale i ve prospěch
společnosti;
kvalitu života uživatelů drog, jejich blízkých, rodin i společnosti.
5.3 Faktory úspěšnosti léčby
Závislost na užívání návykových látek nevzniká pouze ve vztahu člověk droga respektive její farmakologické účinky. Svou roli hrají také prostředí a
sociální podmínky, v nichž člověk žije (tj. zákony, normy, dostupnost drog,
„módnost" jejich užívání, kvalita života v okolí jejich místa pobytu a/nebo
socioekonomické prostředí, v němž člověk vyrůstá a žije apod.), osobnost
jednotlivce (tj. jeho psychologické dispozice, postoj a přístup k užívání drog,
dosažené vzdělání, dispozice k nonkonformnímu chování apod.) a kvalita
mezilidských vztahů, v nichž člověk vyrůstá a žije (např. vztahy s členy rodiny,
s vrstevníky, s autoritami, se vzdělávacími a sociálními institucemi).
Protože je vznik závislosti na užívání návykových látek ovlivněn mnoha výše
uvedenými

rizikovými

faktory

a

jejich

poměrem

k tzv.

ochranným

(protektivním) faktorům - opět na úrovni prostředí, jednotlivce a jeho vztahů i efektivita léčby závisí na mnoha různorodých faktorech. Ty mohou úspěšné
absolvování programu léčby a udržení v ní dosažených změn v dosavadním
životním stylu a především ve vztahu k užívání drog podporovat a/nebo
ohrožovat. Je logické, že hlavní roli hraje „výbava" uživatele drog - tj. jeho
psychologický profil, závažnost jeho zdravotních a sociálních problémů a jeho
motivace k zásadní změně chování - životu bez užívání drog nebo k osvojení
dovedností užívat je v kontrolované míře. Do hry vstupují i faktory jako je typ
zvolené léčby (odpovídá-li skutečným potřebám člověka), ale i její délka,
intenzita, náročnost a kvalita. Neopomenutelný je i vliv osobnosti a stylu práce
pracovníků konkrétního léčebného programu. V neposlední řadě je významné
to, zda a jak rodiny podporují uživatele drog v léčbě (včetně jeho širší rodiny a
blízkých přátel), jeho nebo její sociální situace (škola, práce, bydlení), stejně
jako socioekonomická situace blízkých osob klientů v léčbě. Především
posledně uvedené faktory na úrovni rodiny a nejbližšího sociálního okolí
uživatele drog implikují potřebu, zapojovat blízké osoby do spolupráce
s odbornými programy již v průběhu léčby uživatelů.
5.4 Vyplatí se do léčby uživatelů návykových látek investovat?
Z

poznatků

citovaných

zahraničních

výzkumů

vyplývá,

že

se

každé

společnosti do léčby uživatelů návykových látek investovat vyplatí. A v čem
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kromě výše uvedených přínosů léčby výhodnost takových investic spočívá?
Anglické výzkumy došly k závěrům, že každá 1 £, kterou vláda Velké Británie
vložila do léčby uživatelů drog, ušetří tamní společnosti 3-7 £ na nákladech,
jež by jinak nesla v důsledku trestné činnosti, kterou uživatelé ilegálních drog
páchají zejména proto, aby si mohli opatřit finanční prostředky potřebné na
nákup

drog.

Změna

chování

bývalých

uživatelů

drog

po

léčbě

vede

k výraznému poklesu trestné činnosti, kterou páchali, což se projeví i ve
snížení nákladů na činnost trestně-právního systému, tj. na práci policie,
soudů a věznic. K podobným závěrům nezávisle dospěly i americké výzkumy.
Další finanční břímě, které společnost v souvislosti s užíváním drog nese, je
tzv. ušlá produktivita, která se odhaduje na 69 % z celkových nákladů, jež
společnosti v souvislosti s užíváním ilegálních drog vznikají. Ušlá produktivita
vzniká v důsledku skutečnosti, že uživatelé drog zpravidla nepracují a přitom
na úkor společnosti čerpají prostředky ze sociálního a zdravotního pojištění.
Na dalším

místě mezi společenskými

náklady

v souvislosti

s užíváním

ilegálních drog jsou již zmíněné finanční prostředky vydávané z veřejných
zdrojů na činnost trestně-právního systému. Jejich podíl z celkových nákladů
společnosti v souvislosti s užíváním ilegálních drog se odhaduje na 19 %.
Pouze zbylých 10 % tvoří náklady na léčbu uživatelů návykových látek.
V souvislosti s diskusí o ekonomické výhodnosti léčby je třeba zmínit ještě
jednu opomíjenou skutečnost. A sice, že užívání ilegálních drog, zejména
injekční, představuje vážné riziko ohrožení veřejného zdraví. Jedná se
především o hrozbu šíření infekčních virových nemocí HIV/AIDS a žloutenek
typu B a C, jež se přenášejí krví nejenom mezi uživateli drog. V tomto ohledu
ušetří programy léčby společnosti každoročně nemalé finanční prostředky, jež
by musela vydat na jejich léčbu v důsledku šíření výše uvedených infekčních
nemocí, jako je tomu podle OSN např. v zemích bývalého Sovětského svazu
či jihovýchodní Asie. Ty podcenily význam prevence užívání drog, léčby
uživatelů a snižování potenciálních zdravotních a sociálních rizik spojených
s užíváním drog a v současné době čelí epidemickému šíření injekčního
užívání heroinu a viru HIV/AIDS včetně virové žloutenky C mezi uživateli (UN
AIDS, 2003). Pro ilustraci, léčba jednoho člověka postiženého
hepatitídou typu C přijde v České republice zhruba na 500.000,- Kč.
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virovou

6 KASUISTIKA - MODEL ZAPOJOVÁNÍ BLÍZKÝCH DO LÉČBY KLIENTŮ v T K

V roce 2001 byl na celostátní konferenci České lékařské společnosti

-

Společnosti pro návykové nemoci odborné veřejnosti představen jeden
z prvních

ucelených

v podmínkách

modelů

terapeutické

práce

s blízkými

komunity

osobami

(Radimecká

a

uživatelů

Radimecký

drog
2001).

Příspěvek čerpal ze zkušeností nabytých v terapeutické komunitě WHITE
LIGHT I. v Mukařově u Verneřic. Ta navazovala na tradici komunity, která v
letech 1993 - 1996 pracovala se švýcarskými mladistvými uživateli drog
v programu postaveném na systemickém přístupu, jehož integrální součástí
byla i intenzivní spolupráce s rodinami uživatelů drog. Výhradně pro české
klienty začala komunita pracovat od listopadu 1997 a jako vůbec první v
České republice začala nabízet program střednědobé léčby a resocializace
pro mladé lidi se závislým chováním ve věkové skupině od 15 let.
Podobně jako většina českých terapeutických komunit, lze i tuto označit za
tzv. „vesnickou", protože je umístěna v malé obci zhruba 25 km od nejbližších
velkých měst - Ústí n.L., Děčína a České Lípy a asi 90 km severně od
hlavního města Prahy, odkud do programu nastupuje téměř polovina klientů.
Terapeutická komunita je dostupná buď autobusem, který jezdí z 25 km
vzdáleného města pouze několikrát za den nebo autem. Taková poloha
terapeutické komunity je některými autory považována za výraznou překážku
zapojování signifikantních osob uživatelů drog do procesu jejich

léčby

(Kooyman, 1993). Následující kasuistika však demonstruje, že i podobnou
bariéru lze překonat.
6.1 Historie zapojení blízkých do programu TK White Light I.
První

pokusy

o

zapojování rodinných

příslušníků

klientů

uskutečňovali

pracovníci komunity již krátce po zahájení programu pro české klienty, tj. od
počátku roku 1998. Zpočátku se jednalo o tzv. rodičovské

skupiny,

které

probíhaly jedenkrát do měsíce, každou čtvrtou sobotu při návštěvním dnu.
Hlavním cílem skupin bylo zprostředkovat rodičům a dalším blízkým osobám
informace o životě klientů v terapeutické komunitě, nabídnout jim potřebnou
podporu a působit na ně v době, kdy se mění i residenti komunity. Podstatnou
součástí rodičovských setkání proto bylo, poskytovat rodičům bezpečné
prostředí a prostor, pomoci jim sdílet a vyměňovat si zážitky a zkušenosti s
cílem vymanit je z pocitu, že jejich situace je výjimečná, nejhorší a neřešitelná.
Zpočátku chtěli blízcí klientů mluvit především o problémech, které měli s
„jejich" blízkým uživatelem drog předtím, než nastoupil do programu. Později
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však byli schopni začít hovořit i o svých vlastních problémech a nejistotách.
Ve snaze reagovat na individuálně se objevující potřeby klientů a jejich rodin zejména v případech zjištění vážných problémů ve vzájemných vztazích,
komunikaci apod. - jim postupně byla, rovněž v rámci návštěvních dnů,
nabízena tzv. rodinná sezení s terapeuty. Zejména rodiče klientů však měli
zpočátku tendenci, nabídku účastnit se těchto sezení spíše odmítat, patrně
zejména v důsledku jejich obav z toho, že by oni měli rovněž podstupovat
„terapii", o níž často mnoho nevěděli.
Takto

strukturovaná

nabídka

služeb

blízkým

osobám

residentů

však

neposkytovala dostatečný prostor pro zprostředkování skutečného zážitku
života klientů v terapeutické komunitě. Nepomáhala ani vytvořit podmínky pro
navazování vztahů mezi blízkými osobami navzájem a/nebo s terapeuty, jež
se ukázaly být nezbytné pro rozvoj efektivní komunikace a oboustranně
prospěšné spolupráce či vzájemné podpory.
To vedlo pracovníky programu k hledání nástrojů, které by pomohly zmíněné
limity odstranit. Dalším krokem proto bylo rozšíření spektra služeb o nabídku
dvoudenních pobytů

rodičů

(nejlépe včetně sourozenců) v terapeutické

komunitě. V jejich rámci jim byla nabízena možnost účastnit se v roli quasiklientů programu skupiny, tj. oni se rozhodovali, které jeho části se zúčastní.
Od srpna roku 1998 byla tato možnost nabízena blízkým osobám klientů ve
druhé fázi programu a nebyla pro ně povinná. Využití nabídky záviselo
zejména na odvaze a ochotě blízkých osob klienta, vydat se do pro ně
neznámého a do značné míry i ohrožujícího prostředí. To s ohledem na jejich,
již zmíněnou obavu z terapie, o níž měli tendence se domnívat, že ji na rozdíl
od uživatelů drog nepotřebují. V důsledku zmíněných nároků nebyla nabídka
využívána blízkými osobami všech klientů.
To bránilo pracovníkům programu spolupracovat se signifikantními osobami
všech klientů na stejné úrovni a stejně intenzívně. Nabídku strávit dva dny v
komunitě zpravidla využívali především ti blízcí, kteří byli již předem ochotni
aktivně se na léčbě „svého" uživatele drog podílet a riskovat i možné změny
ve vlastním životě. Právě tyto blízké osoby - především pak matky klientů a
klientek - navíc nejčastěji navštěvovaly svépomocné skupiny pro rodinné
příslušníky uživatelů drog v místě jejich bydliště, pokud taková možnost
existovala.
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Proto, s cílem oslovit blízké osoby všech klientů programu stejnoměrně a
nabídnout jim možnost společně se setkat v prostředí, jež by pro ně nebylo
tolik ohrožující, přistoupili pracovníci komunity v červnu 1999 k dalšímu kroku.
Tím bylo pilotní ověření nové formy práce s nimi - tzv. rodičovského

víkendu.

Jednalo se o strukturované setkání residentů programu, jejich blízkých a
pracovníků komunity od pátku odpoledne do nedělního odpoledne mimo půdu
terapeutické komunity v nedalekém rekreačním středisku. Na základě pozitivní
zkušenosti a ohlasu ze strany signifikantních osob i klientů se tato forma
setkávání a spolupráce stala neodmyslitelnou a velice účinnou součástí
programu terapeutické komunity a nezbytným doplňkem ostatních forem
práce s klienty a jejich blízkými. Rodičovské víkendy se od té doby uskutečňují
pravidelně, jedenkrát za tři měsíce. Do současné doby se jich uskutečnilo již
34 a prošlo jimi již cca 168 klientů a 292 jejich blízkých. Díky tomu bylo možné
pro tuto práci využít poměrně velký vzorek dat, jež od nich byla v průběhu let
1999-2006 získávána různými formami, jak je podrobněji popsáno v kap. 7
(Výzkum).
6.2 Příležitosti pro práci se signifikantními osobami klientů
Do terapeutické komunity přicházejí klienti z celé republiky, nejčastěji z okruhu
do 100 km, v menší míře i ze vzdálenějších míst. Vzhledem k tomu a
vzhledem k ověřenému přínosu zapojení blízkých osob do programu léčby
residentů komunity je proto pro navázání spolupráce s jejich blízkými osobami
využívána každá příležitost, kdy vstoupí do osobního kontaktu s pracovníky
programu. Postupně se okruh takto využívaných vhodných příležitostí ustálil
na těchto:
•

strukturovaný pohovor a účast na skupině klientů při nástupu jejich
blízkého uživatele drog do programu, kdy jej/ji blízcí zpravidla doprovázejí,
návštěvní dny v komunitě (1x za měsíc),
rodičovské víkendy (1x za 3 měsíce),

•

doprovod

klienta

při

návratu

ze

samostatného

výjezdu

domů

(iindividuálně),
•

pobyt blízkých osob klientů v terapeutické komunitě (individuálně),

•

rodinná sezení vyžádaná mimo výše uvedené termíny (individuálně).
6.3 Prostředky práce s rodinami závislých v TK

To, že k uspokojování potřeb rodinných příslušníků ze strany terapeutické
komunity lze využívat různé příležitosti, modality a formy práce založené na
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individuálním přístupu již bylo zmíněno. Stejně jako to, že optimální, zejména
co do intenzity, prostoru a času pro práci s blízkými osobami

klientů

terapeutické komunity je kombinace výše uvedených příležitostí a prostředků
(jejichž

výčet

nemusí

být

konečný)

za

současného

zohledňování

individuálních potřeb a specifik klientů komunity a jejich blízkých.
Výhodou se zdá být, pokud je program zapojování signifikantních osob do
spolupráce s terapeutickou komunitou přehledně a srozumitelně popsán a
představen jako ucelený model klientům a jejich blízkým buď v období před
nebo bezprostředně při nástupu do terapeutické komunity. Takový ustálený
model ilustruje následující tabulka, v níž jsou popsány základní charakteristiky
využívaných příležitostí, používaných modalit a forem práce s residenty
komunity i s jejich blízkými osobami.
Tab. 3 - Model práce s rodinnými příslušníky v terapeutické komunitě v průběhu roku
srpen Záři
návštěnávště- rodič,
vy
vy
vikend
- rodičovské skupiny
- rodinná sezení
po dohodě

říjen

listop.

prosin.

návště- návštěrodič,
vy
vy
víkend
- rodičovské skupiny
- rodinná sezení
po dohodě

sestavení tripartitní smkx
ukončení programu

účast rodiny na skupině po výjezdu
klentadomů
1- pobyt rodiny v komuniti

- skupiny oddělené
- rodinná sezení
-sport, kluby
účast rodiny na skupině p
klienta na vikend domů

Př. Nástup klienta vstupr
úvodní skupina s rodiči j

i

Cervec

-skupiny oddělené/ společné,
- rodinná sezení - \fšichni
-sport, kluby

návště- návště- rodit
vy
víkend
vy
-rodičovské skupiny
- rodinná sezení
po dohodě

-skupiny oddělené/ společné,
- rodinná sezení - \všichni
-sport, kluby

duben květen červen

účast rodiny na skupině po výjezdu
klienta domů

březen

- skupiny oddělené
- rodinná sezeni - \
-sport, kluby

únor

ródič.
návště- návštěvy
víkend
vy
- rodičovské skupiny
- rodinná sezeni
po dohodě

účast rodiny na skupině po výjezdu
klierrtadomů

leden

RODIČOVSKÉ VÍKENDY

Rodičovské víkendy jsou součástí programu práce terapeutické komunity se
signifikantními osobami klientů, na nichž je možné demonstrovat všechny jeho
jednotlivé komponenty, jež jsou uskutečňovány v průběhu celého roku, jak
znázorňuje tab. 3, a které probíhají obdobně. Proto je pro účely této kapitoly
příklad rodičovských víkendů použit jako ilustrace toho, jak je práce s blízkými
uživatelů drog v podmínkách terapeutické komunity realizována.
Rodičovské víkendy se uskutečňují pravidelně jedenkrát za 3 měsíce za účasti
pokud možno všech rodičů a dalších blízkých klientů (sourozenci, přítel/-

103

kyně), většího počtu členů týmu (6-8). Od června roku 1999, kdy byl program
rodičovských víkendů zahájen, doznala jejich struktura a náplň postupně řadu
úprav. Snahou pracovníků programu od počátku bylo, nabídnout klientům i
jejich blízkým program a aktivity odpovídající jejich skutečným potřebám. Díky
průběžnému hodnocení programu se terapeuti měli v několika případech
možnost přesvědčit, že blízké osoby klientů komunity označily za přínosnější
jiné formy a metody práce, než zprvu očekávali pracovníci programu (Yalom
1995).

Např.

individuální

rodinná

sezení,

kterých

se zejména

rodiče

v počátcích rodičovských víkendů nejvíce obávali a terapeuti uvažovali, zda je
proto nevyřadit z programu, jsou v posledním období signifikantními osobami
hodnocena jako nejpřínosnější (viz bod 8.2
Subjektivně nejvýznamnější

Závěr šetření

- tab. č. 7 -

součást programu zapojování blízkých osob do

léčby uživatelů drog v TK). Objevily se dokonce i žádosti o zvýšení jejich
počtu. Žádosti však není terapeutická komunita z kapacitních důvodů (víkendů
se často zúčastňují i klienti a jejich blízcí po ukončení programu) schopna
vyhovět.
Rodičovský víkend probíhá formou intenzívní skupinové práce -

jde o

oddělené skupiny signifikantních osob a klientů a o jejich společné/smíšené
skupiny - a individuální práce s rodinami. Součástí setkání jsou i společné
zážitkové a sportovní aktivity. Jejich cílem je posílit atmosféru vzájemné
důvěry a spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami a aktivní odpočinek
od „terapie". Formy práce, jež jsou blízkými residentů programu subjektivně
vnímané jako pro ně nejpřínosnější jsou diskutovány v bodě 8.2 Závěr šetření.
Rodičovské víkendy se, v souladu s poznatky ze zahraničních

výzkumů

(MacGregor, 1962; MacGregor a kol., 1964), záměrně odehrávají na neutrální
půdě blízkého rekreačního střediska a nikoli v komunitě, kam klienti „patří" a
rodiče jsou jimi často vnímáni jako „vetřelci". I přesto je třeba mít stále na
zřeteli,

že

V počátcích

blízké osoby jsou
zapojení

do

oproti

programu

klientům
nejsou

komunity

blízcí

znevýhodněny.

residentů

zvyklí

na

skupinovou práci. Často jim je nepříjemná, nelíbí se jim různé postupy nebo
techniky, obávají se zesměšnění, ztráty autority. Jejich vztah s terapeuty je
kvalitativně jiný, než vztah terapeut - resident, což je ovlivněno rozdílnou
mírou vzájemného poznání.
Jedním

ze

základních prostředků,

který

všem

zúčastněným

usnadňuje

orientaci při víkendovém setkání, je pevně stanovená struktura programu,
k níž všechny tři zúčastněné strany - klienti, blízké osoby a terapeuti -
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postupně dospěly. Podrobný program víkendu je vždy umístěn na dobře
viditelném

místě ve společných

prostorách

rekreačního

zařízení.

Jeho

strukturu znázorňuje následující tab. č. 4:
Tab. 4 - Program "rodičovského" víkendu
PÁTEK
Cas
17:00
17:30
18:00

Program
Sraz rodinných příslušníků v terapeutické komunitě
Přesun do rekreačního střediska
Ubytování

19:00

Večeře
Úvodní komunita

20:00-21:30
SOBOTA

Program

Cas
08:15
09:00- 10:00
10:15-11:45
12:00-12:15

Snídaně
Společná ranní komunita
Oddělená skupina rodičů a klientů
Zadání samostatné přípravy pro rodinná sezení
Oběd
Individuální rodinná sezení/ Volno/ Sport
Večeře
Společný večerní klub

12:30
14:00- 18:00
18:30
19:30-21:00
NEDĚLE

Program
Snídaně
Společná skupina rodičů a klientů
Závěrečná společná komunita
Oběd
Odjezd do TK, možnost setrvat s klienty v komunitě

Cas
08:15
09:00- 10:30
11:00-12:30
12:30
14:00-18:00

Úvodní komunita
Úvodní společná komunita je prvním společným struktruovaným setkáním
všech zúčastněných, které má několik základních cílů:
•

poskytnout

informace organizačního

charakteru - pro zajištění zdárného

průběhu rodičovského víkendu je třeba účastníky setkání

seznámit

s programem a představit pracovníky, na něž se mohou v případě
jakýchkoli nejasností, problémů či stížností obracet.
•

vzájemně se seznámit - v období mezi rodičovskými víkendy zpravidla
nastupují do komunity noví klienti a setkání se tudíž účastní i nové blízké
osoby, případně část jiných terapeutů. Proto se všichni v úvodu formou hry
představí. Terapeuti

nabídnou

rodičům,

aby je v průběhu

víkendu

oslovovali křestními jmény jako klienti - aby residenti nebyli v tomto ohledu
oproti svým blízkým ve výhodě.
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•

zmapovat očekávání - aby bylo společné setkání pro zúčastněné strany
přínosné, je nezbytné zmapovat, co od něj očekávají. To je vodítkem pro
pracovníky komunity jak při přípravě skupin, tak i rodinných sezení
v průběhu víkendu.

•

navodit atmosféru důvěry a spolupráce

- zejména nově příchozí blízké

osoby klientů mohou mít ze společného víkendu obavy. Proto je snahou
pracovníků terapeutického týmu jejich obavy a nejistoty prostřednictvím
uvolňovacích her a aktivit zahnat. Při tom zpravidla významně pomáhají
„zkušenější" vrstevníci signifikantních osob residentů.
Ranní komunita
Jde o společné setkání všech účastníků na prahu nového dne. Jeho součástí
jsou reflexe a zhodnocení předchozího dne, různé techniky a hry. Účastníci
jsou informováni o programu nadcházejícího dne, je vyčleněn prostor na
dotazy či připomínky k programu nebo na organizační záležitosti. Hlavním
cílem ranní komunity je zjistit, jak se účastníci cítí a „nastartovat" je do nového
dne.
Oddělené skupiny signifikantních osob a klientů
Jejich téma či obsah vycházejí především z aktuálních potřeb a očekávání
blízkých osob respektive klientů. Vzhledem k tomu, že do programu nastupují
stále noví klienti a tím i nové signifikantní osoby, jsou okruhy témat těchto
skupin poměrně ustálené, viz následující tabulka:
Tab. 5 - Okruhy témat pro oddělené skupiny signifikantních osob a klientů TK

Skupina blízkých osob

Skupina klientů

křivdy z minulosti
obavy z budoucnosti
obavy z relapsu
důvody, proč klient začal brát drogy
očekávání od residentů
otázky vlastní viny
informace o drogách
informace o TK

křivdy z minulosti
obavy z budoucnosti
obavy z relapsu a jak by ho přijali blízcí
-

očekávání od blízkých osob
co vše blízkým v minulosti způsobili
-

Přes poměrnou shodu ve volbě některých témat oddělených skupin, kterou
ilustruje tab. 5, jsou výstupy z nich rozdílné. Jsou proto následně přenášeny
do společných skupin, kde jsou konfrontovány a dále se s nimi pracuje.
Rodinná sezení
Každá rodina absolvuje v průběhu sobotního odpoledne - podle stanoveného
rozpisu - sezení v rozsahu 45 min. s párem terapeutů (muž a žena), z nichž
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jeden je pokud možno vždy osobním terapeutem klienta. Současně tak pracují
tři až čtyři dvojice terapeutů, střídavě pod externí supervizí.
Rodinnému

sezení zpravidla

předchází zpracování

zadané

samostatné

přípravy všech členů rodiny. V počátcích rodičovských víkendů byla zadání
pro přípravu na sezení pro všechny účastníky stejná. Postupem času dospěli
pracovníci komunity k poznání, že je nezbytné je diferencovat s ohledem na
fázi léčby klienta, počet absolvovaných víkendů a individuální potřeby klientů a
jejich blízkých. Zadání se rámcově, s individuálními odlišnostmi, ustálila na
třech chronologicky navazujících okruzích (klient a jeho blízcí zpravidla
absolvují nejméně tři rodinné víkendy - někdy i po ukončení programu TK):
zmapování rolí a vztahů v rodině (to probíhá s využitím různých technik např. malování, modelování ostrova rodiny, společného malování,
modelování sochy rodiny aj.);
•

koncept sebepřijetí a vzájemného přijetí, vzájemné
s využitím technik Bonding terapie či psychodramatu);

odpuštění

(např.

•

obavy z budoucnosti po opuštění TK a z relapsu (jsou využívány např.
tématické malování, modelování či psychodrama).

Terapeuty facilitovaná konfrontace jednotlivých zpracování zadaného tématu
slouží jako základ pro zahájení sezení, při němž se většinou daří identifikovat
a otevřít konkrétní problém. Zpravidla je však třeba na jeho řešení dále
pracovat formou návazných sezení, jež se s blízkými osobami, klientem a
terapeuty dojednávají individuálně. Průběh sezení, výstupy a závěry z něj jsou
zaznamenávány do strukturovaného „Záznamu z individuálního rodinného
sezení" a slouží jako podklad pro další práci s klientem a jeho blízkými.
Volno/ Sport
Odpolední blok nabízí klientům a jejich blízkým nejenom rodinná sezení, ale i
možnost společně trávit volný čas nebo se věnovat nabízeným sportovním
aktivitám. Toho zpravidla využívají podle svých zájmů nebo v závislosti na
tom, jak je téma vzešlé z rodinného sezení oslovilo a/nebo zaměstnalo.
Někteří proto pokračují v zahájeném rozhovoru na téma, jež otevřeli při
rodinném sezení, jiní relaxují při sportu či při společné procházce po okolí.
Klienti ve vyšších fázích mohou se svými blízkými odjet mimo místo konání
setkání, zpravidla do blízkého města nebo do přírody v okolí rekreačního
zařízení.

107

Společný večerní klub
Celodenní program je pro všechny zúčastněné poměrně náročný. Večerní
klub je proto zaměřen na relaxaci všech přítomných, příprava konkrétní
podoby programu je na klientech. Kromě uvolnění napětí z uplynulého dne je
tak poskytnut prostor, aby klienti mohli předvést své schopnosti a dovednosti
svým blízkým, kteří tak často poznávají residenty komunity ve zcela nových a
pro ně často neznámých situacích a rolích.
Závěrečná společná komunita
Závěrečná komunita je posledním společným bodem programu - příležitostí
k rekapitulaci a reflexi víkendového setkání. Zúčastnění hodnotí, jak byla
naplněna jejich očekávání, jaký přínos pro ně celý víkend měl, co se jim nepodařilo, která část programu je nejvíce oslovila, co postrádali a co si odváží.
Tato rekapitulace slouží nejenom pro klienty a jejich blízké, ale jsou cenným
zdrojem zpětné vazby terapeutům, kteří se na uskutečnění programu podíleli.
Z těchto i z dotazníkových hodnotících šetření lze odvodit i aktuální přinos
rodičovských víkendů pro blízké osoby klientů. Přehled nejčastěji uváděných
odpovědí na otázku co nového jsem zjistil/-a, uvědomil/-a si, naučil/-a se, je
uveden v bodě 8.2 Závěry šetření v tab. č. 6 - Kategorie

subjektivně

vnímaného přínosu zapojování blízkých osob do procesu léčby.
Komplexní a kombinované zapojení signifikantních osob do rodinné terapie s
využitím všech výše uvedených metod a prostředků nemusí být výhodné
pouze pro léčbu uživatelů drog.

S úspěchem může být patrně využito i u

jiných forem rizikového nebo problémového chování. Tomu nasvědčuje i
americká zkušenost s využitím uvedeného přístupu ve snaze předcházet
a/nebo snižovat výskyt recidívy u mladistvých s delinkventním chováním po
propuštění z výkonu trestu (MacGregor a kol., 1964). Protože převážná část
rodin klientů programu žila ve velké vzdálenosti od zařízení, v němž probíhala
resocializace klientů, byla intenzivní rodinná terapie s rodinnými příslušníky
klientů realizována o víkendech v nedalekém motelu. Podle šetření, jež
američtí výzkumníci prováděli, zvyšovalo zapojování rodinných příslušníků do
práce

s mladistvými

resocializačních

pachateli

aktivit.

trestné

Podobný

postup

činnosti

efektivitu

realizovaných

by se patrně mohl uplatnit i

v zařízeních speciálního školství - zejména středisek výchovné péče a/nebo
výchovných ústavů.
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ETICKÉ ASPEKTY

Zapojování signifikantních osob do procesu léčby uživatelů drog s sebou nese
celou řadu etických otázek. To proto, že uživatelé drog stejně jako jejich blízcí
se mohou nejenom při nástupu do programu léčby střetávat s různými
problémy, obavami a nejistotami. Ty mohou pramenit např. z nedostatku
odpovídajících informací a představ o programu, jeho komponentách nebo o
procesu změny, jímž by měli klienti v terapeutické komunitě projít. V okamžiku
nástupu do programu je proto pro klienty, ale i pro jejich blízké zpravidla
obtížné formulovat a prosazovat své potřeby respektive cíle, jichž chtějí
v průběhu programu dosáhnout. V kontextu zapojování blízkých osob do
programu léčby uživatelů návykových látek navíc vyvstává řada praktických
otázek, jako kdo je „klient" neboli v čím zájmu má terapeut jednat, jak a
v jakém rozsahu má terapeut zachovávat mlčenlivost (např. tajemství jednoho
z členů dané sociální sítě) či zda má být program povinný pro všechny členy
rodiny respektive pro všechny významné blízké ze sociálního okruhu uživatele
drog.
Proto by programy léčby uživatelů drog měly důsledně dodržovat základní
etické principy.

Mezi ty podle Kitchenera (1986 In: Marshall, 1998) patří

zejména: a) autonomie - tj. svoboda jednotlivce uskutečnit jakoukoli akci či
myšlenku, která neohrožuje svobodu či práva ostatních; b) nepáchat zlo - tj.
nepůsobit škody sobě ani druhým; c) prospěch - veškeré aktivity mají být
činěny ve prospěch všech zúčastněných; d) loajalita - tj. zachovávat respekt
vůči právům druhých, dodržovat uzavřené dohody a být věrohodný a e)
spravedlnost - tj. zaručit všem zúčastněným rovné zacházení.
S cílem předejít

možným

nedorozuměním,

by měly být cíle terapie a

prostředky k jejich dosahování společně diskutovány a schvalovány všemi
zapojenými osobami. Odborný pracovník by měl proto všem účastníkům
programu v předstihu vysvětlit procesy a pravidla vzájemné spolupráce a
prodiskutovat s nimi jejich potencionální rizika stejně jako možné nepříznivé
důsledky. Na základě těchto vstupních informací a souhlasu by měl být
pořízen písemný poučený souhlas všech osob zapojených do spolupráce.
Konečně, protože jsou uživatelé drog primárními klienty léčby v terapeutické
komunitě, měli by to být oni, kdo rozhodují o tom, kdo jsou pro ně
signifikantními osobami - tj. kdo z jejich sociální sítě by měl být pozván, aby se
uvedeného programu účastnil.
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7 VÝZKUM

7.1. Cíl výzkumu
Hlavním tématem této práce jsou otázky související se zapojováním tzv.
signifikantních osob (Kooyman, 1993), tj. rodičů, sourozenců, partnerů a jiných
blízkých osob uživatelů drog do procesu jejich residenční léčby v podmínkách
terapeutické komunity. V roce 2000, kdy se autor začal těmito otázkami
systematičtěji zabývat a rozhodl se je podrobit výzkumu, pracovalo na území
České republiky 14 terapeutických komunit pro uživatele návykových látek
(Meziresortní protidrogová komise, 2000). Pouze jedna z nich -

WHITE

LIGHT I. v Mukařově u Verneřic (okres Litoměřice) - však v té době usilovala
o vytvoření uceleného modelu zapojení blízkých osob uživatelů drog do
procesu jejich léčby (Nevšímal a kol., 2004: 194). Tato situace se ale od té
doby v České republice výrazně změnila. Nejméně 10 českých terapeutických
komunit, jež jsou organizovány v sekci terapeutických komunit Asociace
nestátních organizací - A.N.O. (www.asociace.org) v současnosti signifikantní
osoby uživatelů drog do procesu jejich léčby různou měrou a různými formami
zapojují (Adameček a kol., 2003), k čemuž mj. pravděpodobně přispěly i dílčí
výstupy tohoto výzkumu (viz Radimecká a Radimecký, 2001). V zahraničí se
však dosud lze setkat jak s terapeutickými komunitami, které blízké osoby
uživatelů drog do procesu jejich léčby aktivně zapojují, tak s těmi, jež tak
nečiní (Kooyman, 1993)32. A to přesto, že řada výzkumů zapojování blízkých
osob uživatelů alkoholu a drog do procesu jejich léčby podporuje a jeho přínos
zdůrazňuje (např. Kaufman a Kaufman, 1992; Kooyman, 1993; Toumbourou,
1994; Simpson a kol., 1997). Tato skutečnost stejně jako to, že některé
drogové služby stále zapojují signifikantní osoby hlavně s cílem zvyšovat
kvalitu a efektivitu svých programů zejména ve prospěch uživatelů drog, vedla
k formulaci hlavní výzkumné otázky:
„Je z pohledu blízkých osob uživatelů drog jejich zapojování do procesu
léčby jejich blízkých v podmínkách terapeutické komunity výhodné?"
Pro zodpovězení této otázky bylo nezbytné popsat a analyzovat a) kontext, v
němž léčba uživatelů drog v českých terapeutických komunitách probíhá i to,

32

V tomto případě vychází autor disertace i z osobní zkušenosti. V období let 2002-2003 v rámci
postgraduálního studia v Londýně na částečný úvazek pracoval v terapeutické komunitě pro uživatele drog
Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Zapojování rodinných příslušníků uživatelů drog do jejich léčby v této
a dalších britských zařízeních nepatřilo k běžné praxi. Totéž autorovi při individuálních rozhovorech potvrdili
i kolegové z dalších zemí - např. z Polska, Španělska či Itálie, kde terapeutické komunity pro uživatele drog
patří k rozšířeným léčebným modalitám. Hlavním důvodem, proč signifikantní osoby klientů nezapojují, je
podle jejich tvrzení nedostatek finančních prostředků, jež zařízení na realizaci takového postupu potřebují.
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b) čím především blízké osoby uživatelů drog v důsledku užívání drog jejich
blízkými strádají respektive jakou formu pomoci od programů léčby potřebují,
c) jak proces léčby v terapeutické komunitě vnímají a d) zda jim tato zařízení
mohou při řešení jejich problémů nabídnout z jejich pohledu účinnou pomoc.
Šetření se proto zaměřilo i na zodpovězení dalších dvou dílčích otázek:
1. Jaký konkrétní přínos přikládají blízké osoby uživatelů drog

svému

zapojování do procesu léčby v terapeutické komunitě?
2. Jaké jsou z pohledu blízkých osob uživatelů drog nejpřínosnější metody a
formy pomoci, jež jim mohou terapeutické komunity nabídnout?
Zodpovězení těchto otázek může podle názoru autora disertační práce přispět
nejenom k nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, ale i k obohacení
stávající praxe programů léčby a resocializace uživatelů návykových látek nejen
v terapeutických komunitách, ale i v jiných typech služeb

poskytovaných

pracovníky pomáhajících profesí o poznatky ověřené výzkumem v podmínkách
České republiky.
7.2 Kvalitativní výzkum a zakotvený přístup
Kvalitativní přístup byl při realizaci výzkumu uplatněn z několika důvodů. Za
prvé, se jeví jako vhodný pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky, protože
chce zjistit názor přímých účastníků programu léčby v terapeutické komunitě zejména blízkých uživatelů drog - zda je pro ně zapojování do programu léčby
uživatelů návykových látek v terapeutické komunitě přínosné. Podle různých
autorů je právě kvalitativní přístup pravděpodobně nejvhodnější, pokud jde o
to, zjistit pozice protagonistů určitého procesu a důvody, proč je zaujali
(Bryman, 2001). Za druhé, výzkum se zaměřil i na sociální kontext, v němž je
program zapojování blízkých osob do léčby uživatelů drog v terapeutické
komunitě realizován stejně jako na role, které v procesu léčby obě skupiny —
tj. klienti a jejich blízcí - zaujímají a hrají. To proto, že pro porozumění určitým
sociálním jevům, na něž se výzkum zaměřuje, je podle Taylora (1993) třeba
se dopátrat významu, který svému jednání jeho různí účastníci připisují. Za
třetí, v procesu výzkumu může jeho realizátor zastávat různé role i podle toho,
zda používá kvantitativní nebo kvalitativní přístup. Protože byl autor disertační
práce do zkoumaných procesů osobně zapojen již před zahájením výzkumu,
ale i v jeho průběhu, jevilo se použití kvalitativního přístupu jako výhodnější.
To proto, že při použití perspektivy sociální konstruktivistické zakotvené teorie
je

aliance

mezi

výzkumníkem

a

participanty

m

výzkumu

doporučována

(Charmaz, 1995). Konečně, dalším důvodem bylo, že kvalitativní přístup
primárně (i když ne výhradně) inklinuje k induktivnímu generování teorie vdaném

případě

konstruována

odpovědí

prostřednictvím

na výzkumné
interakce

otázky, zatímco

mezi výzkumníkem

"pravda"
a

je

účastníky

výzkumu (Bryman, 2001).
Zakotvená teorie je podle svých autorů (Glaser & Strauss, 1967) kvalitativní
přístup, který při realizaci výzkumu používá systematický soubor postupů,
s jejichž pomocí lze vytvářet induktivně derivovanou zakotvenou teorii o
zkoumaném jevu (Strauss & Corbin, 1998) respektive formulovat odpovědi na
výzkumné otázky. To znamená, že umožňuje kontinuálně generovat a
ověřovat koncepty a vztahy mezi nimi. Hlavním cílem výzkumu je dosáhnout
porozumění sociálnímu kontextu a procesům, jež ovlivňují léčbu uživatelů
drog stejně jako kvalitu jejich života i jejich

blízkých v souvislosti

se

zapojováním posledně zmíněných do programu léčby osob se závislým
chováním.

Proto se uplatnění zakotvené teorie jeví jako

nejvhodnější

možnost. To mimo jiné i proto, že tento přístup je otevřen vůči objektivistickým
i subjektivistickým školám a jako takový umožňuje dospět k porozumění
analyzovaných sociálních procesů za využití obou perspektiv -

"zvenku

dovnitř" i "zevnitř ven" (Charmaz, 1995).
Zakotvená teorie se od jiných kvalitativních přístupů liší tím, že využívá
iterativní komparativní analýzu a teoretické samplování. Jde tedy o proces, v
němž sběr dat, jejich analýza, interpretace a vývoj teorie stojí v permanentně
úzkém a dynamickém vztahu (Strauss & Corbin, 1998) a opakovaně mohou
odkazovat zpět jeden k druhému (Bryman, 2001). Teoretické samplování
umožňuje výzkumníkovi při sběru dat a jejich analýze vysokou míru flexibility.
To mj. umožňovalo se v celém průběhu realizace výzkumu - na základě
průběžně získávaných poznatků - rozhodovat, která data sbírat jako další a
kde je hledat, aby bylo možné generovat teorii tak, jak se v procesu práce
s daty postupně objevovala (Glaser & Strauss, 1967).
Navíc, zakotvená

teorie umožňuje

relativně vysoký stupeň svobody a

kreativity při generování a validizaci získaných poznatků a formulování
odpovědí na výzkumné otázky, v jehož rámci lze používat induktivní i
deduktivní postupy v těsném vztahu. Rovněž psaní je v tomto přístupu
nedílnou

součástí

celého

procesu

výzkumu

a

hraje

v rámci

uplatňování diskutovaného přístupu významnou roli. Stejně jako sběr dat a
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jejich analýza totiž vyžaduje neustálé (křížové) srovnávání dat, poznatků z
analýz, poznámek a teorie.
7.3 Výzkumné Techniky
V průběhu realizace výzkumu byly použity různé techniky sběru dat a jejich
analýzy, jež jsou blíže popsány v následujícím textu.
7.3.1 Zdroje dat
Pro výzkum byly použity tři základní zdroje dat. Za prvé, publikovaná odborná
literatura, jež byla hledána v různých mezinárodních a národních (anglicky a
česky psaných) odborných časopisech, knihách a na internetu. Klíčová slova
pro hledání literatury byla "zapojení blízkých/signifikantních osob/příbuzných
a/nebo rodin do léčby uživatelů drog a/nebo alkoholu". Cílem hledání literatury
a zpracování jejího přehledu bylo identifikovat klíčové práce jako základ
referenčního rámce pro realizaci terénních šetření a dalších fází výzkumu.
Odborná

literatura

byla v případě

potřeby

doplněna

o

publikovanou

i

nepublikovanou literaturu nevědeckou - jedná se především o zprávy o
činnosti terapeutických komunit, o jejich nabídce služeb dostupných na
internetu, o odborné zprávy z oboru adiktologie, o zprávy z tisku či jiných
médií a o další související písemné materiály. Pro dokreslení některých částí
práce byla použita i relevantní krásná literatura. Všechny typy literatury byly
použity zejména jako sekundární komplementární zdroj dat k sebraným
interview, poznatkům z dotazníků a autorovu pozorování.
Druhým zdrojem dat

byli účastníci

programu

léčby

uživatelů drog, tj.

pracovníci terapeutických komunit, uživatelé návykových látek a jejich blízké
osoby, kteří v letech 2000 - 2006 využívali služeb terapeutické komunity
WHITE LIGHT I. v Mukařově (okr. Litoměřice), kterou autor disertační práce v
roce 1993 založil, do roku 1998 vedl a dosud s n í spolupracuje. Tudíž její
program i prostředí, v němž jsou služby oběma skupinám klientů poskytovány,
dobře zná. Data od uživatelů drog i jejich blízkých byla získávána zčásti
formou

dotazníkových

šetření,

zčásti

prostřednictvím

individuálních

a

skupinových interview - fokusních skupin. Rozhovory byly se souhlasem
účastníků nahrávány na diktafon případně na videokameru a následně, pro
potřeby analýzy přepsány do elektronické podoby.
Třetím zdrojem dat bylo autorovo pozorování a psané poznámky, které si
pořizoval jako přímý účastník různých forem práce terapeutické komunity
s jejími klienty a jejich signifikantními osobami, tuzemských i zahraničních
odborných

konferencí,

formálních

i
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neformálních

pracovních

setkání

pracovníků služeb pro uživatele návykových látek a rozhovorů s pracovníky
těchto služeb. Autor pracuje v oboru adiktologie od roku 1992, kde do
současnosti pracoval na různých pozicích, jež mu umožňovaly se výše
uvedených akcí pravidelně účastnit. Navíc se od r. 1999 pravidelně, v průměru
3x ročně účastnil pracovních setkání Sekce českých terapeutických komunit
Asociace nestátních organizací (A.N.O.), jíž je od r. 2004 předsedou. V rámci
těchto setkání se zástupci 10 zařízení daného typu z celé ČR pravidelně
informovali o vývoji a případných změnách v realizaci jejich programů včetně
zavádění

postupů

pro

zapojování

blízkých

osob

do

spolupráce,

o

zkušenostech z práce s klienty a jejich blízkými a výsledcích práce s nimi.
Autor disertační práce si z těchto setkání pořizoval písemné poznámky, jež
byly pro potřeby této práce použity jako další zdroj dat.
7.3.2 Dotazníkové šetření s uživateli drog a s jejich

blízkými

V úvodu výzkumu bylo s blízkými osobami uživatelů návykových látek, kteří
procházeli procesem léčby v terapeutické komunitě White Light I., provedeno
jednoduché dotazníkové šetření (dotazník viz příloha č. 3.). To se zaměřilo na
získání dvou základních typů informací: a) co signifikantní osoby podle svého
subjektivního názoru od pracovníků zařízení nejvíce potřebují, případně co jim
chybí a b) co signifikantní osoby v kontextu jejich zapojení do různých forem
práce s uživateli drog v terapeutické komunitě subjektivně vnímají jako pro ně
nejpřínosnější respektive jako nejméně přínosné. V prvním případě šlo tedy o
to, identifikovat hlavní potřeby

blízkých osob uživatelů drog, ve druhém

případě pak zjistit, zda a jak se pracovníkům terapeutické komunity daří tyto
potřeby

uspokojovat.

Poznatky z dotazníkových šetření, provedených s třemi skupinami uživatelů
drog v terapeutické komunitě (n=38) a s třemi skupinami jejich blízkých (n=62)
v rozmezí let 2000-2001, byla v kontextu zvoleného kvalitativního ukotveného
přístupu použita jako vstupní data pro další výzkum. Původně použitý dotazník
byl upraven do podoby standardního hodnotícího formuláře (příloha č. 4),
který byl blízkým uživatelů drog při tzv. rodičovských víkendech (viz výše bod 6.3 Prostředky práce s rodinami klientů v TK), v letech 2002 -

2006

pravidelně distribuován k vyplnění a sloužil tak jako další zdroj primárních
kvantitativních i kvalitativních dat (n=212).
Na

tomto

místě je

třeba

zdůraznit,

že

cílem

šetření

nebylo

reprezentativní vzorek respondentů, který by umožnil získané

získat

poznatky

generalizovat. Nešlo tedy o to, např. vytvořit univerzální soubor potřeb
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blízkých uživatelů drog a/nebo přínosů, jež jim podle jejich názoru zapojení do
procesu léčby uživatelů drog - nejčastěji členů jejich rodin - přinášejí. Šlo
spíše o to, porozumět možným vlivům, jež v kontextu jejich zapojování do
programů léčby pro uživatele návykových látek hrají roli, jíž přikládají význam.
To mělo přinejmenším dva důvody: a) stále se potvrzuje předpoklad, že
užívání drog je chování, jež může být stimulováno mnoha různorodými dílčími
vlivy ve společnosti, v osobnosti jedince a ve vztazích, v nichž žije a jež svým
chováním spoluvytváří (Edwards a kol., 1981). Ty mohou být implikovány jak
kulturním,

historickým,

sociálním

či

ekonomickým

vývojem

společnosti

(Radimecký, 2003), tak i rodinnou situací, chováním a normami sociální
skupiny, k níž jedinec náleží nebo jíž touží být přijat i jeho či jejími
osobnostními charakteristikami (Loeber and Farrington, 2001). U každého
jednotlivce může být podíl jednotlivých výše uvedených vlivů, jež mohly k
užívání drog přispět, různý (Hajný, 2001: 9); b) i potřeby blízkých osob a
uživatelů drog se v průběhu programu léčby v terapeutické komunitě vyvíjejí a
mění (Kooyman, 1993). Mění se a vyvíjejí i potřeby blízkých osob a uživatelů
drog v různých letech, kdy do programu léčby v terapeutické

komunitě

nastupují stejně tak jako v různých fázích procesu léčby. Bylo tomu tak i u
osob, jež byly do výzkumu, z něhož vychází tato práce, zapojeny.
Proces změny chování a očekávání bývá zpravidla rovněž velmi individuální
v důsledku vlivu řady různorodých proměnných a proto je obtížné, ne-li
nemožné identifikované

potřeby v generalizované

podobě uplatňovat ve

vztahu k oběma cílovým skupinám. Z tohoto důvodu se jako výhodnější jevilo,
pokusit se odpovědět na otázky proč mají zástupci obou cílových skupin
potřeby, jež mohou být v rámci šetření zjištěny a proč ty se mohou dále
vyvíjet, než se pokoušet o jejich statistické zmapování, což by spíše
odpovídalo principům kvantitativního výzkumu.
7.3.3 Interview s uživateli drog a s jejich

blízkými

Při realizaci výzkumu byly použity dvě formy interview - fokusní skupiny a
individuální interview s uživateli drog - klienty terapeutických komunit, s jejich
blízkými i s pracovníky programu. Fokusní skupina je definována jako forma
skupinového interview s vybranými účastníky, o kterých je známo, že jsou
účastníky určité situace (Merton, 1967). V daném případě se jednalo jak o
uživatele drog, tak o jejich blízké, kteří byli v různé míře zapojováni do
procesu léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě, a byli na své zapojování
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dotazováni (Bryman, 2001). Na své zapojování do zkoumaného programu byli
dotazováni i členové týmu zařízení. V průběhu realizace výzkumu bylo
uskutečněno několik fokusních skupin s pracovníky komunity (n=8) uživateli
návykových látek - aktuálními klienty či absolventy terapeutické komunity
(n=142) - a s jejich blízkými osobami (n=98). V posledním případě se jednalo
převážně o rodiče uživatelů drog, šetření se však účastnily i další blízké osoby
- sourozenci uživatelů, v několika případech jejich partneři/-rky, přátelé a/nebo
prarodiče.

Fokusní

skupinových

interview,

skupiny
přičemž

probíhaly
původní

formou
struktura

semistrukturovaných
rozhovoru

vycházela

z poznatků získaných v úvodním dotazníkovém šetření z let 2000 - 2001 a
byla v průběhu realizace výzkumu průběžně aktualizována tak, jak se při práci
s daty objevovaly nové skutečnosti a otázky. Rozhovory byly se souhlasem
účastníků nahrávány na diktafon případně na videokameru a následně pro
potřeby analýzy přepsány do elektronické podoby.
S cílem zjistit názory a zkušenosti všech skupin účastníků programu, byla
uskutečněna i podrobnější individuální semistrukturovaná interview tváří v tvář
(n=22). Participanti obou typů interview byli dotazováni na jejich vnímání
významu

zapojování

blízkých

osob

do

procesu

léčby

uživatelů

drog

v terapeutické komunitě, na možné souvislosti mezi problémy ve vztazích
uživatelů drog s jejich blízkými a užíváním návykových látek, na vzájemná
očekávání mezi členy obou skupin zapojených do procesu léčby závislého
chování, na jejich názory ohledně výhod a nevýhod zapojování blízkých, na
jejich potřeby v kontextu procesu léčby a na formy práce, které vnímají pro
řešení problémů, s nimiž se v souvislosti s užíváním drog potýkají, jako
nejpřínosnější. Na konci rozhovorů byl účastníkům šetření dán prostor pro
jejich další komentáře a zpětnou vazbu.
Struktura interview doznala v průběhu realizace šetření - v důsledku průběžně
získávaných poznatků z analýzy dat - určitých změn. Po prvních rozhovorech
bylo přidáno několik nových otázek o vhodných intervalech a příležitostech pro
zapojování blízkých osob do procesu léčby uživatelů drog, o okruzích témat
pro společnou práci personálu terapeutické komunity s uživateli drog a s jejich
blízkými,

o

subjektivním

prožívání

různých

fází

léčby

uživatelů

drog

v komunitě a o důvodech, jež mohly vést k rozvoji problémového užívání drog.
Tyto otázky se v průběhu výzkumného procesu ukázaly jako důležité nejenom
pro uspokojivé zodpovězení výzkumných otázek, ale ukázalo se, že mají
individuální význam i pro oslovené účastníky studie.
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7.3.4 Triangulace dat
Účast realizátora šetření ve zkoumaných procesech představovala od počátku
výzkumu riziko personálního biasu. S cílem toto riziko minimalizovat, byla data
z různých zdrojů triangulována. Triangulace (Webb et al., 1966) může být v
rámci výzkumu použita jako metoda srovnávání dat získaných jednou
výzkumnou technikou s daty pocházejícími z jiného zdroje či získanými jinou
technikou sběru dat (Bryman, 2001). V případě tohoto výzkumu to znamená,
že mezi sebou byla průběžně porovnávána data, jež pocházela z dotazníků,
interview, textové analýzy jejich přepisů, použité literatury, poznámek a
pozorování autora.
7.3.5 Analýza textu
Transkripty rozhovorů s respondenty výzkumu byly nejprve

analyzovány

formou otevřeného kódování (věta nebo odstavec) textu, aby byly vytvořeny
první kategorie jako základ pro další teoretický výběr (samplování) a ustavení
vztahů mezi kategoriemi (axiální kódování). Některé kategorie vyplynuly při
analýze jako 'in vivo' kódy (např. „střet s realitou", který mj. charakterizuje
skutečnost, kdy si blízká osoba uživatele drog až po určité době léčby
v terapeutické

komunitě byla ochotna

připustit závažnost

problémového

užívání návykových látek a potřebu na jeho řešení aktivně spolupracovat). Po
přepisu a okódování (otevřené a axiální kódování) byla data dále analyzována
formou selektivního kódování.
7.3.6 Etické otázky šetření
V průběhu realizace výzkumu byly aplikovány základní etické principy pro
sociologický výzkum (Marshall, 1998). Ten vychází při formulaci etických
zásad z Friedrichsova postulátu (1970), že lidská znalost není v případě jejího
předávání neutrální, protože představuje moc jednoho člověka nad druhým (in
Marshall, 1998: 201). Ačkoli v této oblasti neexistuje jednoznačný konsensus
o kompletní sadě etických pravidel, jež mají být při realizaci výzkumu se
zapojením

lidí dodržována,

přesto panuje shoda na obecně

sdílených

profesionálních principech. Přičemž k těm hlavním patří:
a) poučený souhlas účastníka výzkumu, který má zaručovat ochranu jeho práv
a

soukromí

prostřednictvím

poučení

o

cílech,

metodách,

výhodách,

nevýhodách a případných rizicích účasti ve výzkumu. To se vztahuje i na
metodu pozorování, jíž by neměl být podroben nikdo bez náležitého poučení a
informovaného souhlasu.
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b) nevystavování neobvyklému stresu, manipulaci nebo osobnímu riziku - jež
by v kontextu daného výzkumu mohlo být charakterizováno jako jednání se
všemi jeho

účastníky

s respektem

a

lidskou

důstojností,

protože

pro

nezasvěcené osoby jejich zapojení do šetření bezesporu mohlo určitou míru
stresu představovat.
c) ochrana osobních údajů - v tomto případě jde především o to, zachovávat
mlčenlivost a důvěrnost v případě informací, jež by mohly vést k identifikaci
účastníka výzkumu a zjištěných skutečností, jak v procesu sběru a analýzy
dat, tak při prezentaci jeho výsledků.
V souladu s výše uvedenými principy byli vytipovaní účastníci

výzkumu

osloveni se žádostí o jejich zapojení do sběru dat pro realizovanou studii.
Dříve, než byli o vyslovení souhlasu s účastí ve výzkumu požádáni, byl jim
vysvětlen cíl šetření a oblast výzkumného zájmu realizátora šetření včetně
předpokládané délky rozhovoru (1-1,5 hod.). Rovněž byli informováni, že jejich
zapojení je dobrovolné s tím, že jim byla nabídnuta možnost prodiskutovat s
nimi každé interview případně jim poskytnout kopii transkriptu rozhovoru,
pokud si to budou přát včetně možnosti uplatnit k němu jejich případné
připomínky. Takovou možnost však nikdo ze zapojených účastníků nevyužil,
přesto se na autora disertační práce několik jedinců po skončení skupinových
rozhovorů obrátilo s dodatečnými otázkami a názory, jež se patrně ostýchali
před vrstevnickou skupinou (blízcí uživatelů drog) položit respektive sdělit.
Závěrem byli ujištěni, že realizátor šetření udělá vše pro to, aby je neuvedl v
omyl a nezpůsobil jim svým výzkumem jakékoli problémy nebo škody. Rovněž
byli informováni o tom, že všechny pořízené záznamy, ať už v elektronické
(nahrávky na diktafonu, videozáznamy, přepisy rozhovorů v PC) či tištěné
podobě (dotazníky, přepisy rozhovorů) budou vedeny pod kódy, zajišťujícími
jim naprostou anonymitu, bez použití jakýchkoli osobních dat, jež by mohla
umožnit jejich zpětnou identifikaci. Navíc, při analýze byla data zpracovávána
v agregované podobě. Všechny tyto etické aspekty se realizátor šetření snažil
dodržovat po celou dobu realizace výzkumu i po jeho skončení.
7.3.7 Role výzkumníka
Autor disertační práce byl účastníkem zkoumaného procesu zapojování
blízkých osob do programu léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě
WHITE LIGHT I. od počátečních snah o jeho zavedení v roce 1998 do
současnosti. Proto je zde několik aspektů, na něž je třeba

upozornit.

Především jde o riziko nejasnosti ohledně role realizátora šetření vůči
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účastníkům výzkumu, ve vztahu k nimž v minulosti vystupoval jako vedoucí
zařízení, terapeut, později jako externí konzultant, supervízor programu a
týmu terapeutické komunity a v souvislosti s realizací této studie i jako
výzkumník. Vzhledem k přirozeným limitům subjektivního a komplexního
kontextu kvalitativního výzkumu a sociálně konstruktivistického přístupu, je
zásadní

podmínkou reflektovat zapojení výzkumníkova

self do

procesu

zkoumání (King, 1996). O to se autor disertační práce po celou dobu realizace
výzkumu snažil, mj. i proto, že uvedená "vícerole" mohla potenciálně mít
dopad jak na data, tak na účastníky výzkumu.
Ve vztahu ke sběru dat je pravděpodobné, že účastníkům výzkumu mohlo
dělat problémy, jednat s jeho realizátorem - kvůli jeho aktivnímu zapojení do
programu práce s rodinnými příslušníky v terapeutické komunitě - otevřeně.
Na druhé straně je možné, že se právě díky znalosti programu, jeho aspektů a
vztahům vytvořeným s participanty mimo rámec výzkumu podařilo jeho
realizátorovi sebrat bohatá data. Alespoň data, jež se podařilo získat,
naznačují, že participanti byli ve svých odpovědích

poměrně

otevření.

Účastníci se mohli cítit ohroženi i v důsledku prezentace svých názorů ve
fokusních

skupinách

např.

z obavy,

že

budou

dalšími

členy

skupiny

odsuzováni. Svoji účast v rozhovorech však přes informaci, že účast ve
výzkumu je dobrovolná a že ji mohou kdykoli v jeho průběhu odmítnout, nikdo
z oslovených neodmítl. Při fokusních skupinách se zdálo, že se podařilo
vytvořit s účastníky skupin atmosféru vzájemné důvěry, a že se participanti při
rozhovorech necítili ohroženi. Na to lze usuzovat ze skutečnosti, že se na
realizátora šetření obrátilo několik jeho účastníků po absolvování skupinových
interview se svými doplňujícími otázkami, jež ze skupinových

interview

vyplynuly a/nebo se zajímalo o výzkum. To ale může být subjektivní percepce
autora disertační práce a ne skutečné pocity jednotlivých účastníků výzkumu.
Oslovení lidé se také mohli cítit účastí ve výzkumu povinováni nebo se obávat
účast v něm odmítnout s tím, že budou realizátorem šetření odsouzeni nebo
s nimi

bude zacházeno jinak.

Realizátor

šetření

se snažil toto

riziko

kontrolovat tím, že před zahájením každého rozhovoru zdůrazňoval, že mu
jejich ochota a dobrovolnost mohou pomoci při realizaci studie, ale že by
pochopil, pokud by z nějakého důvodu nechtěli být do interview zapojeni. To,
že nikdo z oslovených svoji účast neodmítl, vyvolává otázky, zda a nakolik se
to podařilo. Nicméně, dotazníky distribuované v rámci tzv.

rodičovských

víkendů nevyplnili vždy všichni účastníci, z čehož lze usuzovat, že se oslovení
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potenciální respondenti nezbytně nemuseli cítit případným odmítnutím účasti
v procesu sběru dat ohroženi.
Dalším rizikem zapojení autora do zkoumaného procesu bylo, že povede
výzkum a bude interpretovat data tak, aby podpořil vlastní názory. S cílem
minimalizovat toto riziko, byl kladen důraz na opatrnou triangulaci dat.
Prostřednictvím výzkumu se autor disertační práce nesnažil o potvrzení svých
předpokladů či hypotéz, ty se snažil derivovat ze získaných dat. V rámci
šetření mu šlo o to, získat skutečné zkušenosti a názory participant na
zapojování blízkých osob do procesu léčby uživatelů návykových

látek

v terapeutické komunitě.
Zapojení realizátora šetření do zkoumaného procesu představovalo řadu
dilemat

ohledně jeho

role,

např. zda

vysvětlovat

detaily,

zdůrazňovat

relevantní souvislosti nebo zda se má snažit zůstat vůči výzkumu nestranný. U
vědomí toho, že zachovat naprostou nestrannost a objektivitu je prakticky
nemožné a s ohledem na možnosti zapojení self do kvalitativního výzkumu,
používal oba možné postupy kdekoli cítil, že je to přiměřené.
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8 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ

Jedním z hlavních stimulů pro volbu tématu disertační práce byl v praxi
přetrvávající ambivalentní postoj pracovníků drogových služeb k zapojování
rodičů a dalších blízkých osob jejich klientů do programů léčby a resocializace
uživatelů návykových látek.
Proto se tato práce, s využitím poznatků z realizovaného výzkumu, pokouší
nalézt odpověď na otázky, zda 1) blízké osoby uživatelů drog, které jsou
do programu léčby závislého chování v terapeutické komunitě zapojovány,
vnímají jim poskytované služby jako pro ně přínosné? V případě, že tomu tak
je, 2) jaké konkrétní přínosy v této formě podpory a pomoci, jíž se jim
dostává, spatřují? 3) Jaké jsou, na základě jejich zkušeností, nejpřínosnější
metody a formy spolupráce z těch, jež jim terapeutická komunita nabízí? A 4)
zda jim v nabízeném programu něco chybělo případně co?
8.1 Teorie
Na základě realizovaného šetření lze postulovat následující teorii:
Zapojování blízkých osob by mělo být nedílnou součástí všech typů programů
zaměřených na poskytování pomoci uživatelům návykových látek s cílem
dosáhnout změny jejich závislého chování. Uplatnění by patrně našlo i
v případě jiných typů služeb, které usilují o resocializaci/integraci klientů,
jejichž chování se odlišuje od obecně uznávaných společenských norem. A to
nejenom pro zvyšování kvality a efektivity programů, zejména ve vztahu k
dosažení změn chování klientů a jejich udržení, ale i jako prostředek ke
zvyšování míry znalostí, sociálních dovedností a kompetencí obou skupin klientů i jejich blízkých - z nichž mohou v průběhu i po ukončení programu
profitovat. A to pravděpodobně i bez ohledu na skutečnost, zda se klientovi
podaří kýžené změny chování v průběhu absolvování programu dosáhnout
a/nebo dosažené změny chování po jeho ukončení dlouhodoběji udržet či
nikoli.
Zdá se, že zapojení do programu léčby uživatelů drog může mít pro blízké
osoby klientů léčebných zařízení řadu aktuálních i dlouhodobých přínosů,
jejichž význam a kombinace se mohou individuálně lišit v závislosti na řadě
vnitřních i vnějších faktorů zejména na úrovni jejich osobnosti, rodinného
zázemí a situace stejně jako širšího sociálního prostředí, v němž žijí.
K hlavním přínosům diskutovaného programu pro blízké uživatelů drog mohou
především patřit:
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může se jim dostat nových informací o užívání drog, jeho důsledcích a způsobech
jejich řešení, jež mohou využít v rámci dané léčebné epizody jejich blízkého
uživatele drog stejně jako kdykoli v budoucnosti;
mohou zjistit nebo si uvědomit některé maladaptivní vzorce fungování jejich
rodinných systémů - zejména v komunikaci, ve vzájemných vztazích, ve stanovení
a dodržování rodinných hranic a pravidel - a budou moci podniknout kroky k jejich
změně směrem, který odpovídá potřebám všech členů rodiny a tím přispět ke
zlepšení kvality jejich života;
mohou si uvědomit některé dosud neuvědomované schopnosti či osvojit si nové
dovednosti potřebné pro zlepšení kvality jejich života a fungování rodin, jež jsou
vnímány jako

významné

protektivní

faktory ve vztahu

ke vzniku a

rozvoji

rizikových a/nebo problémových forem chování členů jejich rodin;
v bezpečném prostředí si mohou být schopni připustit pro ně často nepříjemnou
realitu a může se jim dostat odpovídající podpory, aby byli schopni se k ní postavit
čelem a aktivně se podílet na řešení různorodých problémů v rodině;
může se jim dostat podpory a návodů na řešení jejich problémů od dalších
účastníků programu, kteří mají podobné zkušenosti jako oni;
mohou si „na vlastní kůži" ověřit, že existuje naděje na vyřešení jejich problémů a
že se do jejich řešení vyplatí investovat.

Nejpřínosnější formou/metodou práce s blízkými osobami uživatelů drog
v kontextu jejich zapojování do procesu léčby velmi pravděpodobně jsou
individuální rodinná sezení všech členů rodiny s dvojicí terapeutů/poradců,
která kombinují přístupy rodinné terapie a rodinného poradenství.

Své

nezastupitelné a významné místo ale mají i další součásti programu - zejména
společné skupiny blízkých osob s uživateli drog a oddělené, vrstevnické
skupiny blízkých osob klientů terapeutické komunity. V menší míře jsou jako
přínosné vnímány i volný čas, kdy se uživatelé drog a jejich blízcí nemusí
účastnit organizované části programu a mohou trávit společné chvíle v kruhu
rodiny a večerní kluby s oddechovým zábavným programem, které pro své
blízké připravují klienti a jež přispívají k uvolňování tenze a k odreagování
všech

účastníků

po celodenním

programu sestávajícím z řady

pro ně

náročných strukturovaných terapeutických a poradenských intervencí.
Zdá se, že k hlavním limitujícím faktorům zapojování blízkých osob do
programu léčby uživatelů drog v podmínkách terapeutické komunity patří
zejména

a) časové omezení

programu,

které je dáno jak

možnostmi

pracovníků zařízení, tak i možnostmi blízkých uživatelů drog, kteří se aktivit
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účastní ve svém volném čase; b) kapacita terapeutického personálu, na který
kladou

velké

nároky

zejména

individuální

rodinná

sezení,

kdy

dva

terapeuti/poradci pracují současně s členy jedné rodiny a v kontextu velikosti
odborného týmu mohou probíhat nejvýše tři - čtyři sezení současně a c)
možná nerealistická očekávání blízkých osob ve vztahu k dosahování změn
v chování uživatelů drog v průběhu jejich pobytu v zařízení a specificky během
aktivit programu spolupráce s blízkými klientů. Tento přístup se nicméně
nejčastěji objevoval u blízkých uživatelů drog zejména v počátečních fázích
programu, postupem času bylo v jejich očekáváních možné zaznamenat
posun k více realistickým.
8.2 Závěry šetření
Výše

prezentovaná

teorie

byla

derivována

z dat

získaných

v průběhu

realizace výzkumu, v procesu hledání odpovědí na stanovené výzkumné
otázky. Odpovědi na ně jsou uvedeny níže. Jako podporu, ale i pro dokreslení
závěrů vyvozených v průběhu analýzy nasbíraných dat, jsou v následující
části textu uvedeny i vybrané doslovné citace z dotazníkových šetření stejně
jako z individuálních a/nebo skupinových interview - fokusních skupin. Pro
větší přehlednost jsou psány kurzívou a označeny kódem, pod nímž byla
vstupní data sebrána a zpracovávána. Číslo před lomítkem vyjadřuje pořadí,
v němž blízká osoba do zkoumaného programu v daném roce vstoupila, číslo
za lomítkem označuje rok, v němž byla vstupní data od dané osoby získána.
Hlavní výzkumná otázka prezentovaného výzkumu byla formulována takto:
„Je z pohledu blízkých osob uživatelů drog jejich zapojování do procesu
léčby jejich blízkých v podmínkách terapeutické komunity přínosné?"
Odpověď

na tuto

otázku

byla

hledána jak

v datech

pocházejících

z

dotazníkového šetření (n = 212), tak i v individuálních a skupinových interview
(n = 98), jež mohou pomoci na individuálních příkladech ilustrovat, jaké
konkrétní přínosy respondenti šetření v jejich zapojování do procesu léčby
jejich blízkých uživatelů drog spatřují a proč (viz níže - podotázka č. 1).
Z poznatků získaných v rámci

prezentovaného

výzkumu vyplývá,

že ti

z blízkých uživatelů drog, kteří se do procesu léčby svých zpravidla rodinných
příslušníků - uživatelů drog v terapeutické komunitě zapojili, své zapojení
vnímají jednoznačně jako pro ně přínosné. Přesto se v jednom dotazníku
objevil náznak, že mohou své zapojování vnímat jako další trápení těch, kteří
si už v soužití s uživatelem drog vytrpěli dost:
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„Pro mě až moc skupin. Někdy je to až trápení rodiče, který za ty roky zkusil

svoje."

(032/2004)

Je možné, že tento, byť v hodnocených dotaznících ojedinělý názor vystihuje
pohled, který na možný přínos zapojování blízkých osob uživatelů drog do
procesu jejich léčby v terapeutické komunitě pravděpodobně zaujímá ta část
rodinných příslušníků, kteří se do této formy spolupráce s terapeutickou
komunitou ve sledovaném období nezapojili (cca 12 %). Že pro sebe
v podobném typu programu patrně nespatřují přínos, lze usuzovat z toho, že
se programu nezúčastnili přesto, že tak další členové jejich rodiny učinili.
Vyjádřeno v absolutních číslech - z průměrného počtu cca 42 blízkých osob,
které se v rámci jednoho roku ve sledovaném období programu opakovaně
účastnily, jich ročně v průměru 5 postrádalo některého člena rodiny - zejména
otce klienta nebo klientky. To ilustruje i následující graf:
Graf č. 1

-Co blízkým uživatelů drog v programu jejich zapojování subjektivně nejvíce
chybělo?

• rodinný příslušník
• lepší vztahy účastníků
• více času na terapii
• byl/-a jsem spokojen/-a
• bez komentáře

Některé komentáře blízkých, kteří se programu přes své obavy
počáteční

nedůvěru

zúčastnili,

evokují

jedno

ze

nebo

základních pravidel

psychoterapie - nemusíš tomu věřit, ale zkus to. To ilustrují některé vybrané
komentáře z rozhovorů s participanty šetření:
„ Čekali jsme, že to bude mnohem horší."
„Z rodičovského

(015/2003)

víkendu jsem měla strach, zjistila jsem, že zbytečně."

„ Celý víkend se mi líbil přesto, že jsem z něj původně měl oba vy."

Jinými

slovy,

stejně

jako

v jiných

ohledech

i

v případě

(007/2005)
(010/2006)

zapojování

signifikantních osob do procesu léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě
se potvrzuje, že zkušenost je nepřenosná. Je pochopitelné, že blízcí uživatelů
drog mají obavy z účasti v programu, v jehož rámci se mohou do procesu
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změny závislého chování svých blízkých zapojit a mohou jej vnímat jako pro
ně nepřínosný nebo dokonce ohrožující. Zdá se ale, že se tento postoj
výrazně mění poté, kdy svoje obavy a/nebo nedůvěru překonají a programu
se zúčastní. Teprve tehdy mají možnost ověřit si, zda a případně jaký přínos
pro ně může diskutovaný program mít, jak to komentovala jedna respondentka
šetření:
„Vše bylo dobré - chyběl manžel, aby viděl, jak prospěje sdílení problému."

(029/2004)

Prezentovaný graf č. 1 ilustruje i některé další faktory, jež mohou hrát
významnou limitující roli ve vnímání přínosu programu zapojování blízkých
osob do léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě a jeho struktury.
Přestože v 49 % hodnocení neuvedli respondenti žádné připomínky - 26 %
otázku nekomentovalo

a 23 % bylo s programem spokojeno, v 51 %

v programu něco postrádali. Hlavní limitující faktor, který se v dotaznících
objevil v 33 % hodnocení, byl v procesu kódování nazván „více času na
terapii". Význam této kategorie patrně nejlépe vystihují následující komentáře
účastníků šetření:
„ Více osobních rozhovorů s terapeuty, dokážete vnést více poznatků a postřehů nám
rodičům."

(008/2002)

„Na rodičovské skupině - více prostoru pro všechny rodiče."
„ Více času na individuální sezení."

(013/2002)
(015/2002)

„Krátká doba pobytu - než jsem se uvolnil, jede se domů."

(029/2003)

„Snad ještě více individuálních sezení."

(032/2003)

„ Více času věnovat skupinám rodičů."

(043/2003)

„ Víc času (delší víkend)."

(059/2003)

„Potřebovali bychom více času - individuál - naučit se komunikovat s dcerou. Asi jsme
si víkend pokazili sami - chtěli jsme vše vyřešit moc rychle.

(034/2004)

„Chyběl mi rozsáhlejší výklad o škodlivostí drog na zdraví."

(010/2005)

„ Velký počet účastníků - méně prostoru pro všechny."
„Chybělo mi individuálně více času na řešení konkrétních problémů."

(045/2005)
(026/2006)

Jak je z uvedených komentářů respondentů patrné, k hlavním limitujícím
faktorům programu zapojování blízkých osob do programu léčby uživatelů
drog v terapeutické komunitě patrně patří čas, kapacita

terapeutického

personálu a zřejmě i jistá míra nedočkavosti blízkých osob, jejichž očekávání
ve vztahu k dosahování změn v chování uživatelů drog během realizace aktivit
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diskutovaného programu mohou být někdy nerealistická. Nicméně z poznatků
získaných v rámci šetření vyplývá, že posledně uvedený faktor se v převážné
míře vyskytuje zejména u blízkých osob uživatelů drog v počátečním období
pobytu v terapeutické komunitě a v průběhu další spolupráce se zařízením se
posouvá k více realistickým očekáváním. To potvrzují i některé výroky
signifikantních osob uživatelů drog, které se programu zúčastnily opakovaně:
„Uvědomil

jsem

si, že to při návratu

z léčby bude daleko těžší, než si

představit."

dovedu

(008/2002)

„Komunitou není nic vyřešeno, musíme pracovat na sobě já i syn."

(011/2004)

„Léčbou problém závislosti dcery nekončí, musím se s tím naučit žít. Měla bych si
konečně

začít řešit svůj život, hlavní

díl odpovědnosti

je na dceři.

porozuměla co je vlastně ta 'závislosť."

Poslední

z hlavních

Více

jsem

(042/2006)

limitujících faktorů ve vnímání

přínosu

programu

zapojování blízkých osob do léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě a
jeho struktury byl v rámci kódování nazván „lepší vztahy účastníků". Na něj
upozornilo 6 % respondentů a zahrnuje jak aktuálně prožívané problémy ve
vzájemné komunikaci mezi členy rodiny, tak nenaplněná očekávání účastníků
programu co do navazování vztahů s členy dalších rodin, kteří se programu
účastnili:
„Nedokáži odpovědět, snad mi chyběla jen společná řeč s dcerou."

(032/2002)

„ Chyběla mi intenzivnější komunikace s dcerou."

(032/2006)

„Chyběla mi větší soudržnost přítomných rodičů - sesednout si a popovídat si nejen o
problémech našich dětí."

(017/2002)

„Chyběli mi známí lidé, kteří bohužel z terapeutické komunity již odešli."

(007/2003)

„Chyběla mi větší komunikace mezi rodiči."

(021/2004)

„ Chyběl mi večerní společný táborák."

(027/2005)

„Vadila mi neschopnost

některých rodičů pochopit díouhodobost

jejich nevůle o tom dále diskutovat."

celého problému a
(038/2005)

„ Chybělo mi více emocí včetně mých."

(041/2005)

„ Chyběl mi společně strá vený čas."

(030/2006)

Na diskusi o limitujících faktorech ve vztahu k subjektivně vnímanému přínosu
zapojování blízkých osob do léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě
úzce navazuje výzkumná podotázka č. 1 a s ní související zjištění. Otázka
byla formulována takto:
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1. Jaký konkrétní přínos přikládají blízké osoby uživatelů drog svému
zapojování do procesu léčby v terapeutické komunitě?
Odpověď byla hledána jak formou dotazníkového šetření, tak i prostřednictvím
rozhovorů s účastníky. Ti byli dotazováni na to, co nového si v rámci programu
uvědomili, naučili se, zjistili nebo získali. Jak bylo podrobněji diskutováno
v kapitolách 1 a 3, existuje řada důvodů, proč lidé s užíváním drog začnou a je
třeba kombinace řady individuálně se ovlivňujících a vzájemně posilujících
faktorů, jež přispívají ke vzniku a rozvoji závislosti. Stejně tak lze identifikovat i
řadu individuálně odlišných přínosů, jež mohou blízké osoby klientů svému
zapojování do procesu léčby v TK připisovat. Ty byly pro zpřehlednění
získaných poznatků zařazeny do 8 kategorií, jež jsou výsledkem procesu
kódování dat z dotazníků a z přepisů interview. Přehled kategorií, jejich
význam a pořadí co do četnosti jejich uvedení v dotaznících nabízí tab. č. 6.:
Tab. č. 6 - Kategoríe subjektivně vnímaného přínosu zapojování blízkých do procesu léčby

Kategorie

Význam kategorie
o

% hlasů

Pořadí

124

22

1.

Nové
informace

Dostalo se mi nových informací
závislostech, jejich léčbě apod.

Problémy v
komunikaci

Zjistil/-a jsem,
že
máme
problémy
s komunikací v rodině a začal/-a jsem
pracovat na jejich odstranění.

90

16

2.

Problémy ve
ztazích

Uvědomil/-a
jsem
si
problémy
ve
vzájemných vztazích v rodině a začal/-a
jsem pracovat na jejich odstranění.

83

14

3.-4.

Nové
schopnosti/
dovednosti

Objevil/-a jsem své dosud nepoznané
schopnosti, osvojil/-la jsem si nové
dovednosti.

83

14

3.-4.

Střet s realitou

Uvědomil/-a jsem si skutečnosti, jež jsem
si nechtěl/-a připouštět a začal/-a je řešit.

73

13

5.

Jasné hranice
a pravidla

Uvědomil/-a jsem si, že některá pravidla/
hranice v rodině nejsou jasně stanoveny a
dodržovány a podnikl/-a kroky k nápravě.

51

9

6.

Podpora od
ostatních

Dostalo se mi podpory od ostatních,
uvědomil/-a jsem si, že nejsem sám/sama,
kdo má podobné problémy a dostalo se mi
návodů, jak je lze řešit.

39

7

7.

Dodávání
naděje

Ověři!/-a jsem si, že je naděje na vyřešení
mých problémů a že má smysl do jejich
řešení investovat.

31

5

8.

574

100

(n = 212)

-

Hlasů

Jak ilustruje přehled v tabulce, respondenti uváděli v rámci šetření v průměru
2,7 různých kategorií přínosů, jež svému zapojování do procesu léčby
uživatelů drog v terapeutické komunitě současně přikládali.
Nejčastěji uváděné bylo se 124 hlasy (22 %) získání nových

informací,

zpravidla o vzniku a rozvoji závislého chování, o různých typech služeb pro
uživatele drog, o způsobech léčby a prognóze její úspěšnosti. Druhým
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nejčastěji uváděným přínosem byly s 90 hlasy (16 %) problémy v komunikaci.
V rámci této kategorie respondenti nejčastěji uváděli, že si uvědomili určité
problémy ve vzájemné komunikaci v rodině, o nichž dřivě nevěděli nebo si jich
nevšímali. Nejčastěji šlo o případy, kdy spolu členové rodiny málo mluví o
tom, co a jak prožívají; vyhýbají se rozhovorům o určitých tématech nebo
k sobě nejsou ve vzájemné komunikaci dostatečně otevření a upřímní. Na
třetím a čtvrtém místě se s 83 hlasy (14 %) umístily problémy ve vztazích a
nové

schopnosti/dovednosti.

Prvně

uvedenou

kategorii

charakterizovalo

poznání, že v rodině přes její zdánlivou funkčnost existují problémy ve
vzájemných vztazích, které jsou vnímány jako rizikový faktor pro její další
fungování. To nejenom ve vztazích mezi uživatelem drog a zbylou částí
rodiny, ale i mezi dalšími členy rodiny, zejména ve vztahu rodič - dítě či mezi
rodiči navzájem. Kategorie nové schopnosti/dovednosti

vystihuje osvojení

nových poznatků zejména ve vztahu k zaběhnutým vzorcům chování v rodině
a návody, jak nefunkční vzorce ve vzájemné komunikaci či existujících
vztazích měnit. Pátá, nejčastěji uváděná kategorie se 73 hlasy (13 %), je střet
s realitou. Tu respondenti charakterizovali jako okamžik, kdy si připustili pro ně
nepříjemnou

realitu,

již

měli

tendenci

popírat

nebo

přinejmenším

bagatelizovat. Nejčastěji se jednalo o to, že si přiznali, že jejich blízký uživatel
drog má s užíváním návykových látek skutečné problémy a že změna
závislého chování je nelehký a dlouhodobý proces, jehož udržení po ukončení
léčby nezávisí pouze na samotném klientovi, ale i na jejich angažovanosti
v procesu změny jeho nebo jejího chování. V šesté nejčastěji

uváděné

kategorii jasné hranice a pravidla uvedené v dotaznících 51 respondentem (9
%), účastníci šetření uváděli, že si uvědomili, že některé hranice či pravidla
v rodině nejsou jasně stanoveny tak, aby byly srozumitelné pro všechny její
členy nebo stanoveny jsou, ale nejsou důsledně dodržovány. To může
v důsledku vést k problémům ve vzájemných vztazích, komunikaci a rozvoji a
udržování maladaptivních vzorců chování, jimiž mohou někteří členové rodiny
na nejasná pravidla a hranice v rodině reagovat. Jako sedmá v pořadí byla
s 39 hlasy (7 %) uváděna kategorie podpora od ostatních. Ta byla participanty
charakterizována jako získání podpory od ostatních účastníků programu, jež
jim pomohla uvědomit si, že nejsou sami, kdo se s podobnými problémy
potýkají a snaží se je řešit případně se jim od jejich vrstevníků dostalo návodů,
jak v dané situaci postupovat. Na osmém místě je s 31 hlasy (5 %) kategorie
dodávání naděje, jež je charakterizována tím, že účastníci šetření měli v rámci
zkoumaného programu možnost ověřit si, že závislé chování uživatelů drog
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lze úspěšně změnit a tím i minimalizovat s ním související problémy, s nimiž
se jejich blízcí potýkají.
Uváděné

pořadí

identifikovaných

přínosů,

jež

blízké

osoby

ve

svém

zapojování do procesu léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě spatřují,
je pouze orientační a patrně by nemělo být pro praxi uplatňováno schematicky
či dogmaticky. Např. tak, že by realizátoři programů zapojování blízkých osob
do procesu léčby uživatelů drog v terapeutické komunitě usilovali o to, aby ve
svých programech „dávkovali" nabízené služby podle identifikovaného pořadí
subjektivně

vnímaných

přínosů

tohoto

typu

programu.

To,

jak

často

respondenti šetření uváděli pro ně nejvýznamnější přínosy programu, může
být ovlivněno řadou faktorů, jež se mezi jednotlivci, rodinami, ale i v různých
situacích a čase mohou dále vyvíjet a měnit. Např. stále se zvyšující
dostupnost

odborných

i populárně

naučných

publikací o

závislostech,

informací o programech léčby závislého chování na internetu apod. může vést
k tomu, že získávání nových informací by se při podobném, opakovaném
šetření nemuselo nezbytně objevit na „prvním místě". Navíc, jak již bylo
uvedeno, respondenti šetření identifikovali v průměru 2,7 různých kategorií
přínosů, jež ve svém zapojování do procesu léčby jejich blízkých uživatelů
drog spatřují a kombinace a význam těchto přínosů se může mezi jednotlivci i v rámci jedné rodiny - výrazně lišit. Je proto patrně výhodné, mít při realizaci
podobných programů na paměti, co všechno by měly podobné programy
účastníkům nabízet, jak v jiném grafickém provedení znázorňuje graf č. 2, ale
to, jaký přínos si klienti z podobných programů odnesou, nechat na nich.
Protože právě klienti zpravidla vědí mnohem lépe než jejich terapeuti, co
potřebují, i když to často nemusí být schopni - alespoň v počátečních stádiích
spolupráce s terapeutickou komunitou - konkrétně pojmenovat.
Graf č. 2 - Subjektivně

vnímaný přínos zapojování

blízkých

osob klientů do procesu

léčby

• p r o b l é m y ve v z t a z í c h
• problémy v komunikaci
• střet s realitou
• jasné hranice a prawdla
• no\é schopnosti/ dovednosti
• nové informace
• dodávání naděje
• podpora od ostatních
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Pro prípravu

respektive

pro případnou modifikaci stávajícího

programu

zapojování blízkých osob do spolupráce s terapeutickou komunitou a zejména
pro vytvoření jeho optimální struktury, může být z praktického

hlediska

užitečnější odpověď na 2. výzkumnou podotázku, jež byla formulována takto:
2. Jaké jsou z pohledu blízkých osob uživatelů drog nejpřínosnější
metody a formy práce z těch, jež jim terapeutická komunita v rámci jejich
zapojování do léčby jejich blízkých nabízí?
Odpověď na tuto otázku byla hledána prostřednictvím dotazníkového šetření,
v němž

byla

rodičovského

otázka
víkendu

formulována

takto:

nejdůležitější?",

„Co pro

mne

bylo

z

náplně

přičemž v doplňující instrukci byli

respondenti žádáni, aby uvedli tu součást programu, jež pro ně osobně byla
z jejich

pohledu

nejpřínosnější.

Výstupy

z

dotazníků

byly

doplněny

o

informace získané formou individuálních a skupinových interview. Poznatky
z nich pomohly ozřejmit důvody, proč respondenti šetření danou metodu
respektive formu práce s nimi uvedli jako pro ně nejpřínosnější. Přehled
hlavních výsledků šetření uvádí následující tabulka:
Tab. č. 7 - Subjektivně nejvýznamnější součást programu zapojování blízkých osob do léčby
uživatelů drog v TK

Co pro mne bylo z náplně rodičovského víkendu
nejdůležitější? (n = 212)
0/
Absolutní počet
/o
Aktivita
hlasů
hlasů
individuální rodinná sezení
44
172
společné skupiny
19,94
78
skupiny rodičů
17,9
70
volný čas
40
10,23
kluby
16
4,1
ranní komunity
3,83
15
Celkem
391
100

Z přehledu v tabulce vyplývá, že naprostá většina účastníků šetření uvedla
jako pro ně nejpřínosnější v průměru dvě komponenty programu. Obtížnost
volby

pouze

jedné,

nejvíce

přínosné

součásti

programu

opakovaně

komentovali slovy:
„ Vše bylo důležité, nemám negativní postřehy."
„ Všechno pro mě bylo důležité, zajímavé."

(008/2002)
(014/2003)

„ Všechno mělo svůj smysl, mnohé mě osloví dodatečně."

(020/2004)

„ Vše mě oslovilo. Dění celkově bylo určitě přínosem - poučením."

(042/2005)
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„Myslím, že vše tu mělo nějaký smysl."

(038/2006)

J a k o subjektivně j e d n o z n a č n ě nejpřínosnější metoda/forma práce byla ve 172
případech

uvedena

individuální

rodinná

sezení

účastníků

programu

s terapeuty (44 %).
„Individuáí nás všechny vždycky posune o velký kus dopředu."

(012/2002)

„Na tom rodinným sezení jsme došli k věcem, jež bychom se sami doma báli jenom
otevřít."

(018/2004)

„Individuáí mi otevřel oči."

(026/2006)

„Z našeho sezení mám dobrý pocit. Udělali jsme všichni velký kus práce. Škoda, že
těch individuálů nemůže být míc. Možná už bychom měli hotovo!"
Se 78 respektive 70 hlasy následovaly

společné

skupiny

v léčbě s jejich blízkými (cca 20 %) a tzv. oddělené

(040/2005)
uživatelů

vrstevnické

drog

skupiny

blízkých osob (cca 18 %).
„Na těch společných skupinách si vždycky uvědomím, že se mi snáz řeší problémy
druhých než moje vlastní."

(018/2002)

„Je zajímavý vidět, jak spolu na těch skupinách jednají jiní rodiče a jejich děti. Je to
velký poučení pro mě i pro syna."

(012/2003)

„Dá se říct, že mi ty skupiny dávají návody, jak postupovat."

(022/2004)

„Naděje, to je to, co mi dávaj. Zvlášť když vidím tu maminku a jejího syna, kteří už
mají pobyt tady za sebou a funguje jim to."

(036/2006)

P o m ě r n ě menší v ý z n a m byl respondenty přikládán doplňkovým

součástem

programu, j a k o j s o u volný čas se 4 0 hlasy (cca 10 %) a klubovým večerům,
v jejichž rámci klienti terapeutické komunity připravovali zábavný a oddechový
program pro všechny účastníky. T y získaly pouhých 16 hlasů, tj. cca 4 %.
„V rámci volna máme dost času si spolu všichni popovídat

a probrat to, co jsme

otevřeli na individuáiu."

(006/2003)

„Když máme volno, můžu si trochu odpočinout a popovídat si i s jinými rodiči a klienty
víc v soukromí."

(018/2005)

„Ten klub se mi líbil. Odreagovala jsem se, zasmála a pobavila jako už dlouhou dobu
ne."

(034/2006)

„Měla jsem trochu strach, že to bude ostuda, ale moc mě překvapila.
takhle neviděla, že by dokázala bavit lidi."

Nikdy jsem ji
(028/2005)

N e j m é n ě hlasů (15) získaly tzv. ranní komunity (3,8 %), jež sice rovněž
probíhaly f o r m o u společné skupiny uživatelů drog v léčbě s jejich blízkými,
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nicméně

svojí

náplní

se

zaměřovaly

spíše

na

reflexe

pocitů

účastníků

p r o g r a m u z p ř e d e š l é h o d n e a aktualizaci p r o g r a m u na d a l š í d e n . J i n ý m i slovy,
na t ě c h t o s p o l e č n ý c h s e t k á n í c h se z p o h l e d u ú č a s t n í k ů p a t r n ě n e d ě l o nic tak
v ý z n a m n é h o , c o by se s p e c i f i c k y v z t a h o v a l o k p r o c e s u z m ě n y c h o v á n í klientů
n e b o j e j i c h blízkých. Z ř e j m ě p r o t o j i m nepřikládali t a k o v ý v ý z n a m .
„Vždycky

už se těším, až skončí, teprve potom přijde ten opravdovej program,

o sobě dozvídáme

nový věci."

kdy se

(004/2004)

„Je to takovej klid před bouří a proto už to chci mít za sebou."

(012/2005)

„Radši bych si místo ranní komunity dala indivíduá!."

(016/2006)

Plastičtější

pohled

s blízkými

uživatelů

na

subjektivně

drog

preferované

v podmínkách

metody

terapeutické

a

formy

práce

komunity

nabízí

n á s l e d u j í c í graf:
Graf č. 3

- Subjektivně nejvýznamnější součást zapojování blízkých osob do léčby uživatelů
drog v TK

• individuální rodinná sezení
n společné skupiny
• skupiny rodičů
• volný čas
• kluby
• ranní komunity
20%

Přestože

může

být o d p o v ě ď

na t u t o

podotázku

pro

praktickou

přípravu

r e s p e k t i v e pro p ř í p a d n o u m o d i f i k a c i stávajícího p r o g r a m u z a p o j o v á n í b l í z k ý c h
o s o b a z e j m é n a pro j e h o o p t i m á l n í s t r u k t u r u užitečnější, m á i o n a s v é limity.
K t ě m h l a v n í m , již i d e n t i f i k o v a n ý m v d i s k u s i o limitujících f a k t o r e c h p ř í n o s u
t o h o t o t y p u p r o g r a m u pro blízké klientů p a t r n é patří z e j m é n a a) o m e z e n ý č a s
na

realizaci

především

aktivit
na

programu,

realizaci

b)

omezená

individuálních

kapacita

rodinných

terapeutického
sezení

a

týmu

c)

někdy

nerealistická o č e k á v á n í z e j m é n a t ě c h ú č a s t n í k ů , již se p r o g r a m u

účastní

p o p r v é v životě.
J a k již bylo a r g u m e n t o v á n o , pro lepší p o r o z u m ě n í v ý š e p r e z e n t o v a n é teorii a
poznatkům

z realizovaného

šetření, se j a k o n e z b y t n é jevilo a n a l y z o v a t
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a

popsat kontext, v n ě m ž práce s uživateli drog v českých

terapeutických

komunitách probíhala a probíhá stejně j a k o faktory, j e ž její vývoj a případné
posuny v ní ovlivňují. Proto byla v úvodní části disertační práce diskutována
témata: sociální v ý z n a m y užívání drog - aneb důvody, proč lidé užívají látky
měnící

vědomí;

posuny

v paradigmatu

užívání

drog

a

způsobů

řešení

problémů v j e h o důsledku vznikajících v průběhu historie lidské společnosti
v období
s ohledem

zejména

posledních

sto

let;

na jejich implikace zapojovat

různé

teorie

blízké osoby

závislosti

zejména

uživatelů drog

do

procesu léčby; terapeutické komunity j a k o j e d e n z m o ž n ý c h m o d e l ů pomoci
uživatelům drog i jejich blízkým a jejich místo a role v oboru adiktologie;
otázky úspěšnosti práce s uživateli drog včetně jejich implikací pro zapojování
blízkých osob. K r o m ě toho byla uvedena i kasuistika, která představila j e d e n
z m o ž n ý c h ucelených m o d e l ů zapojování blízkých osob do programu práce s
klienty v p o d m í n k á c h terapeutické komunity. Modelu, který ovlivnil činnost
řady českých terapeutických komunit.

133

ZÁVĚR
Tato práce diskutuje teoretická východiska a v ý z k u m e m podložené odpovědi
na n ě k t e r é otázky související se z a p o j o v á n í m r o d i n n ý c h p ř í s l u š n í k ů a přátel
uživatelů d r o g d o p r o c e s u j e j i c h léčby v p o d m í n k á c h č e s k ý c h t e r a p e u t i c k ý c h
k o m u n i t a p ř e d s t a v u j e j e d e n z m o ž n ý c h k o m p l e x n í c h m o d e l ů p r á c e s nimi.
V jiných terapeutických komunitách jsou používány obdobné postupy, jejich
o r g a n i z a č n í r á m e c a n á p l ň se v š a k m ů ž e o d p r e z e n t o v a n é h o p ř í k l a d u lišit
v důsledku

řady

místních

specifik.

Jako

podstatné

se v š a k v e v z t a h u

k

p o z n a t k ů m z p r e z e n t o v a n é h o šetření jeví, ž e č e s k é t e r a p e u t i c k é

komunity

potřebu

nejenom

zapojení

signifikantních

osob

uživatelů

drog

do

léčby

reflektují, ale i na ni v praxi reagují. I to j e p r a v d ě p o d o b n ě j e d n í m z faktorů,
který přispívá k d o b r ý m , m e z i n á r o d n ě s r o v n a t e l n ý m v ý s l e d k ů m j e j i c h p r á c e s
uživateli d r o g . Z d á se, ž e k rozvoji t é t o p r a x e č e s k ý c h t e r a p e u t i c k ý c h k o m u n i t
d o jisté míry přispěl i v ý z k u m r e a l i z o v a n ý v r á m c i přípravy t é t o
p r á c e a p r e z e n t a c e p r ů b ě ž n ý c h p o z n a t k ů z něj na o d b o r n ý c h

disertační

konferencích

a / n e b o v o d b o r n é m tisku.
Zapojování

blízkých o s o b u ž i v a t e l ů d r o g d o p r o c e s u j e j i c h léčby

vychází

z r o z s á h l ý c h p o z n a t k ů p o d l o ž e n ý c h v ý z k u m e m , který d o k l á d á j e h o pozitivní
přínos z e j m é n a pro uživatele d r o g . Z v ý s l e d k ů šetření p r e z e n t o v a n é h o v t é t o
d i s e r t a č n í práci v y p l ý v á , ž e m á svůj n e s p o r n ý v ý z n a m i pro j e j i c h blízké. P r á c e
s blízkými

osobami

klientů v e l m i

pravděpodobně

pomáhá

zvyšovat

jejich

informovanost o závislostním chování a o procesu jeho změny, poskytovat jim
potřebnou

podporu

hodnotnější

vztahy

přispívat

tak

ke

v nelehké

životní

s pracovníky

sdílení

cílů

situaci,

komunity

programu

navazovat

i uživateli

všemi

drog

kvalitativně

v programu

zúčastněnými

a

skupinami.

V n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h j i m p o m á h á řešit i o s o b n í p r o b l é m y a / n e b o p r o b l é m y
v i n t e r p e r s o n á l n í c h v z t a z í c h s j e j i c h blízkými, n e j e n o m s těmi, kteří j s o u t o h o
č a s u v p r o g r a m u t e r a p e u t i c k é k o m u n i t y . T o se pak m ů ž e příznivě p r o m í t a t
n e j e n o m d o nižší míry d r o p - o u t ů ( p ř e d č a s n é h o
aktivnějšího

přístupu

residentů

k programu,

ale

ukončení programu) a do
i ve

vztahu

k posilování

k o m p e t e n c í a z v y š o v á n í kvality života j e j i c h blízkých.
Je

ale v e l m i

pravděpodobné,

k z a p o j e n í do p o d o b n é h o

že

některé

z blízkých

p r o g r a m u resistentní,

osob

klientů

p r o t o ž e m o h o u čelit

budou
řadě

p r o b l é m ů a obav, n e b o ť o z á v i s l o s t n í m c h o v á n í či o terapii z p r a v i d l a vědí
j e n o m m á l o . Proto se j a k o důležité jeví, aby se j e pracovníci s l u ž e b snažili
m o t i v o v a t ke s p o l u p r á c i a k z a p o j e n í d o p r o g r a m u léčby při k a ž d é příležitosti,
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nejlépe od prvního setkání. Nejvhodnějšímí příležitostmi pro to se zdají být
vstupní pohovory před nebo při nástupu klienta do terapeutické komunity.
Vyplatí se i motivovat blízké osoby klientů, aby absolvovaly celý program,
nikoli j e n j e h o část. Např. s t ě m i signifikantními osobami, které v rámci tzv.
rodičovského v í k e n d u absolvují páteční s e z n a m o v a c í komunitu, se daří s n á z e
navázat

vztah

vzájemné

důvěry,

jež

je

nezbytná

pro

spolupráci

při

náročnějších částech programu v dalších dnech.
Účast v programu by měla být dobrovolná. Proto by pracovníci zařízení neměli
trvat na přítomnosti v š e c h pro klienta v ý z n a m n ý c h osob z j e h o sociálního okolí
za k a ž d o u cenu. Je pravděpodobné, že některé z blízkých osob klientů budou
potřebovat více času, aby se rozhodly, zda se do spolupráce zapojit či nikoli.
V t a k o v é m případě m o h o u pozitivní informace a zkušenosti od jiných, již
z a p o j e n ý c h rodinných příslušníků či přátel residentů hrát klíčovou roli při
motivaci těch, kteří se s v ý m z a p o j e n í m váhají. Zahraniční v ý z k u m y

navíc

naznačují, že účast v š e c h členů rodiny není pro dosažení ú s p ě c h u v rodinné
terapii nezbytně nutná.
Protože j s o u v práci navrhovány specifické modality, modely a m o ž n á témata
práce

s klienty

a jejich

blízkými,

je

třeba

zdůraznit

potřebu

zachování

individuálního přístupu, který se vůči uživatelům drog a jejich signifikantním
o s o b á m jeví j a k o nezbytný. Jde z e j m é n a o to, diferencovat práci s klienty a
jejich rodinami podle jejich individuálních potřeb např. s ohledem na to, v jaké
fázi programu respektive cyklu z m ě n y se klient nachází a j a k á j e aktuální
situace v j e h o nebo její rodině. Proto j e také nezbytné program

průběžně

hodnotit a získávat z p ě t n o u v a z b u od všech j e h o účastníků. T o

umožní

hodnotit efektivitu, případně modifikovat program, aby reagoval na skutečné
aktuální potřeby klientů a členů jejich sociální sítě, jež se m o h o u v různých
stádiích jejich zapojení do programu měnit. Některé diskutované

modality,

z e j m é n a tzv. rodičovský víkend, j s o u náročné na organizaci a zapojení členů
terapeutického

týmu.

Kvalitní

a

včasná

příprava,

stanovení

jasných

a

srozumitelných pravidel pro všechny účastníky a jejich informování, proto hrají
klíčovou roli v předcházení případným n e d o r o z u m ě n í m a nepříjemnostem.
Program by měl být dobře naplánován i s o h l e d e m na klienty, jejichž blízké
osoby se z nějakého d ů v o d u n e m o h o u setkání zúčastnit.
Hrozí

i

riziko

nevyřešených

mezigeneračních

konfliktů

nebo

zaujímání

odsuzujících postojů ze strany terapeutů vůči rodičům některých residentů, j e ž
m o h o u být negativním z p ů s o b e m promítány do v z á j e m n é spolupráce. Proto
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by

pracovníci

komunity

měli

absolvovat

odpovídající

psychoterapeutický

výcvik a pracovat pod externí supervizí. Důležité je i d ů s l e d n ě

dodržovat

etické principy pro práci v pomáhajících profesích. Z e j m é n a proto, že t ý m
pracuje s n e j m é n ě d v ě m a odlišnými cílovými skupinami, j e ž m o h o u aktuálně
být v konfrontačním vztahu. Průběžné hodnocení p r o g r a m u a j e h o d o p a d ů
s účastí externího supervízora by proto mělo být j e h o nedílnou součástí, aby
mohlo

být z a b r á n ě n o

nebo

na

nejmenší

možnou

míru

omezeno

riziko

případných organizačních nebo individuálních nedostatků či chyb.
J a k o nejpřínosnější formy práce j s o u blízkými klientů h o d n o c e n a

rodinná

sezení, společné skupiny residentů s blízkými a oddělené vrstevnické skupiny.
V z h l e d e m ke střídání klientů a jejich blízkých v programu zařízení, by měl
rovněž

být

průběžně

zařazován

vzdělávací

blok,

např.

jako

součást

vrstevnické skupiny. T e n m ů ž e signifikantním o s o b á m pomoci přiblížit etiologii
závislého chování a n a p o m o c i j i m pochopit jednání jejich blízkých-uživatelů
drog, odpovědět na některé jejich obavy a nejistoty či účinně
a/nebo minimalizovat

předcházet

riziko relapsu respektive j e h o rozvinutí do

recidívy.

Realizovat komplexní p r o g r a m zapojování blízkých osob do procesu léčby
uživatelů návykových látek se m ů ž e jevit j a k o náročný úkol, ale jak naznačují
poznatky z v ý z k u m ů i praxe, m o h o u z něj profitovat jak klienti a jejich blízcí,
tak

i pracovníci

zařízení.

Odměnou

jim

může

být z v ý š e n á

efektivita

a

spokojenost o b o u skupin jejich klientů s poskytovanými službami.
Zdá

se,

že

diskutovaný

program

zapojování

blízkých

osob

klientů

spolupráce s terapeutickou komunitou by mohl být účinně využit

do

nejenom

v jiných modalitách práce s uživateli návykových látek, ale i v jiných typech
služeb pomáhajících profesí. Po určité obsahové modifikaci by jej např. mohla
využívat některá residenční, ale i ambulantní zařízení speciálního školství.
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Příloha 2
Dotazník mapování potřeb (použit ve vstupní fázi výzkumu 2000-2001)
I. Co bych se chtěl/-a na rodičovském víkendu dozvědět/zjistit, na jaké otázky
bych chtěl dostat odpověď? (zakroužkujte 3 hlavní možnosti)
1. Zda a jak mohu synovi/dceři/sourozenci/příteli/-kyni pomoci?
2. Jak podobný problem řešili druzí?
3. Jak to vypadá při návratu z komunity?
4. Jaká je úspěšnost léčby závislostí?
5. Proč syn/dcera/sourozenec/přítel/-kyně začal/-a užívat drogy?
6. Mám na jeho/jejím užívání nějaký podíl já?
7. Zda a případně co dělám špatně?
8. Potřebuji řešit vlastní problém.
9. Dozvědět se více o závislostech.
10. Dozvědět se, jak je terapeutická komunita financována.
11. Získat kontakty na programy pro rodiče v místě bydliště.
12. Dozvědět se více o terapeutické komunitě.
13. Dozvědět se o různých typech služeb pro uživatele drog.
14. Dozvědět se o jiných praktických otázkách (kapesné, nemocenské/sociální
dávky apod.).

II. Co pro vás bylo při rodičovském nejdůležitější?
1. Zjistil/-a jsem, že nejsem se svým problémem sám/-a.
2. Pomohlo mi, že jsem mohl/-a jako ostatní otevřeně hovořit o osobních
problémech a dělat další, pro mne ohrožující věci.
3. Naučil/-a jsem se vyjádřit své pocity.
4.

Povzbudilo mne, když jsem viděl/-a, že někomu pobyt v komunitě pomohl.

5. Více jsem porozuměl/-a tomu, jak to bylo u nás doma.
6. Objevil/-a jsem a také přijal/-a
nepřijatelné vlastnosti.

některé své dosud neznámé

nebo

7. Někdo z přítomných mi ukázal jasné řešení mého problému.
8. Bylo pro mne důležité, že jsem mohl/-a pomoci druhých.
9. Postavil/-a jsem se tváří v tvář životu, chtěl/-a bych začít žít více upřímně a
být méně spoután/-a malichernostmi.
10. Patřil/-a jsem do skupiny lidí, kteří mi rozuměli a brali mě.
11. Cítím, že více důvěřuji skupině a ostatním lidem.
12. Dozvěděl/-a jsem se, že občas matu ostatní tím, že neříkám, co si opravdu
myslím.
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Příloha 2

Hodnocení rodičovského víkendu

Datum:
Jméno:

1.

Co pro mne bylo z náplně víkendu nejdůležitější?

a)

společné skupiny

b)

rodičovské skupiny

c)

individuální rodinná sezení

d)

ranní komunity

e)

klub

f)

volný čas

2.

Co se mi na náplni víkendu nelíbilo (nemélo žádný význam, neoslovilo mne)?

3.

Co nového jsem zjistil/-a, uvědomil/-a si, naučil/-a se?

4.

Co mi na rodičovském víkendu chybělo?

5.

Celkové hodnocení víkendu

1

2

3

4

5

(zakroužkujte)

(zakroužkujte):

(1-výborný, 2-velmi dobrý, 3-dobrý, 4-spíše špatný, 5—nelíbil se mi vůbec)
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