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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou těhotných žen a matek užívajících návykové 

látky. Podrobněji se věnuje vlivu drog v těhotenství na matku a její plod a také vlivu 

drog na rodičovství závislé osoby a na odlišnosti ve vývoji dětí drogově závislých 

rodičů. Další oblastí zájmu je diferenciace léčby žen a ostatních klientů. Následuje 

popis jednotlivých programů pro matky s dětmi, které jsou nabízeny v Praze a okolí 

neziskovými organizacemi DROP IN o.p.s. a Sananim o.s.. V empirické části byla 

zjišťována sociální charakteristika závislých matek, jejich rodinné zázemí a vliv 

sourozeneckých pozic na samotný vznik závislosti. 

Klíčová slova: Ženy, drogy, těhotenství, rodičovství, léčba 



Annotation 

This work deals with the subject of drug addicted pregnant women and mothers. It 

analyses in detail the influence of drug abuse during the pregnancy on the mother and 

featus and on parenting and the development differences of children born to drug 

addicted parents. Another area of interest is the differentiation of treatment of 

pregnant or parent women and other clients. The description of individual programs 

offered in Prague and neighbourghood by non-profit organizations DROP IN o.p.s. 

and Sananim o.s for mothers with children follows. The empirical part of this work is 

devoted to identification of the social and family background of addicted mothers. 

Key words: Women, drugs, pregnancy, parenting, treatment 



Úvod 

Drogová problematika je v současné době stále aktuální téma. 

Systém péče o drogově závislé je v České republice kvalitní. Zahrnuje všechny 

složky od léčby krátkodobé k léčbě dlouhodobé a taktéž od léčby ambulantní 

a přístupu harm reduction k léčbě v terapeutických komunitách, stejně jako je 

tomu v ostáních zemích Evropské unie. 

Novinkou několika posledních let je zaměření na specifickou klientelu uživatelů. 

Tato práce se věnuje klientele žen, konkrétněji těhotným a matkám závislým 

na návykových látkách. 

Téma je mi blízké hned z několika důvodů. Během studia na pedagogické fakultě 

jsem byla na dlouhodobé stáži v Centru pro rodinu DROP IN o.p.s., které se této 

specifické klientele věnuje. Dále jsem měla možnost být na exkurzi v TK Karlov 

a DC Sananim. Stáže a exkurze mi pomohly k orientaci v problematice drogově 

závislých matek a vytvořily dobrý teorcticko-praktický základ k vytvoření 

diplomové práce. Dalším impulzem bylo období těhotenství a mateřství, kterým 

jsem sama během studia prošla a které mi poskytlo velký prostor pro pochopení 

fyziologického průběhu těchto procesů a událostí v životě ženy. 

Přínos své práce vidím ve zpracování uvedené oblasti, neboť v České republice 

neexistuje jediná publikace na toto téma a jedinými dostupnými prameny jsou 

články v odborných časopisech českých či zahraničních. 



Cíl práce 

Diplomová práce jc rozdělena do dvou částí teoretické a empirické. 

lfeoretlL-1ČŽ"^asti - j e ae/MHniuif ' at «miauiuím 

nealkoholových závislostí. Dalším cílem je nastínit problematiku těhotných 

a matek zneužívajících návykové látky, popsat zvláštnosti přístupu v léčbě 

k těhotným/matkám, zmapovat systém péče o drogově závislé matky v České 

republice a nastínit výchovně-léčebné přístupy k této specifické klientele. 

Cílem empirické části je zjistit, dle údajů získaných 

zc strukturovaných rozhovorů, základní informace o klientele matek, jejich 

rodinném zázemí a o vlivu stylu výchovy a sourozeneckých pozic na vznik 

závislosti. 
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2 Teoretická část 

2.1 Drogová závislost 

2.1.1 Základní pojmy 

Pro správné pochopení předkládané práce je vhodné nejprve vyjasnit základní pojmy, 

s nimiž zde budeme pracovat a jichž budeme používat. 

Tím nejzákladnějším je pojem drogy. Způsobů, jak definovat drogu je několik. 

Jednou z možností je vymezení dvou základních znaků: 

1. droga je látka, jež má tzv. psychotropní účinek, tedy ovlivňuje prožívání, 

vnímání okolní skutečnosti u jednotlivce, působí na psychiku a mění ji; 

2. droga je látka, jež má potenci vyvolat závislost (tedy je možné, aby si jedinec 

na ní vypěstoval závislost). 

Za drogu je přitom považována látka, ať je její původ jakýkoliv. Může se jednat 

o látku přírodní nebo syntetickou. 

Dalším důležitým obratem, jenž v předkládané práci má formu pojmu, je drogová 

závislost. Drogová závislost je zařazena do Mezinárodního klasifikačního seznamu 

onemocnění. Vychází se z tzv. medicínského modelu. Dalšími znaky příznačnými 

pro drogovou závislost jsou: 

1) nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném užití drogy, 

2) tendence ke zvyšování dávek, 

3) existence psychické, nebo fyzické závislosti na určité droze (tento rys je obsažen 

v samotném pojmu drogy), která bývá vyjádřena tzv. abstinenčním syndromem 

psychického nebo fyzického typu, 

4) má negativní důsledky pro jedince a společnost. 

Uvedené znaky nemusí působit současně a jejich míra se může u jednotlivých druhů 

drog lišit. 

Vzhledem k tématu předkládané práce, tedy systému péče o drogově závislé, 

je na místě se blíže věnovat i zmíněnému abstinenčnímu syndromu, neboť právě 

s jeho důsledky je spojen celý okruh možné motivace k léčbě. K zvládnutí 

abstinenčního syndromu dochází zpravidla na detoxikačních jednotkách 

v nemocnicích. Abstinenční syndrom je souborem příznaků, jež se projevují buď 

v oblasti fyzické nebo psychické. Intenzita, s níž se při drogové závislosti projevují, 

bývá u různých jedinců různá. 
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2.1.2 Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti 
Příčiny drogové závislosti jsou komplexní a dosud nebylo potvrzeno nic, co by 

jednoznačně prokazovalo predispozice ke vzniku závislosti. 

„Nejčastěji jde o kombinaci řady faktorů například určité fyziologické faktory, 

buď hereditární nebo získané, se kombinují s psychologickými nebo sociokulturními 

při vzniku závislosti. Vznik závislosti má i svůj odraz ve specifických reakcích 

a změnách na úrovni neurobiologie člověka" (Kudrle in Kalina, 2003. s. 91). 

Za biologické faktory můžeme považovat těhotenství matky (matka toxikomanka), 

okolnosti porodu (používání tlumivých látek při porodu), přítomnost traumat, nemocí 

a dalších omezujících a traumatizujících faktorů. 

Psychické faktory mohou být spjaty s prožíváním biologických poškození. Dalšími 

významnými faktory jsou úroveň postnatální péče, přiměřené uspokojování potřeb, 

podpora v době dospívání. 

V rámci sociálních faktorů je nutno se zaměřit na kontext, ve kterém se vše děje. 

Jedná se o vlivy vztahů s okolím, které formují jcdnice. 

Ve spirituální úrovni je to práce na vzdání se svého závislého Já, pocitů ublíženosti 

a hostility. 

Čím více faktorů je přítomno, tím více je možnost k vzniku závislosti (Kudrle in 

Kalina, 2003). 

2.2 Ženy a drogy 
Ženská skupina užívající drogy se od mužské liší z několika hledisek. Především se 

liší z hlediska biologického (je zde možnost těhotenství a následného mateřství). Dále 

se odlišuje z pohledu společnosti na sociální roli ženy. V zahraniční literatuře je 

popisován poznatek, že žena je vnímana společností jako dvojí deviant. Nejenže užívá 

drogy, ale zároveň selhává ve své roli manželky a matky. „Společenské klima tak 

vyvíjí tlak, který s sebou následně nese reálná rizika, bránící ženám vystoupit 

z anonymity. Hrozí jim totiž stigmatizace, která může například vést k odnětí dětí, 

a to často i bez reálných ukazatelů, že by děti mohly být zanedbávány" (Vobořil in 

Kalina, 2003, s. 239). Další odlišností drogově závislých žen spočívá v možnosti 

vydělávat si finanční prostředky. Prostituce s sebou nese jak psychické následky, tak 
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vysoké riziko přenosu pohlavních chorob, neboť zásady bezpečného sexu nebývají 

dodržovány. Zeny přicházející do drogových služeb si často stěžují na somatické nebo 

medicínské potíže, nikoli na závislost jako takovou. Další z rozdílů je vyšší výskyt 

duálních diagnóz. Zeny na rozdíl od mužů mívají v závislé populaci vyšší výskyt 

tzv. duálních diagnóz. Nejčastěji se spolu závislostí vyskytují poruchy příjmu potravy, 

další diagnózou bývá deprese. Alarmující je také počet žen, u nichž se slučují 

psychické potíže se sexuálním zneužíváním v dětství a dospívání a pozdější užívání 

drog. Četné zahraniční studie poukazují na spojení fyzického týrání žen, s tím spojené 

psychické potíže a užívání drogy. Dalším známým rozdílem mezi ženami a muži 

uživateli drog je ten fakt, že většina žen dostává první dávku drogy od partnera 

(Vobořil in Kalina, 2003). 

V počátcích závislosti u žen stojí také následující důvody: 

-závislost na alkoholu a jiných drogách se rozvíjí rychleji než jsou u mužů 

-větší zranitelnost žen 

-sbližování životních stylů mužů a žen 

-častý konflikt rolí žen (rodina / kariéra) 

Specifika působení návykových látek u žen jsou následující: 

• ženy jsou vůči návykovým látkám méně odolné (mají menší játra, nižší 

aktivita alkohodehydrogenázy) 

• u žen je prokázána vyšší konzumace alkoholu v premenstruačním období 

• ženy závislé na alkoholu nebo drogách jsou častěji vystaveny násilí nebo 

bývají sexuálně zneužívány 

• závislé ženy trpí častěji depresemi a úzkostí, ale méně často se u nich 

vyskytují poruchy osobnosti 

• u žen vzniká závislost na alkoholu nebo jiných drogách častěji během vztahu 

s mužem, který nadměrně pije nebo bere drogy 

• ženy s netradičním (tedy „mužským") zaměstnáním více pijí alkohol a jsou 

proto více náchylné ke vzniku závislosti 

• specifický problém u žen je nebezpečí poškození plodu alkoholem nebo 

drogami 

• novorozenci žen závislých na opiátech mívají nižší porodní váhu a častěji se 

u nich vyskytují chromosomální abcrace 
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• jak dále ukázala studie provedená v Holandsku, měly děti žen závislých 

na kokainu častěji vrozené vady a byl u nich častěji zjištěn abnormální vývoj. 

Kokain a patrně i pervitin vede v těhotenství k nižší porodní hmotnosti, 

k vzestupu mrtvorozenosti následkem abrupce placenty a k vyššímu výskytu 

novorozeneckých vad (Nešpor, 1999, s. 59). 

Dalším specifikem drogově závislých žen je, že se daleko méně podrobují léčbě své 

závislosti. Důvody, které k tomu vedou jsou především: 

• stigmatizace protidrogové léčby, 

• již výše zmíněná „ženská stigmatizace" dvojí deviace, 

• nízké sebevědomí, pozitivita na virus HIV, 

• pohlavní nemoci a prostituce atd. 

Dalším důvodem je fakt, že existuje jen málo léčebných programů, kam si ženy 

mohou své děti vzít s sebou a vědět, že o ně bude v průběhu programu postaráno. 

Ženám také často vadí přítomnost mužů v léčebných programech. 

Vzheldem k uvedeným odlišnostem drogově závislých žen byly hledány cesty, jak 

tyto odlišnosti v léčebných programech zohlednit. Požadavky nesexistické terapie 

v r. 1977 formulovali Rawings a Cartner. Zahrnují tato pravidla: 

• vědomí a podpora vlastní hodnoty a minimalizace sebehodnocení odvozeného 

z očekávané ženské role; 

• snaha nazírat na „vychýlení" od normy či odlišnou sexuální orientaci jako 

něco přirozeného; 

• odmítnutí dominance; 

• nahlížet na jedince jako individualitu; především bez ohledu na rod a v tomto 

smyslu používat testy a určovat diagnózu; 

• překračovat v terapeutickém procesu rozdíly mezi pohlavím a netrestat odlišné 

chování. 

Feministická terapie pak poukazovala na převládající inferiorní status žen. 

Podřazcnost žen je dána jednak jejich nižší ekonomickou a politickou mocí 

a především faktem, že sociální třída ovlivňuje život jedince méně než to, zda je 

jedinec žena či muž (Frouzová, 1996). 
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2.3 Specifika matek 

V letech 1998-2000 bylo evidováno ve VFN v Praze 41 těhotných žen. Z toho bylo 

dvacet žen závislých na heroinu a 21 na pervitinu. 

2.3.1 Drogy v těhotenství 

Dle všech dostupných pramenů je prokázáno, že abusus drog v těhotenství působí 

nejenom na ženu, ale i na její plod. Ženy zneužívající drogy mají velmi často 

nepravidelný cyklus, který po delší době může vyústit ve vznik amcnorey. Tyto potíže 

se nevyskytují u žen v substitučním programu, přestože se jedná o látku na bázi 

opiátů. Nicméně i tyto ženy s nepravidelným cyklem mohou otěhotnět 

(Šlamberová, 2003). 

Diagnostika těhotenství u závislých žen je obtížná z třech důvodů: 

a) absence menstruace; 

b) pozitivní test potvrzující těhotenství (často falešně positivní vzhledem 

ke zneužívání drog); 

c) změněné poměry vnitřních ženských orgánů vzhledem k častým zánětům. 

Další nespecifické příznaky těhotenství jako jsou nevolnost, zvracení, únava, pocení 

ti křeče v pánvi sc snadno mohou interpretovat jako příznaky abstinenčního 

syndromu (Strykem, 1978). 

Těhotenství žen závislých na návykových látkách je v drtivé většině neplánované, 

převážně i nechtěné. Bývá většinou zjištěno pozdě, po překročení zákonného limitu 

pro interrupci. Průběh těhotenství bývá ovlivněn rizikovým chováním drogově závislé 

zeny již před otěhotněním. K. rizikovým faktorům patří malnutrice, vyšší výskyt 

pohlavně přenosných chorob a u žen aplikující drogu intravenózně i vyšší incidence 

hepatitidy B a C . U žen v těhotenství mohou drogy vyvolávat taktéž anémii a tyto 

zeny mají zvýšený sklon k hypertenzi a zvýšený výskyt preeklampsie. 

Prenatální péče je v důsledku chování těhotné často nedostatečná. Docházka 

do prenatální poradny je u velkého procenta mizivá, zhruba třetina závislých žen 

Pnjde k lékaři až v momentě porodu či závažných porodních komplikací 

(Vavřinková, 2001). 
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Péče o drogově závislou těhotnou ženu by měla spočívat ve čtyřech oblastech. 

1, péče o těhotenství 

Gynekologické obtíže, které se mohou u klientky objevit jsou následující: 

• spontánní potrat 

• abrupce placenty (častěji u pervitinu) 

• anémic 

• infekce 

• úmrtí plodu in utero 

• insuficience placenty (výrazněji u heroinu) 

• silné poporodní krvácení 

• prcek lamsic 

• předčasný porod 

" předčasné odloučení placenty 

• septická tromboflebitida 

• zánětlivé změny v amniu a choriu 

2, péče související s problémy z užívání drog 

• anémie, kardiovaskulární onemocnění, špatná hygiena dutiny ústní, 

cukrovka, hepatitidy, hypertenze, flebitida, pneumonic, TBC, infekce 

močových cest a pohlavně přenosné onemocnění. 

3, detoxikace či metadonová substituce 

4, psychologická podpora 

Psychologická podpora těhotné ženy 

Často se těhotné ženy necítí být těhotné po psychologické stránce. Myšlenky, 

představy, pocity, otázky, psychologické a praktické procesy, které těhotné ženy 

charakterizují, zde chybějí. Je důležité těhotnou ženu podporovat psychologicky, 

neboť pouto mezi matkou a dítětem se tvoří již v těhotenství a je ovlivňováno 

sociálními, individuálními charakteristikami. 

Těhotné ženy závislé na návykových látkách často cítí vinu, stud a mají snížené 

sebevědomí. Mohou se obávat odmítavého postoje gynekologa či praktického lékaře 

a taktéž nálepky „špatných matek" od majoritní společnosti (Strykem, 1978). 
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Substituční programy v těhotenství 

Existuje několik možností substitučních programů. Jeden z nejhlavnčjších, program 

metadonové substituce je první volbou pro případ těhotenství. Jedná se buď 

o udržovací metadonovou léčbu s psychosociálním poradenství či pomalou detoxikaci 

s použitím metadonu. Metadonová substituce má pozitivní dopady na sociální 

integraci, celkové zlepšení zdravotního stavu matky, je prevencí krví přenosných 

onemocnění. Navíc má příznivý dopad na průběh těhotenství a na zdravotní stav 

novorozence. Metadonová léčba v kombinaci s prenatální péčí může vést k redukci 

výskytu gynekologických a fetálních komplikací (Okruhlica, 2003). 

Další možností je buprenorphin. Nemá tcratogenní efekt. Jeho metabolismus probíhá 

v játrech. Novorozenec má 6x vyšší koncentraci buprenorphinu než matka. 

Novorozenecký abstinenční syndrom je (v porovnání s heroinovým) popisován jako 

mírný, rychle odeznívající. Do mateřského mlčka přechází buprenofphin jen v malých 

koncentracích. Podání je sublinguální. 

Třetí volbou je clonidin a novinkou, teprve ve stadiu zkoušek, je LAAM 

(Vavřinková, 2003). 

Pro gravidní narkomanku je důležité dosáhnout stabilní hladinu drogy a snížit tak 

možnost vzniku fetálních abstinenčních příznaků. Matky zařazené do metadonového 

programu mají lepší prenatální péči a vedou méně rizikový způsob života. 

Novorozenci mají vyšší porodní hmotnost a nižší incidenci intrauterinní růstové 

retardace (Vavřínová, 2003). 

2.3.2 Porod 
Porod je často předčasný. Poměr spontánních a operačních porodů je stejný jako 

u běžné populace vyjma závislých na pervitinu, kde je vyšší z důsledku vyšší 

incidence abrupce placenty. Ženy závislé na heroinu špatně tolerují bolest, a proto 

mají vysoké nároky na analgetika. Je možné použít epidurální analgesii 

(Vavřinková, 2001). 

2.3.3 Vliv drogy na plod 
Ohrožení plodu v průběhu těhotenství je závislé na druhu, dávce a frekvenci 

používání drogy, taktéž od životního stylu matky. Poškození plodu drogou se může 
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projevit vznikem pestrého spektra anomálií vývinu. Expozice drogám v průběhu 

prvního trimestru přináší závažnější pozdější následky než expozice po 37. týdnu 

gravidity. 

Návykové látky přecházejí přes placentu a v krvi plodu dosahují stejné či vyšší 

koncentrace látky jako u matky. Plod se tak díky své matce stává pasivním 

narkomanem. Drogy se akumulují v plodové vodě či se ukládají do tkání plodu. 

Přímý účinek na 
vývoj CNS 

Nepřímý účinek na vývoj 
CNS 
-snížení výživy 
-hypoxie 
-stres 
-horší mateřská péče 

Ovlivněni chování 
porucha adaptace na okolí 
porucha učení a paměti 
•zvýšená iritabilita 

Primární ovlivnění CNS 
ovlivnění neurotransmiterových 
systémů 

Kompenzace 

Sekundární ovlivnění funkcí CNS 

Obrázek Expozice drogám během vývoje 

Šlamberová, 2003, s. 15 

N 4 - 1 - o • ; • n , . t ř í alkohol marihuana, heroin a metadon, kokain Mezi drogy teratogenne působící patři aiKonoi, 

a další. 
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Alkohol volně přechází přes placentu a kumuluje se v plodové vodě a v mozku plodu. 

Vyvolává toxické poškození placenty a způsobuje především podvýživu plodu. Plod 

je vystavený celému spektru anomálií, které vytvářejí obraz fetálního alkoholové 

syndromu (FAS). 

2.3.4 Fetální alkoholový syndrom 
Typický obraz poškození plodu: prenatální a postnatální postižení růstu, dysfunkce 

CNS (psychomotorická retardace, poruchy chování, mikrocefalie), hypotonie 

svalstva, typický vzhled obličeje. Bývají anomálie oční, kostní a jiné. Typická je 

kraniofaciální dysmorfie (krátký nos, zkrácené oční štěrbiny, malá brada, dlouhý 

plochý horní ret) (Huttová, 1999). Neonatální abstinenční syndrom se u novorozenců 

vyskytuje po několika hodinách od porodu. Nejčastějšími poruchami jsou poruchy 

dýchání, motorický neklid, poruchy spánku a pití. S přibývajícím věkem se 

zvýrazňuje hyperaktivita, impulsivnost, poruchy koncentrace, střídání zájmů. 

Devadesát procent dětí má mentální retardaci, časté jsou i problémy prostorové 

orientace a řešení aritmetických úloh (Huttová, 1999). 

„Nadměrný přívod alkoholu je nebezpečný během celého průběhu gravidity" 

(Zvolský , 2001, s. 53). 

Marihuana způsobuje změny na chromozónech. Novorozenci mají přiměřenou 

porodní hmotnost, častá je zvýšená reakce na světelné podněty, třes, hyperflcxc, 

poruchy spánku a neobvyklá intonace křiku. Dalšími následky jsou retardace řeči, 

snížené mentální a paměťové schopnosti. Existují informace o desetinásobně vyšším 

riziku vzniku leukémic u starších dětí. 

U dětí, jejichž matky byly v těhotenství závislé na heroinu, je pozorován vyšší výskyt 

vrozených vad. U plodu se objevuje hypertrofie, mikrocefalie, hypoxie a acidóza. 

Po narození se vyskytuje neonatální abstinenční syndrom, který se vyskytuje 

u 60-80procent novorozenců a projevuje se do tří dnů od porodu. Zneužívání heroinu 

v těhotenství je asociován s vyšším rizikem SIDS (syndrom náhlého úmrtí dítěte), 

podprůměrným růstem hlavy a dlouhotrvajícími problémy se spánkem a pitím. 

Následky do budoucna dítěte jsou poruchy řeči, učení a mentální retardace 

(Huttová, 1999). 

Metadon, potažmo, metadonová substituce v těhotenství způsobuje podobné 

anomálie jako jiné opiáty, ale protože je přísun drogy plynulý, nedochází u matky 

a dítěte k prudkým změnám hladiny opiátů v organismu a chrání plod před 
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opakovanými epizodami abstinenčního syndromu, snižuje riziko HIV a hepatitid 

(Okruhlica, 2003). Metadon na rozdíl od heroinu nemá euforické účinky a poločas 

rozpadu je dlouhý, takže stačí jedna dávka na den. Další předností metadonové 

substituce je lepší socializace matky, eliminaci prostituce a kriminálního chování 

a kvalitní prenatální péče. Má však jednu nevýhodu, výskyt neonatálního 

abstinenčního syndromu je vyšší, s těžším průběhem a s dřívějším nástupem 

po porodu. Projevuje se zejména podráždění CNS (křeče, změny na EEG). Z dalších 

komplikací se objevuje zpomalení somatického růstu, menší obvod hlavy, snížené 

množství krevních destiček a hypcrtyrcóza. 

Kokain v těle způsobuje zvýšenou nervosvalovou dráždivost. Kardiovaskulární 

systém reaguje stažením cév, zvýšením srdečního tepu, hypertenzí. Důsledkem těchto 

fyziologických jevů v těhotenství jsou preeklampsie, vcestná placenta, abrupce 

placenty, samovolný potrat či smrt plodu in utero a v neposlední řadě i předčasný 

porod. Z poškození plodu se uvádí hypertrofie plodu. Novorozenec netrpí 

neonatálním abstinenčním příznakem, ale mají jiné klinické příznaky. Nejzávažnější 

jc hypertenze a zvýšená dráždivost. Dále poruchy spánku, třes, problémy 

s koordinací, změny na EEG, neurologické odchylky. V kojeneckém věku je 

7-13 násobně vyšší výskyt S1DS. V pozdějším věku dítěte jsou přítomny poruchy 

koncentrace, pozornosti; apatie, snížená úroveň inteligence. 

Pervitin způsobuje u matky potlačení chuti k jídlu, takže matky trpí nedostatečnou 

výživou a jejich plody mají nižší hmotnostní přírůstek. 

2.3.5 Neonatální abstinenční syndrom 
Neonatální abstinenční syndrom je akutní poporodní stav s přítomností řady 

nespecifických příznaků, které ve spojení s pozitivní farmakologickou anamnézou 

matky vytvářejí specifickou diagnostickou jednotku. Diagnosticky zjišťujeme 

přítomnost drogy biochemickým vyšetřením močí matky a novorozeněte. 

U novorozence můžeme využít jako biologický materiál smolku, kde metabolity drog 

zůstávají ještě 3 dny po porodu. Pro diagnostiku se využívá taktéž skórovaní schéma 

dle Finnegana (viz příloha 2). Skóre nad 6 bodů (příznaky se hodnotí mezi krmením, 

provádí se součet za den) jc pro neonatální abstinenční syndrom vysoce suspektní, 

dle celé řady autorů je tento počet indikací k léčbě. 
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Mezi drogy vyvolávající neonatáíni abstinenční syndrom jsou krom opiátů taktéž 

barbituráty, kofein, kokain, diazepam, etanol, marihnana a mkotm 

(Vavřinková, 2000). 

Novorozenecký abstinenční syndrom 

CNS 

Vysoko laděný pláč 

Trvání spánku méně než tři hodiny po nakrmení (neklid) 

Hyperaktivní reflexy 

Zvýšený svalový tonus 

Myoklonické záškuby 

Generalizované křeče 

Metabolické a respirační poruchy 

Pocení 

Horečka 

Časté zívání 

Kýchání 

Zarudnutí sliznice nosu 

Frekvence vyšší než 60/min s vtahováním či bez něj 

GIT dysfunkce 

Excesivní sání 

Spatný výživa 

Regurgitace nebo zvracení 

Řídká nebo vodnatá stolice 

Neonatální abstinenční syndrom se n jednotlivých drog liší. U opiátů abstmenem 

příznaky nastupují » 60-90% dětí . Příznaky sc projeví již během někohka mmut 

po porodu č, nastupují do I4dnů, většinou do tří dnů. Neklid, agitovanost a tres 

mohou přetrvávat 3-6měsíců. J ed iným paradoxně pozitivním příznakem jc u teehto 

dětí výrazně snížena incidence syndromu respirační tísnč a mírnější prubeh 

hyperbilirubinémie" (Hanák, 1996). 
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Kokainové příznaky novorozence jsou závažné: dráždivost, tremor, hypertonie, 

vysoko laděný pláč, hyperreflexie, usilovný sací reflex, problémy s tolerancí stravy, 

tachypnoe, patologicky abnormní spánkový záznam. 

Terapie neonatálního abstinenčního syndromu je souborem podpůrných opatření 

zajišťující optimální klid a komfort novorozence s farmakologickou podporou 

v těžších případech. Novorozenec se ukládá do ticha, klidu a pološera. Doporučuje se 

pevné balení a dudlík. Monitorují se vitální funkce. Farmakologická podpora 

nastupuje, pokud je skóre dle Finnegan vyšší než 6 bodů. Využívá se phénobarbital 

(u polydrogové expozice), tinktura paregoric (u metadonu) či diazepam. 

Nejsledovanějším vedlejším účinkem je útlum dechového centra (Hanák, 1996). 

2.3.6 Šestinedělí 
Šestinedělí neprobíhá u drogově závislých odlišně od běžné populace. Kojení není 

u opiátově závislých kontraindikováno, ale nedoporučuje se. Výjimku tvoří matky 

na nízké udržovací dávce metadonu. U psychostimulančních drog je kojení 

kontraindikováno z důvodu vyššího rizika náhlého úmrtí novorozence 

(Vavřinková, 2001). 

2.3.7 Děti drogově závislých matek 
Děti drogově závislých matek jsou do budoucnosti znevýhodněny postiženími 

a problémy vyplývajícími z drogové závislosti matky. Jedná se především o vrozené 

vady, různé neurologické symptomy či mentální retardaci nebo horší 

socio-ekonomické prostředí dítěte. Po narození dětí nastupuje ve většině případů 

neonatální abstinenční syndrom, který může přetrvávat týdny po narození. Častěji sc 

u dětí drogově závislých matek také vyskytuje syndrom náhlého úmrtí dítěte (S1DS). 

Psychomotorický vývoj těchto dětí je normální do věku dvou let. Od dvou let začíná 

diferenciace od dětí matek, které drogy v těhotenství neužívaly. Častěji sc objevují 

problémy v kognitivním vývoji, zvláště v poruchách řeči. 

Osud dítěte závisí na mnoha faktorech. Po porodu, pokud se u dítěte objevil 

neonatální abstinenční syndrom, je kontaktována sociální pracovnice v porodnici, 

příslušný odbor na městském úřadě a v ideálním případě i pracovník protidrogového 

zařízení. Pokud to sociální pracovnice doporučí, vydá soud předběžné opatření a dítě 
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putuje do kojeneckého ústavu (někde je možné ubytovat matku s ním, ale kapacita je 

omezená). Soud má šest měsíců na vydání rozhodnutí, komu bude dítě svěřeno. 

V těchto případech závisí na mnoha faktorech, zda matka dostane své dítě do své 

péče. Záleží na zájmu matky o dítě, ochotě matky podstoupit léčbu, postoj 

kojeneckého ústavu, aktivitě a informovanosti sociálního pracovníka a jiných orgánů. 

Další možností je svěření dítěte do péče osobě blízké, příbuzné, nejčastěji matcc 

matky novorozence. Další možností je svěření dítěte do ústavní péče, do kojeneckého 

či dětského domova. Vyskytují se i případy, kdy matka dá své dítě k adopci či 

do pěstounské péče. 

Představme si nyní indikátory, které poukazují na nedostatečnou úroveň rodičovské 

péče; a to u dítěte, rodiče a sociálních podmínek. 

Dítě: 

• nedostatečný vývin 

• závislost na přístrojích (tracheotomie, podávání kyslíku) 

• nemocné dítě 

• vzrušivost/hyperaktivita/nedostatečný spánek 

• letargie (vysoké riziko zanedbávání) 

• těžkosti s krmením 

• speciální zdravotní potřeby 

Rodič: 

• popření závislosti na alkoholu/drogách navzdory aktuálnímu 

zneužívání 

• víra rodiče, že droga pro něho není problém 

• nespolupráce s protidrogovými centry (pozitivní toxikologické testy, 

malá docházka) 

• vstup do protidrogového centra až v třetím trimestru 

• minimální prenatální péče 

• nechtěné těhotenství 

• zneužívání látek rodičů v jejich dětství 

• nerealistické očekávání dětského chování 

• mentální retardace 

• vážné zdravotní problémy 

• psychiatrické onemocnění rodiče (v přítomnosti i minulosti) 
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• agresivní chování(v přítomnosti i minulosti) 

• lhostejnost vůči dítěti 

• odmítnutí dítěte 

• opuštění dítěte v nemocnici 

• popření dětských problémů/symptomů 

- odmítnutí spolupráce s týmem zdravotníků v porodnici či na dětském 

oddělení 

• neodpovědnost vůči dětskému chování (neposkytnutí péče dítěti, když 

pláče, nenavazování očního kontaktu atd) 

" v minulosti případ zanedbávání péče/zneužívání 

• nedostatečné schopnosti v poskytování péče o dítě 

Okolí 

• nejisté bydlení (bezdomovci, obyvatel ubytovny či hotelu) 

• nepřipravenost na dítě (žádné materiální zázemí, tj. oblečení, postýlka, 

kočárek atd.) 

• v minulosti násilí v rodině 

• v bytě přítomnost osoby, která jc závislá na návykových látkách 

• sourozenec s neléčenými zdravotními problémy či bez provedených 

očkování 

• sourozenec mající problémy v docházce do školy (Kropenske, 1994). 

2.3.8 Rodičovství drogově závislé matky 

Drogově závislá se porodem stává rodičem. Plnění této životní role jí může přinášet 

mnoho problémů. 

Existuje senzitivní období, ve kterém je navazování pouta mezi matkou a dítětem 

klíčové. Je jím celé těhotenství a především několik dnů po porodu. Obtíže 

v budoucím vztahu mezi matkou a dítětem spočívájí v tom, že děti nebývají kojeny 

(kojení se nedoporučuje). Abstinenční příznaky způsobují rané odloučení dítěte 

od matky. Děti působí vzhledem k abstinenčním příznakům velice neklidně a vzrušivě 

a bývá těžší je uklidnit. Ženy by proto měly být utvrzovány v tom, že to není jejich 

špatný mateřský postoj, ale fyzický stav jejich dítěte. Není vhodné chovat se vůči 

matce lhostejně, ona sama mívá silné pocity viny. 
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Pokud je matka zároveň drogově závislá, bývají její děti svědky akutních intoxikaci 

či abstinenčních příznaků. To následně ovlivňuje psychický vývoj dětí. Slyší sliby, 

které nejsou nikdy splněny, vidí rodiče ve fyzických nesnázích. V těchto chvílích je 

schopnost být odpovědným rodičem či jen zajišťovat fyzické potřeby dítěte velice 

snížena. 

Rodičovství drogově závislých (bývalých či současných uživatelů) může být 

poznamenáno těmito těžkostmi: 

• emoční instabilita (nízké sebevědomí) 

• nedostatek sociálních a ekonomických prostředků včetně sociální podpory 

• dítě, které může zdravotní problémy či je neklidné 

• dítě je psychicky a fyzicky týráno či sexuálně zneužito 

• málo pozitivních modelů rodičovství 

Bavelok (1984) popsal čtyři oblasti rodičovství, které se u závislých rodičů opakují 

a mohou být asociovány se zanedbáváním péče o dítě. 

Jedná se o: 

a) neadekvátní očekávání; 

b) nedostatek empatie vůči potřebám dětí; 

c) víru v tělesné tresty ; 

d) obrácení rolí rodič-dítě. 

Také na tyto aspekty by měla být zaměřena terapie. Terapie by měla obsahovat 

informace o psychomotorickém vývoji dětí a jejich potřebách, komunikaci, volném 

času dítěte - tedy především o hrách. 

Studie a klinické výzkumy poukazují na to, že v rodinách, kde se vyskytl problém se 

závislostí na alkoholu či drogách, je rodičovství poznamenáno nestabilitou 

a nekontinuálností péče o dítě. Tyto rodiny bývají charakterizovány těmito znaky: 

-mlčení/tabu o závislosti v rodině a okolí 

-sociální izolace 

-odmítání problémů 

-změny rolí v rodině, často dávající dětem odpovědnost neodpovídající věku 
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Děti drogově závislých rodičů jsou dále vystaveny většímu riziku zneužívání a týrání. 

Taktéž mají vyšší riziko vzniku: 

• úzkosti a smutku 

• nízkého sebevědomí 

• problémů ve škole 

• deprese 

• problémů se spaním, nočními můrami 

• závislosti s alkoholem a drogami 

• tiky 

• kriminální činnost 

• noční pomočování (Brckke, 1998) 

Chlapci se zpravidla chovají agresivně a destruktivně a dívky jsou hyperaktivní, 

agresivní a mají poruchy chování (Dawc, 2000). 

Poruchy ve vývoji dítěte závisí na rizikových faktorech sociálního okolí. Negativně 

působí chudoba a nedostatečná péče a pozornost k dítěti. Leonard (1990) tvrdí, 

že v rozvoji dítěte více záleží na socioekonomickém a stimulujícím prostředí 

než na hloubce původního poškození. Co se týče stability sociální zázemí, matky 

závislé na návykových látkách se častěji stěhují, frekvence styků s otcem dítěte je 

významně nižší než u normální skupiny. Matky-uživatelky mají často neadekvátní 

bytové podmínky, nižší finanční příjem, děti mají méně hraček. Sociální podporu 

mateřství dostávají od institucí a profesionálních služeb na rozdíl od rodiny 

či příbuzných, jak je tomu u matek neuživatelck. Jako matky mají s dětmi nižší 

kontakt, je popisován termín „nedostupná psychologická péče". Jedná se o to, 

že matky vstupují s dítětem do interakce jen v případě nutnosti a nejsou chvilky, 

kdy by měly zájem o dítě jen tak. 

Hra dětí, jejichž matky byly během těhotenství závislé na kokainu, je neorganizovaná 

a hračky děti házejí, zvedají a zase dávají dolů na rozdíl od normální populace, 

We děti ve stejném věku hrají hry s použitím fantazie, vymýšlejí si scénky a role 

či něco nového objevují (Hawley, 1995). 

Vztah dětí k rodičům, popř. matce je ambivalentní. Zatémco matka osciluje mezi 

afektem, rozmazlováním a vypadávání z mateřské role, spektrum dětských pocitů vůči 

matce zahrnuje strach z nepředvídatelného plynoucí zc svévolného chování na straně 

rodiče. Děti jsou brzy přesvědčeny, že odpovědnost za závislost mají ony. Vzniká 

u nich silný pocit viny za chování rodiče. Mezi těmito dětmi snadno najdeme smutek 
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a osamělost, stejně jako bezmocnost a pocit soucitu s chaotickým prostředím. 

Vůči ostatním se cítí zahanbeně (Leopold, 1997). 

Nicméně dle klinických studií prováděných v Holandsku se nepotvrdila vzájemná 

souvislost mezi typem či množstvím drogy a kvalitě rodičovských interakcí 

(Leenders, 1998). 

Výchova drogově závislých matek je autoritativnější a direktivnější a matky častěji 

používají tělesné tresty. Zajímavé jsou závěry z klinické studie Millet (1997), která 

udává, že ženy, které byly v dětsví vystaveny násilí, ať už ze strany rodičů či partnera, 

častěji trestají své dítě tělesně. Oproti tomu sexuální zneužívání v dětství trend 

fyzického násilí ve výchově snižuje. 

2.4 Péče o matky 

2.4.1 Historie 

Zájem o rozdíly mezi ženskými a mužskými uživateli začal na konci 60. a 70.1et 

minulého století v USA. Tehdy se objevily první studie a články o počtu žen/mužů 

uživatelů a gender rozdíly ve zneužívání návykových látek se zaměřením na ženskou 

prostituci. Jiné články se zabývaly kriminalitou, kterou páchají závislé ženy. Jedná se 

o činy nenásilného charakteru tj. vloupání, padělání a krádeže. 

Jedno z prvních zařízení pro klientelu matek a těhotných bylo otevřeno v roce 1974 

v USA. Obsahovalo několik na sebe navázaných programů: dctoxikace, anonymní 

narkomany, metadonovou substituci a terapeutickou komunitu. Nejvíce se rozšířil 

metadonový substituční program, který nejlépe vyhovoval specifické klientele matek. 

Osvědčil se pro své výhody v sociální oblasti. 

V 80.1etech minulého století se zájem o ženskou problematiku drogově závislých 

rozšířil kvůli nemoci AIDS. Polovinu žen s nemocí AIDS totiž tvořily ženy závislé 

na intravenózně podávaných drogách. Příčinou bylo nejenom užívání společné jehly, 

ale taktéž nechráněný pohlavní styk (mezi partnery či v rámci prostituce). Další vlnu 

zájmu vyvolalo rozšíření kokainu jako primární drogy a její spojení s těhotenstvím 

a mateřstvím. V USA předkládala média negativní pohled na matky uživatelky, 

dokonce byl vydán zákon, který umožňoval trestně těhotné ženy závislé na kokainu. 

Pokud měla žena při porodu pozitivní toxikologické testy, dítě jí bylo ihned odebráno. 
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Je vhodné zmínit, žc 82%, žen užívající kokain byly ženy Afroameričanky 

či Hispánky. Tento zákon měl negativní dopad, neboť odrazoval ženy od léčby. 

V 90.letech minutého století se objevila nová oblast zájmu o těhotné a matky závislé 

na návykových látkách. Byla nalezena příčinná souvislost mezi negativními 

zkušenostmi v dětství, konkrétně agresivitou, fyzickým násilím a sexuálním 

zneužíváním, a závislostí na drogách. Negativní zážitky vedou ke vzniku závislosti 

a pokud nejsou v terapii zpracovány, ženy se k závislosti jako formě úniku 

a samoléčení vrací. 

Léčba se v této době orientovala na metadonovou substituci. Polovina zařízení v USA 

neměla speciální programy pro ženy. Velkou nevýhodou těchto programů pro ženy 

byl jejich nezájem o společný pobyt matky a dítěte. 

Motivací k metadonové léčbě pak u žen stejně jako u mužů bývá přání změnit životni 

styl, vyhnutí sc problémům se zákonem. Ženy navíc uvádějí jejich mezilidské vztahy 

a odpovědnost v rodině. Často bývá těhotenství motivací k léčbě. Zeny se chtějí 

očistit a vnímají těhotenství jako příležitost k pozitivním změnám v životě. Taktez 

očekávají od léčby zlepšení své rodičovské role. Skutečnosti, které bývají bariérami 

vstupu do léčby jsou následující: rodičovské povinnosti, sexuální násilí a prostituce. 

K rodinným bariérám patří děti, neboť zde dominuje strach z odebrání dítěte; a take 

sexuální partneři, kteří jsou uživateli nebo kteří mají problémy se zákonem či kteří 

ženy fyzicky týrají. Dnes je situace jiná než v 70.1etech, ale stále je co zlepšovat 

i v tak vyspělých státech jakými jsou USA (Rosenbaum, 2000). 

V České republice se o specifické klientele žen, event. těhotných/matek hovoří 

ve větší míře v posledních sedmi až osmi letech. To souvisí s rozšířením drog 

ve společnosti, zestárnutí první drogové populace a s ochotou společnosti věnovat se 

této klientele. „Lze očekávat, že s důrazem na otázky postavení žen ve společnosti 

budeme nacházet též větší otevřenost k řešení těchto problémových případů" 

(Preslová in Kalina, 2003, s. 244). 

Ncjstarším programem nabízející pobytový program pro těhotné/matky byla 

terapeutické komunita Karlov. Ta se pro matky s dětmi otevřela v roce 2000. 

V kontaktním centrum DROP IN byl zahájen samostatný program pro matky 

k 1.1.2000. Do té doby probíhala konzultace s těhotnými matkami v rámci běžného 
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provozu nízkoprahového centra či v rámci terénních programů. Nyní jsou tyto 

programy uplatňovány při navázání kontaktu s klientkami. 

K rozšíření programu pro matky s dětmi v doléčovacím centru Sananim došlo v roce 

2003. Tehdy bylo zprovozněno i šest lůžek v programu chráněného bydlení. V roce 

2004 byly zprovozněny chráněné byty na Černém mostě v Praze 9. 

Denní stacionář rozšířil svou působnost na skupinu uživatelky-matky v roce 2003. 

Od té doby se také datuje rozvoj spolupráce s příslušnými státními i nestátními 

institucemi. 

2.4.2 Vstup do léčby 
Těhotné ženy a matky se do center léčby závislostí dostávají třemi různými způsoby. 

A) klientka kontaktního centra či terénních programů otěhotní, je tedy možné 

stavět na započatém kontaktu s touto matkou 

B) žena bere drogy, porodí dítě s abstinenčním syndromem a z porodnice je 

informován sociální odbor a protidrogové pracoviště 
C) žena, která bere drogy delší dobu; má děti a na její chování upozorní okolí 

2.4.3 Klientela těhotných a matek 
Specifičnost klientely matek s dětmi je právě v tom, že jsou přítomni dva-matka a její 

dítě. 

Specifickými terapeutickými cíli u žen jsou lepší zvládání emocionálního života, 

větší volby chování a postoje, jasně definované vlastní hranice, nová pravidla 

a očekávání, nové komunikační styly a specifická kritéria pro zakončení terapie. 

Kritickými komponentami léčby žen jsou obecné zdravotní problémy, přístupnost 

programu spolu se zdravotní péčí o děti a podporu růstu pro oba. 

Léčebný model pro ženy by měl vycházet z uvědomování si sebe a z učení k sebeúctě. 

Měl by podporovat roli matky a rozvoj představ o budoucnosti a životních plánech, 

ale i rozvoj rekreačních aktivit. Měl by umět zpracovávat traumatické události 

z anamnézy včetně násilí, incestu a ztrát blízkých. Měla by se věnovat pozornost 

problémům sexuality a poruchám příjmu potravy. Dále by měl obsahovat výcvik 

sociálních dovedností, poradenství týkající se abúzu, mezilidských vztahů, rodičovství 

a rodiny. Nemělo by se zapomenout na párové poradenství a rodinnou terapii. 

Pn psychoterapii je potřeba zabývat se uvědomováním si sebe sama, problémem 
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vztahů k mužům, případně závislosti na nich a zpracovávat traumata z anamnézy. 

V neposlední řadě by léčebný model měl pomáhat pochopit funkci drog jako slepe 

uličky v hledání při řešení problému, jejich toxicitu a nebezpečí zvýšení zdravotních 

komplikací (Frouzová, 1996). 

Drogově závislé matky jsou vystaveny stejným problémům jako ženy bez závislosti; 

např. dysfunkční rodiny, pocity hanby a viny, nízké sebevědomí, zkušenosti s násilím 

či zanedbáváním, ale ve chvíli, kdy se narodí dítě, jsou tyto problémy vážnější. 

Na straně druhé, narození dítěte může být pro matku pozitivní impulz do budoucnosti, 

dítě se může stát silnou motivací k abstinenci a změně životního stylu. Dítě naplňuje 

její prázdnotu, přináší ženě novou sociální roli a pocit důležitosti. Je vhodné tyto 

skutečnosti vklínit do léčby. Nesmíme ale zapomínat, že těhotenství je často 

neplánované a motivace k péči o dítě je malá a navíc, že matka často nemá představu, 

co obnáší péče o dítě. Obvykle se vyskytuje tlak rodiny, partnera, sociálních 

pracovnic atd. Ncjčastčjší pocit vůči dítěti je vina. Tento pocit sekundárně způsobuje 

hyperprotektivní výchovu. Pokud matka zneužívala drogy po dlouhou dobu, jsou její 

emoce rozvráceny a nerozumí jim. Je pro ni složité rozumět dítěti a být empatická. 

Taktéž dlouhé období závislosti na návykových látkách způsobuje problémy 

v interpersonálních vztazích a je pro matku těžké vybudovat dobrý vztah s dítětem. 

2.4.4 Jednotlivé programy pro těhotné/matky 
Nyní se budeme věnovat jednotlivým typům protidrogových zařízení, která se 

nacházejí v Praze a okolí. Jedná sc o tři zařízení občanského sdružení Sanamm - tj. 

Denní stacionář, TK Karlov a Doléčovací centrum, jedno zařízení Centrum pro rodinu 

DROP IN o.p.s. Zařízení jsou řazena chronologicky dle doby vzniku. Následuje popis 

jednotlivých projektů s důrazem na spéci fiká programů pro těhotné a matky. 

2.4.4.1 Denní stacionář 
Denní stacionář je zařízení na pomezí ambulantní a ústavní péče. Poskytuje služby 

přes den, většinou jen v pracovní dny. Je vhodný pro ty klienty se zdravotními 

a sociálními problémy, kteří mají kde bydlet, ale neměli by být doma sami, anebo je 

pro ně péče ambulantní nedostatečná. 

Vznik denních stacionářů pro drogově závislé se datuje od počátku 80. a 90. let. 

Jednalo se o alternativu k dlouhodobým pobytům buď v ústavní léčbě, či pobytům 
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v terapeutických komunitách. Zjistilo se totiž, že náklady na opakované pobyty 

v terapeutických komunitách jsou příliš vysoké a léčba bývá neefektivní. Denní 

stacionář nabízí intenzivní denní péči, která není ani ve světě, ani v České republice 

příliš rozšířena. V naší zemi existuje jen jeden denní stacionář, který odpovídá 

zahraničním standardům. 

Základem denní intenzivní péče je strukturovaný denní program. Strukturovaný 

program je definován jako léčebný ev. léčebně výchovný. Zahrnuje v sobe: přesný 

časový rozvrh, soubor pravidel (stanovení ne/žádoucího chování), vyváženou skladbu 

aktivit (skupinové, pracovní, sportovní apod.) v rozsahu minimálně 20hodin týdně. 

Program je velice různorodý, podněty jsou směřovány k tomu, aby závislý změnil sve 

chování, postoje, sebepojetí. 

Program je strukturován na nejméně 20hodin týdně, v 5 pracovních dnech. Pracuje se 

ve skupině, což je převzato z terapeutických komunit. Součástí programu je 

spolupráce s rodinou klienta a prevence relapsu. Je tu prostor pro odpovědnost 

jedince. Program by měl zachovat síť rodinných a sociálních vztahů. Délka programu 

je střednědobá, tj. v délce 3-6 měsíců s možností prodloužení po individuální 

konzultaci. 

Cíle denního stacionáře jsou dosažení a udržení abstinence od drog, změnu 

v sebepojetí a vztazích. Dále zahrnují podporu v osobním zrání, zlepšení sociálního 

fungování a osvojení základních dovedností potřebných pro studium či zaměstnání. 

Rizika spojená s léčbou v denním stacionáři plynou ze skutečnosti, že klient zůstává 

při léčbě v kontaktu s původním prostředím, Proto je potřeba, aby byl program nejen 

strukturovaný, ale i komplexní a měl návaznost na další formu péče. 

Cílová skupina programu není přesně definována, mohou to být jak klienti nedlouho 

abstinující, tak klienti v metadonovém programu, anebo ti, kteří drogy berou, 

ale chtějí se závislosti zbavit. 

V programu jsou jasně stanovena pravidla, která klient musí během léčby dodržovat. 

Jedná se například o pravidelnou docházku do programu, při nepřítomnosti se 

vyžaduje potvrzení od lékaře. Klient nemůže bez svolení pracovníka týmu odejít 

z programu během dne. Dále ve stacionáři platí tzv. kardinální pravidla (tj. základní 

pravidla z TK), což znamená zákaz manipulace s drogou, násilí a odmítání řádu 

stacionáře. 
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Náplň programu zahrnuje: 

1) komunitní setkávání - prostor pro řešení důležitých problémů léčby, pravidel 

a konfrontace s nimi. Denně se hodnotí předchozí den klientů mimo stacionář 

a plánují se dny následující. 

2) skupinová terapie - nejčastěji se využívá kognitivně behaviorálních technik 

a psychodramatu. Skupiny mohou být tématické, životopisné, interakční apod. 

Je možné využít neverbálních technik: arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem. 

3) individuální terapie a poradenství - každý klient má v programu svého 

garanta/průvodce léčbou. 

4) sociální práce - je zaměřena na stabilizaci sociálních podmínek klienta. Jedná se 

o finanční zajištění, splácení dluhů, zajištění dokladů, pomoc ve studijních 

a pracovních perspektivách. 

5) pracovní terapie a činnost ve prospěch programu - úklid zařízení, společné vaření 

oběda apod. 

6) klubové a volnočasové aktivity (sport, kultura) 

(Kalina, 2003) 

Každý stacionář může mít doplňkové služby. Denní stacionář SANAN1M v Praze 

nabízí motivační podpůrný program pro otevřenou skupinu, program pro matky -

uživatelky a ambulantní poradenství a individuální psychoterapii. Rodinné programy 

mohou být součástí doplňkových služeb. Tyto programy jsou zaměřeny na základní 

fungování rodiny. 

V pracovním týmu bývají zastoupeni psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, 

sociální pracovníci, pedagogové a další. Odborníci se zdravotnickým a humanitním 

vzděláním jsou vítáni, pokud je pro ně místo v týmu. Jsou zde zastoupeni jak 

profesionálové, tak i začátečníci. 

"K nejčastějším problémům denního stacionáře patří relaps a svévolné vypadnutí 

z programu" (Kalina, 2003, s. 183). Tyto komplikace plynou z faktu, že klient zůstává 

ve stejném sociálním prostředí a je na jeho odpovědnosti docházka do programu. 

Stacionáře se snaží těmto komplikacím předejít několika způsoby. Jedná se o přípravu 

klientů do stacionáře v motivačním programu, monitorování abstinence, provádění 

prevence relapsu, spolupráce s blízkými klienta, krizová linka. V případě relapsu se 
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klient podmínečně vyloučí na dobu l-2týdnů a tento čas se využívá k náhledu 

na situaci, na aktivní zážitek učení v rámci prostředí. 

Před řádným ukončením léčby se s klientem sestavuje plán následné péče. Vhodné je 

pokračování klienta v následné péči. 

Denní stacionář je celorepublikovým nitrem pro terapeutickou komunitu Karlov. 

Denní stacionář Sananim o.s. ve svém programu upřednostňuje klientelu matek. Snaží 

se tak zajistit ženám lepší dostupnost péče. Hlídání dětí při programu není zajištěno 

z důvodu nedostatku prostor. Matky mají stejný program jako ostatní klienti, jen v 

rámci individuálních setkání je navíc obsažen servis sociálně právní. V terapii není 

prostor pro řešení psychických traumat z dětství, řeší se jen aktuální situace. 

Nejdůležitější je stabilizace klienta. Kontroluje se péče o dítě docházka k pediatrovi, 

očkování. Rodičovské interakce se sledují, ale nejsou samostanou náplní programu. 

V roce 2004 kontaktovalo Denní stacionář 338 žen a Denním stacionářem prošlo 111 

dětí do čtyř let. 

2.4.4.2 Terapeutická komunita 

Terapeutická komunita je pobytové zařízení pro střednědobou či dlouhodobou péči 

(6-18měsíců). Léčba je zaměřená na abstinenci a sociální rehabilitaci. "Terapeutická 

komunita pro závislé je bezdrogová modalita využívající jedinečný sociálně 

psychologický přístup k léčbě drogové závislosti, jejím charakteristickým prostředím 

je společné komunitní bydlení" (De Leon in Kooyman, 2004, s. 134). 

Terapeutické komunity jsou postaveny na těchto principech: 

1) motivovanost klienta ke změně je základním bodem úspěšné léčby 

2) podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života 

3) závislý člověk je schopen rozhodovat o svém životě 

4) terapie je převážně skupinová 

5) terapeutický tým je průvodcem a poradcem klienta 

Cílem léčby v terapeutické komunitě je změna životního stylu, samozřejmě spojená 

s abstinencí. V programu TK (terapeutická komunita) klient dosahuje osobnostní 

změny, změny v sebepojetí, prožívání, chování a vztazích, které po pobytu 

napomáhají ve vedení uspokojivého a spokojeného života. Prostředkem k dosažení 

těchto cílů je život v komunitě, který se snaží maximálně přiblížit reálnému životu. 
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Terapie se zaměřuje na vývoj osobnosti a emoce, chování, duchovní rozměr 

osobnosti, dovednosti přežít. 

Prostředky, které jsou využívány k prvkům zaměřeným na chování patří: zpětná 

vazba, konfrontační skupiny, struktura, pravidla, řád, hierarchie. 

Prostředky zaměřené na emoce a vývoj osobnosti jsou: skupinová psychoterapie 

dynamicky orientovaná, individuální terapie, rodinná terapie, arteterapie, 

psychodrama atd. 

Vzdělávání, semináře, diskuse a tématické skupiny jsou využívány při terapii 

zaměřené na vzdělávání, etiku a spiritualitu. 

Mezi prvky zaměřené na dovednosti přežít a být profesně zajištěn patří sociální učeni, 

práce, komunikační dovednosti, asertivní trénink. 

V léčbě se uplatňuje jak psychoterapie, tak i výchova. 

"Režim je tvořen souborem pravidel programu TK. Zahrnuje časovou strukturu dne 

a týdne, povinnosti klienta a požadavky na jeho chování v programu, způsoby 

hodnocení požadovaného chování a sankce za režimové přestupky a výhody 

za dodržování programu" (Adameček in Kalina, 2003, s. 203). Režim představuje 

vnější strukturu a jeho dodržování je internalizací této struktury. Časová struktura dne 

a týdne obsahuje minimálně 20 hodin týdne strukturovaných aktivit. Týden se děli 

na pracovní dny a dny volna (víkend), kdy je více volného času. TK má 

tzv. kardinální (základní) pravidla, které klienti musí důsledně dodržovat, v případě 

porušení jsou z komunity vyloučeni. Jedná se o pravidla: zákaz užívání drog 

a manipulace s nimi, zákaz násilného chování, závazek podřídit se rozhodnutí 

komunity, zákaz sexuálních vztahů. Klienti jsou hodnoceni na skupinách, velkých 

komunitách, individuálním garantem atd. a je žádoucí, aby se hodnocení účastnila 

celá komunita. Sankce i odměny jsou v programu strukturované. 

Aktivity v programu TK jsou: setkání komunity (prostor pro řešení důležitých 

problémů života komunity), skupinová terapie (bibliografické, tematické, interakční), 

individuální terapie, rodinná terapie, pracovní terapie, vzdělání, volnočasovč aktivity. 

Poskytována je i sociální péče a poradenství, kdy se s klientem řeší jeho problémy 

v oblasti trestního, občanského či rodinného práva. 

Pobyt v TK je strukturován do čtyř fází, které se liší svými pravidly, právy 

a povinnostmi klientů. V nulté fázi není klient ještě považován za člena komunity, 

ale absolvuje program. Nultá fáze trvá 2 a více týdnů. V první fázi (3 měsíce) je nutné 

dojít k náhledu, že aktuální problémy způsobila závislost na droze, rozhodnout se 
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pro změnu životního stylu a přizpůsobit sc pravidlům komunity. Klient se učí 

otevřenosti a sebevyjádření. Ve druhé fázi (6 měsíců) klient nachází sám sebe, 

konfrontuje své vztahy k ostatním, přebírá zodpovědné role ve spolusprávě. Třetí fázi 

můžeme nazvat "nočním stacionářem". Klienti mohou docházet do zaměstnání mimo 

komunitu, shánějí si práci, bydlení či následnou léčbu. Toto období je pro klienta 

velice náročné, prochází procesem separace od komunity, což je často doprovázeno 

smutky a prožíváním ztráty. O přechod do další fáze je třeba žádat. Komunita tuto 

žádost zhodnotí a v kladném postoji se provede přechodový rituál. 

Tým v TK bývá multidisciplinární. Pracovníci mají různé vzdělání, specializované 

výcviky a důležitým předpokladem pro práci v TK jsou i osobnostní předpoklady. 

Přínosem jsou vlastnosti jako jistota, přirozenost, důvěra, humor, schopnost ukázat 

omylnost. V terapeutické komunitě mohou pracovat i bývalí uživatelé drog, což 

v České republice není výrazně využíváno. Pro členy týmu platí nutnost odborného 

a osobnostního růstu, předchází sc i syndromu vyhoření. Je vhodné tým supervidovat. 

"TK se osvědčuje jako účinný prostředek léčby a současně sociální rehabilitace 

zejména pro klienty nezralé, s dlouhou drogovou kariérou a závažnou životní historií 

(traumatizace, zneužívání, dissociální chování, kriminalita apod.)" (Adameček 

in Kalina, 2003, s. 205). 

Komunitní péče o matky s dětmi je v ČR zprostředkována Terapeutickou komunitou 

Karlov Sananim (dále TK Karlov). Program pro závislé matky s dětmi je nabízen 

klientele závislých matek s dětmi od října 1999. Matky byly zpočátku umístěné 

v jedné budově s mladistvými klienty, z důvodu nedokončeného domu určeného 

a uzpůsobeného jejich potřebám. V listopadu 2001, byl otevřen v rámci stejné 

terapeutické komunity nový dům pro matky s dětmi. Dům pro matky je pojmenován 

„Laura" - podle jména prvního dítěte narozeného matce v době léčby. 

U cílové skupiny matek s dětmi již přes dva roky převažuje počet klientek, jejichž 

primární drogou je pervitin a kombinace drog, včetně alkoholu (v roce 2004 je to 

65%). Do léčby vstupují i klientky, u nichž lze uvažovat, že jejich závislost je 

sekundárním projevem jejich asociálního života a je třeba těmto klientkám přizpůsobit 

program léčby. V těchto případech je práce zaměřena zejména na získání vztahu 

k dítěti, osvojení si základních dovedností v péči o dítě a jejich rodinné zázemí. 
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Často je možné se při skupinové a v individuální terapii setkat s náročnými 

a složitými tématy, např. zneužití, znásilnění, týrání apod. Tato náročná a velmi 

citlivá témata jsou pravidelně konzultována s odborným ředitelem. 

Současnou klientelu matek tvoří také z velké části ženy, u nichž drogovou závislost 

doprovázejí značná sociální poškození (týrání ze strany partnerů, prostituce, 

zneužívání). Jejich těhotenství, případně mateřství je přimělo k léčbě, ale jejich 

neznalost péče o dítě, drogová závislost a výše zmiňované skutečnosti způsobuje, 

že u těchto klientek je proces léčby, péče a výchova dítěte a následná integrace matky 

do společnosti dlouhodobou záležitostí. 

Do komunity mohou být přijímány také těhotné klientky, které se v ideálním případě 

po porodu vrátí a dokončí léčbu. 

Jedním z problémů spojených s léčbou matek je jejich vztah s rizikovým partnerem, 

zejména pokud se jedná o uživatele, dealery, recidivisty, apod. Klientky jsou během 

léčby směrovány k rozhodnutím, která by jim umožnila bezpečnou péči a výchovu 

svého dítěte. Zapojení partnera do léčby, pokud není uživatel, se stalo standardní 

a velmi důležitou součástí léčby. Častějším případem je partner, který sc chová 

rizikově a tím znemožňuje své zapojení do léčby. 

Kromě partnerů je samozřejmě součástí léčby práce s rodinnými příslušníky klientek. 

Důležitou součástí léčby je lékařské zázemí pro matky a jejich děti, (pediatr, 

stomatolog, hepatální poradna, gynekologie atd.), stejně jako předškolní a školní péče 

dětí. 

Hlavní cíle programu: 

• léčba drogově závislých matek a jejich rcsociahzace 

• umožnit matkám být v době léčby s dítětem 

• pomoci matkám navázat s dítětem vztah 

• pomoci matkám s péčí o dítě 
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Hlavní poskytované služby: 

Interní: 
• psychoterapie a poradenství (skupinová psychodynamická psychoterapie + 

individuální konzultace) 
• režimová terapie, trénink zodpovědnosti, pracovní terapie, volnočasové aktivity, 

nácvik praktických dovedností (vaření pro děti apod.) 

• pomoc a poradenství v péči o dítě, VT1 (vidcotrénink interakcí) 

• sociální poradenství a pomoc 

• práce s rodinou klientky - primární i sekundární 

Externí: 

• psychiatrické služby 

• sociální a právní poradenství 

• zdravotní péče pro matku i dítě 

• školka a škola pro dítě 

Kapacita domu pro matky: 

10 klientek + 10 dětí. Matka si sebou do léčby může vzít 1-2 dě 

Cílová skupina: 

• matky s diagnostikovanou závislostí na nealkoholových drogách (délka drogové 

kariéry klientek se pohybuje mezi 2 - 20 lety), 

• předškolní vik děti je výhodou (vzhledem k zájmům dítěte - změna prostredu 

vrstevníků apod.), 

• zdravotní stav matky i dítěte nesmí vyžadovat každodenní specializovanou peč,, 

taktéž nesmí ani jeden z nich trpět akutní psychiatrickou chorobou, matka nesnu 

být mentálně retardovaná. 

Hlavní překážky a jejich překonávání: 

Na počátku se jednalo o potíže se sestavením programu, který by odpovídal 

specifickým problémům závislých matek (léčba s mateřstvím). 

Prostřednictvím grantu na studijní účely od Pompidou group bylo možno získat 

informace o podobných programech fungujících v Belgii, Holandsku. Získané modely 

bylo nutno adaptovat na podmínky v České republice, které jsou odlišné. Bylo nutno 
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zjišťovat mnoho informací kolem právních, sociálních, hygienických a dalších otázek. 

V neposlední řadě bylo třeba program pro matky s dětmi zapojit do stávajícího 

programu léčby pro mladistvé a mladé dospělé bez dětí. Obavy byly z kombinace tak 

odlišné klientely (věkem, drogovou anamnézou, stavem). Výsledná podoba jsou dve 

skupiny v jedné komunitě. 

Byly přijaty dvě vychovatelky s aprobací speciální pedagogika, které zaštiťuji pcci 

o děti. Byl připraven zkušební program, který byl opakovaně revidován. Zpočátku 

bylo problematické jednání se sociálními pracovnicemi. V současné době se situace 

změnila, i když některé potíže přetrvávají (problémy kolem peněžních dávek 

pro matky a zejména s odebíráním dítěte z péče a vracením jej do péče). Existuje 

reálná snaha ze strany komunity sociální pracovnice zvát na návštěvy, jsou jim 

rozesílány informace, probíhají s nimi schůzky nad případem matky i nad obecnými 

zásadami léčby. 

Další překážkou je motivace matek. Matky jsou často nemotivované či motivované 

„negativně" (tlak OSPOD). Do komunity přicházejí s tím, že léčbu přetrpí a po 

návratu domů se vše vrátí do starých kolejí. Pro pracovníky je obtížné motivovat tyto 

matky ke změně životního stylu. Práce s motivací jc v těchto případech nezbytná. 

V neposlední řadě jsou problémy spojené s těhotnými klientkami, které porodí 

v průběhu léčby (přerušení procesu léčby, silné emoce kolem porodu a změny životní 

situace, šestinedělí, potíže s dokončením léčby). 

Program je uzpůsoben tak, aby respektoval potřeby, rytmus dětí různých věkových 

skupin (rozložení skupinového programu komunity, práce, jídla). V programu jsou 

speciálně uzpůsobená skupinová sezení pro matky (tématická skupina, interakční 

skupina, skupina pro matky s dětmi, VTI). Probíhá spolupráce s dalšími institucemi, 

které o matku nějakým způsobem pečují. Péče jc v rámci možností všestranná 

a koordinovaná. 

Existuje reálné riziko relapsu pro matku při návratu k partnerovi, který jc aktuálním 

uživatelem drog, recidivistou, psychicky narušený apod. Často existuje mezi matkou 

s dítětem a jejím partnerem silné pouto. 

Program je průběžně revidován, je flexibilní, lze jej uzpůsobit individuálním 

potřebám matky a jejího dítěte. 

Úspěšnost se dále zvyšuje absolvováním dlouhodobého doléčovacího programu. 
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V současné době je program poměrně stabilizovaný. Z 20 matek, které ukončily léčbu 

jich 15 abstinuje. Všechny abstinující matky získaly své dítě zpět do péče. Většina 

z nich je na mateřské dovolené, malá část z nich si dodělává vzdělání či pracuje 

na část úvazku. 

Za významné body se považuje udržení abstinence 1, 2, 5 let po léčbě po 2 a 5 

letech oceňování klientů. 

V průběhu roku 2004 bylo v TK Karlov 17 matek a 16 dětí. 

2.4.4.3 Následná péče, Doléčovací programy s /bez chráněného bydlení 

2.4.4.3.1 Doléčovací centrum s chráněným bydlením Sananim 

Následná péče je určena pro osoby, které absolvovaly ambulantní č, res.denčn, leebu, 

ale je určena i pro klienty bez předchozí odborné pomoci. Základním úkolem 

následné péče je pomoc závislému v návratu do normálního života s vytvořením 

podmínek pro udržení abstinence. 

Mezi hlavní složky programu následné péče patří: 

1) psychoterapie - převážně podpůrná psychoterapie zaměřená na stabilizaci klientovi 

emotivity 

2) prevence relapsu - klíčová složka následné péče. Prevence relapsu stojí na třech 

pilířích: kognitivní intervence, dovednosti zvládání a stabilizace životního stylu. 

3) sociální práce - pomoc klientovi při zvládání jeho sociálně právních problému 

4) práce, chráněná místa a rekvalifikace - zaměstnání je jedním z hlavních ukazatelů 

integrace do normálního života. Tato část nebývá jednoduchá neb klientům často 

chybí odborná kvalifikace, pracovní návyky atd. 

5) lékařská péče - u klientů přetrvávají problémy typu hepatitida typu B a C, 

gynekologické a dentální problémy. 

6) práce s rodinnými příslušníky - pokud se podaří rodinu zainteresovat do léčby, 

výsledek bývá lepší. 

7) nabídka volnočasových aktivit 

Následná péče bývá dlouhá mezi 6-12 měsíci, rozdělená do několika fází, které se liší 

intenzitou docházení do programu. Mezi nejtěžší nástrahy, které musí klient 

v normálním životě zvládnout je relaps a jeho prevence. Následná péče je zaměřena 
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na sociotcrapii. "Ustupující intenzita podpory klienta v následné péči je potom 

důležitým momentem celého procesu úzdravy" (Kuda in Kalina, 2003, s. 212). 

Tým v programu následné péče je nutné budovat na základě potřeb klientů. Velice 

výhodný je tým multidisciplinární, kde má své zastoupení speciální pedagog, sociální 

pracovník, psycholog apod. Důležitá znalost terapeutů je prevence relapsu. 

V doléčovacím centru Sananim mají dobré zkušenosti s využitím ex-userů v týmu. 

Chráněné bydlení a práce by měly být podporou v integraci klienta do normálního 

života. Cílem chráněného bydlení je zajištění ubytování při absolvování 

rcsocializačního programu. Bydlení je časově omezeno a částečně se platí. Základní 

pravidlo je udržovat bydlení bezdrogové a respektování práv ostatních ubytovaných. 

Péče o matky s dětmi (především v případech chráněného bydlení) je v Doléčovacím 

centru Sananim napojeno na léčbu v TK Karlov Sananim a Denní stacionář Sananim. 

Doléčování navazuje na předchozí léčbu a zaměřuje se na plynulý přechod matky 

z léčby do běžného života. 

Některá skupinová setkání určená pro matky s dětmi jsou stejně jako v terapeutické 

komunitě oddělená od skupinových setkání ostatních klientů. Skupiny vyhrazené pro 

matky, při kterých jsou děti hlídány odbornými pracovníky, jim dovolují otevřeně 

hovořit o svých problémech. K aktuálním tématům vždy patří problémy s partnery, 

dětmi, rodinou, bydlením, zaměstnáním, zdravotním stavem. 

Partneři 

Pro klientky je často problematické přerušit kontakty s bývalými partnery, kteří je 

kontaktují. Často je to způsobeno obavou z osamění. 

Navázání nového vztahu s člověkem, který by mohl být potencionálním partnerem 

a otcem bývá také problematické. Celodenní shon kolem dítěte, obavy z případného 

zklamání, omezené možnosti setkání pro nedostatek zájmů nebo prostředků na jejich 

realizaci, jsou omezujícími atributy. 

Rodina 

Rodina je další oblastí, která se pravidelně objevuje jako téma při skupinových 

setkáních. Problémy se různí u klientek, které jejich rodiny podporují, po klientky, 

které jejich rodiny odmítají. 
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Děti 

Problematika dětí je samozřejmou součástí skupinových setkání. Matky mají možnost 

sdílet své radosti a strasti mezi sebou a také jim je zprostředkován názor odborných 

pracovníků. Důležitou součástí doléčovacího procesuje zdravá výchova a vývoj dětí. 

Matky s dětmi mají daleko větší problémy se sháněním zaměstnání, potažmo 

bydlením. Často jsou odkázány na pomoc rodiny. Kde taková pomoc chybí nebo je 

rodina riziková, probíhá resocializace klientek obtížněji. 

Zdravotní stav 

Obecně je v současné době nejvčtším problémem toxikomanů hepatitida C. lato 

nemoc je součástí života také matek, které se léčily a v současné době se nachazeji 

v doléčovacím centu. Hepatitida C se nevyhýbá ani dětem. V případě, žc lekar 

rozhodne o léčbě, je možné, aby matka léčbu prodělala. Pro děti není léčba určena. 

Na všechny případy hepatitidy C je třeba léčit vakcínami. V některých případech je 

možné, že se tělo s virem vyrovná samo. Doléčovací centrum spolupracuje s lekari 

z hcpatálních poraden, se kterými řeší možnosti a potřeby klientů. 

Kromě hepatální péče mají klientky možnost navštěvovat i další odborníky 

(psychology, psychiatry, sdružení pro zneužívané ženy, poradny poruch příjmu 

potravy atd.). 

Vztah matky a dítěte 

Nezbytnou součástí doléčovacího procesu je upevňování vztahu mezi matkou 

a dítětem. Matka často stojí před nelehkým úkolem nabídnout dítěti podněty, které 

rozvíjí jeho osobnost, fantazii a představivost a kterých se jí samé nikdy nedostalo. 

Role terapeutů se proto mění v poradce pro volný čas, Nabízející alternativy 

pro matky a jejich děti. Matky často přijímají podněty, které jsou jim samým 

neznámé, s nedůvěrou. Zvláště je to v případech, kdy jsou pro ně samé spojené s 

vynaložením většího úsilí. Vymlouvají se, že se děti ušpiní a ony budou muset trávit 

svůj čas čištěním a budou muset vynakládat daleko více finančních prostředků 

na udržování dětí v čistotě. 

Existuje celá řada dalších příkladů se stejným základem. Matky raději utratí peníze 

za cigarety, než by nechaly dítě ušpinit při činnosti, která je potřebná pro správný 

rozvoj dítěte (motorický, volní, estetický), ale která se jim zdá zbytečná. 
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V tomto místě je třeba si připomenout, že matky pocházejí často z nepodnětného 

či patologického prostředí. Jistě není jednoduché změnit násilně životní styl a začít 

být odpovědná nejen za sebe, ale také za své dítě. Je to dlouhodobý proces, který 

přináší efektivní změny pomalu. Práce terapeutů v komunitách nebo pracovníků 

doléčovacích center spočívá v poskytování jiných vzorců chování, než na jaké byly 

matky zvyklé z vlastní rodiny. 

Důležitá změna v životě matky je narození dítěte, které mohou doprovázet 

rozporuplné pocity. Velkým rozhodnutím je přestat užívat drogy a vzdát se své 

závislosti ve prospěch dítěte. V některých případech se jedná o vůbec první 

rozhodnutí podstoupit léčbu a převzít odpovědnost nejen za svůj život do vlastních 

rukou. V případě matek závislých na opiátech si procházejí velice silnou citovou 

zkušeností, když vidí své dítě s bolestivým abstinenčním syndromem, který mu 

způsobily svým užíváním. 

Okolnosti vedoucí ke matky ke vstupu do léíobného programu 

Každý toxikoman potřebuje podnít k tomu. aby se rozhod, vstoupit do léčby. Podn y 

se obecně dají rozdělit na: 

a) vlastní rozhodnutí řešit svou situaci 

b) rozhodnutí jako reakce na vnější podnět 

Matky vstupují do léčby nejčastěji v reakci na narození ^ ^ ^ 

procesem léčby při kterém se učí žít bez drogy a zároveň ^ ^ ,fcbrat 

V poměru k ostatním klientům komunit mají svou roli tczsi. Musejí p r c 

odpovědnost za dva životy zároveň. Doba v komunitě t r v á v podmínkách CR 

Karlov) pro matky s dětmi 12 měsíců. Za tuto dobu se musí zvládnout postavit 

základy pro návrat do běžného životu. Nezbytností je proces doléčovaní 

v doléčovacím centru. Jak plyne zc zkušeností, návraty matek do reálného 

trvají delší dobu a jsou spojeny s daleko složitějším, problémy, uež návrat ostatme 

toxikomanů. 

Návrat do běžného života , , 

v ' Nabídka alternativního bydlem není Návrat do ohrožujícího prostředí je nemožný. NabioKa a • á l e ž i tos tmi 

velká. Podpora v abstinenci je pro matky nezbytná a pomoc sc sociálními 

jc naprosto nezbytná. 
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Alternativy bydlení jsou: 

a) návrat do rodiny 

b) chráněné bydlení 

c) azylové bydlení 

Návrat do rodiny, jak jsme již uvedli není vždy možný. Může se jednat o různé 

překážky hladkého návratu do rodiny, od dysfunkční, či afunkční rodiny, přes rodiny, 

ve kterých byly klientky zneužívány, až po rodiny, ve kterých rodiče odmítají 

přijmout zpět matku nebo její dítě. 

Azylové bydlení není nakloněno přijímání klientek s drogovou minulostí bez řádného 

doléčování a průběžné spolupráce. 

Chráněné bydlení je vhodnou alternativou pro návrat do běžného života, respektive 

nového života. V průběhu roku 2004 prošlo Doléčovacím centrem Sananim 19 matek. 

2.4.4.3.2 Centrum pro rodinu DROP IN o.p.s. 

Program Rcsocializace matek užívající psychotropní návykové látky byl zahájen 

1.1.2000. Do té doby byla terapie uživatelkám n a b í z e n a v nízkoprahovém zařízeni 

DROP IN o.p.s. na Praze 1. 

Program poskytuje služby v ambulantní léčbě a následné péči. 

Vedoucí programu je psychiatr. Personál je složen ze speciálního pedagoga, 

psychiatrické sestry, psychologa. Externí spolupráce je navázána s porodní 

asistentkou, rehabilitační sestrou. Supcrvizi týmu dělá psycholog. 

Cílovou skupinou projektu jsou těhotné/matky závislé na návykových látkách 

a klientky/matky substitučních center. Převažují uživatelky opiátů na substituci. Zeny, 

které udávají závislost na pervitinu jsou většinou doporučeny do léčby TK Karlov ci 

DS Sananim. Program Centra pro rodinu je ambulantní a pro uživatelky bez možnosti 

substituční podpory je dodržení abstinence náročné. Nově byl navázán kontakt 

i s romskou populací. Další novou skupinou jsou matky závislé na alkoholu. 

Cíl projektu je vést klientky k abstinenci, stabilizaci psychiky a sociálního zázemí 

a návratu dítěte do péče matky. 
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Služby, které jsou v ráme, ambulantní léěby a doléčovací fáze nabízeny jsou 

následující: 

• pracovní terapie 

• sociální práce 

• individuální terapie, poradenství 

• skupinová terapie, poradenství 

• rodinná terapie, poradenství 

• krizová intervence 

• intervence po telefonu 

• asistenční služba/doprovod 

• testy HIV, HCV 

• těhotenské testy 

• testy na přítomnost drog 

• příprava k porodu 

• potravinový a vitamínový servis 

• diagnosticko diferenciální filtr event. navržení léčby či doporučení do jiných 

léčebných zařízení 

Náhled na závislost je spíše medicínský. 

Program, jehož standardní délka je 2 roky, je rozdělen do tří fází. První fáze má název 

nízkoprahová, druhá tématická a třetí růstová. Nízkoprahová fáze je zaměřena 

diagnostiku klientek, zjištění jejich potřeb, zajištění jejich motivace k léčbě, zajištěni 

gynckologicko-porodnické péče s následnou kontrolou spolupráce, zajištění přípravy 

porodu erudovanou porodní asistentkou atd. Pokud je to pro klientku vhodnější, je ji 

zprostředkována léčba (DS Sananim či TK Karlov) či proveden vstupní filtr 

do substitučních programů. Na konci nízkoprahové fáze se hodnotí spolupráce 

klientky a její motivace pro přestup do fáze další. Nízkoprahová fáze trvá dva až th 

měsíce. Do této fáze se mohou klientky dostat i z vyšší fáze v případě relapsu. 

Do tématické fáze klientka přestupuje zhruba po třech měsících zdárného fungování 

v programu. V této fázi se hodnotí sociální dovednosti klientek, péče o děti. Klientka 

je v této fázi plně abstinující či stabilizovaná na substituční léčbě. Hlavní metodou 

poradenství jsou tématická individuální setkání či skupiny. Důraz je kladen 

na stabilizaci sociálního zázemí klientky. Uplatňován je přístup kognitivně 

behaviorální. 
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Růstová fáze nastupuje P o dvanácti měsících ve fázi tématické. Tato fáze zahrnuje 

psychoterapeutické prvky: rodinnou terapii, analytickou terapii či terapii dynamickou. 

Pracuje se na růstu osobnosti a řeší se partnerská a vztahová témata např. vztah 

s matkou, vztah s mužem apod. Výstupem programu by měla být plně abstinující 

klientka s dobrým sociálním zázemím a kvalitní péči o dítě. V případě zájmu klientky 

či na doporučení terapeuta může následovat doléčování v Centru následné péče 

DROP IN o.p.s.. 

Zajímavou součástí je hrazení hormonální antikoncepce vybraným klientkám 

dle určených kritérií. Klientkám je poskytován i potravinový a vitamínový servis. 

Dětské plenky se poskytují jen ve výjimečných případech (3 balení), nejčastěji 

v období p 0 porodu či v tíživé finanční situaci, kdy nejsou vyřízené potřebné 

sociální dávky. 

Dítě je přítomno na individuálních konzultacích, což poskytuje prostor pro sledování 

psychomotorického vývoje dítěte. 

Centrum pro rodinu spolupracuje se státními i nestátními institucemi. Jedni 

z nejdůležitějších jsou pracovnice OOSPOD, se kterými se řeší konkrétní případy 

klientek a jsou terapeuty informováni o specifikách klientek programu CPR. Dobrá 

spolupráce je se STŘEP o.s., detoxikačními a substitučními centry, DS Sananim 

a TK Karlov, FN Motol v g y n c k o l o g i c k o - p o r o d n i c k é oblasti a MUDr. Řehákem 

hepatologická ordinace. 

Statistika programu za období 1.1.04 - 31.1 

Počet uživatelů, kteří využili služby*1 

Resocializuje se :21 

Nově evidovaní: 30 

V substitučním programu:!8 

Abstinuje: 20 

TK Karlov):6 Odesláno do ústavní péče (především 

Gravidní (které se rozhodly si dítě ponechat): 4 

Kontakty celkem: 1359 

Počet dětí ve vlastní péči matky: 26 

Počet odebraných dětí z péče: 2 
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Počet výkonů: 

Rodinné poradenství: 193 

Primární prevence: 5 

Průvodcovské asistenční služby:7 

Sociální práce: 145 

Výchovně vzdělávací služby (předporodní příprava,ergoterapie, 

relaxační cvičení, vzdělávání v rámci klubů) 63 

Psychoterapie, motivační pohovor: 176 

Krizová intervence: 60 

Potravinový servis: 60 

Poradenství: 238 

Zprostředkování kontaktu: 156 

Zdravotnický servis (ošetření, HIV testy, vitamíny, pleny): 144 

Telefony: 631 
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3 Empirická část 

3.1 Cíl průzkumu 

Cílem empirické části je zjistit, dle údajů získaných ze strukturovaných rozhovorů, 

základní informace o klientele těhotných/matek, o jejich rodinném zázemí a o vlivu 

výchovy a sourozeneckých pozic na vznik závislosti. 
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3.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Respondentky byly vybrány ze zařízení, které se specializují na léčbu matek 

užívajících návykové látky. Jedná se o Centrum pro rodinu DROP IN, o.p.s., 

TK Karlov a DC Sananim o.s. a Denní stacionář Sananim o.s. 

Z TK. Karlov byl rozhovor veden s třemi respondentkami, z DC Sananim s čtyřmi 

respondentkami, z denního stacionáře Sananim s dvěma respondentkami a z Centra 

pro rodinu se sedmi respondentkami. Věkový rozptyl tázaných byl mezi 21- 34lety 

a stáří dětí mezi 0- 151cty. Jedna respondentka byla těhotná. Všechny respondentky 

byly závislé na ncalkoholových drogách, jedna respondentka kombinovala závislost 

na alkoholu a jiných drogách. 
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3.3 Metoda průzkumu 
v průzkumu jsme vedli strukturované rozhovory (otázky strukturované polynomieke) 

s šestnácti ženami, které byly klientkami zařízení, uvedených v teoretické části. Výběr 

žen byl náhodný. Rozhovory byly zaznamenávány do dotazníku. Kontakty 

s klientkami byly jednorázové. Rozhovory sc konaly v rozmezí čtyř měsíců. Dotazník 

je uveden v příloze 1. 
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3.4 Výsledky a interpretace průzkumu 

Graf. č. 1 Věk respondentck 

• 20-25 
• 26-30 
• 31-

• 13% 

38% 
• 48% 

Věkové rozpětí respondentů bylo: 

v kategorii 20-25let 8 osob, tj. 49%. 

v kategorii 26-30let 6 osob, tj. 38%. 

v kategorii 3l-35lct 2 osoby, tj. 13% 

Graf ě. 2 Stav 

• svobodná 
• vdaná 
• rozvedená 

• 13% 

Svobodných bylo 11 osob, tj. 68%. 

Vdané byly 3, tj. 19%. 

Rozvedené byly dvě respondentky, tj. 11%. 
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Graf č.3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

• záklacH 
• základní Zu6 
• střední ocfecrné 
• střední ocborné s nretuitou 
• Cplné středoěkdské 
• vyšší 
• vysokoškolské 

37% 

• 

Základní vzdělání mělo šest osob, tj. 37%. 

Střední odborné vzdělání (OU, SOU) mělo pět osob, tj. 31%. 

Střední odborné vzdělání s maturitou měly dvě osoby, tj. 13%. 

Úplné středoškolské vzdělání měly dvě osoby, tj. 13%. 

Vysokoškolské vzdělání měla jedna osoba, tj. 6%. 

V kategorii základní vzdělání ZvŠ a vyšší vzdělání (VOŠ) nebyla ani jedna osoba. 

Graf č.4 Zaměstnání 

• ano 

• ne 

Zaměstnané jsou čtyři osoby, tj. 25%. 

Nezaměstnaných je dvanáct osob, tj. 75% 
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Graf č. 5 Zdroj příjmů 

• 2 DO 
• sociální dád<y 
B alimenty na dítě 
• rrxfče 
• zamšstnání 
• brigáda 
n in\alichí důchod 

Sociální dávky pobíralo čtrnáct osob. 

Alimenty od partnera dostávalo pět osob. 

Rodiče podporovali čtyři osoby. 

Zaměstnání bylo zdroj příjmů pro čtyři osoby. 

Brigáda byla zdrojem příjmů pro dvě osoby. 

Invalidní důchod nikdo nepobíral. 

V odpovědích se vyskytly kombinace zdrojů financí. I lodnoceny byly odděleně. 

Grafě . 6.1 Dluhy 
• ano 
n ne 

• 19% 

• 81% 

Dluhy mělo 13 osob, tj. 81%. Z toho je splácelo 10 osob, tj. 77% a nesplácely tři 

osoby, tj. 23%. 
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Graf č. 6.2 Hrazení dluhů 

• splácí 

• nesplácí 

• 23% 

• 77% 

Graf č. 7 Bydlení 

19% • 13% 

• 6% 

• ve stém vlastním bytě« v prcnáj mu • chráněné bydení •upnbuzných 
• vitytcxně • vazyloémdorré • jiné- 7K 

• 31% 

• 6% 

• 0% 

Vc svém vlastním bytě bydlely dvě osoby, tj. 13%. 

V pronájmu bydlo pět osob, tj. 31%. 

V chráněném bydlení bydlela jedna osoba, tj. 6%. 

U příbuzných bydlely čtyři osoby, tj. 25%. 

V ubytovně nikdo nebydlel. 

V azylovém domě bydlela jedna osoba, tj. 6%. 

Na jiném místě, v terapeutické komunitě bydlely tři osoby, tj. 19% 
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Graf č. 8 Bydlení s kým 

• 6% do% 

Deset rcspondentek bydlelo jen se svými dětmi, tj. 63%. 

Pět rcspondentek bydlelo s dítětem a partnerem, tj. 31%. 

S dítětem a rodiči bydlela jedna respondentka, tj. 6%. 

Graf č. 9 Kriminalita 

o 1 1 

10 

• vazba • výkon trestu 

• soudem nařízená ambdantní ochranná léčba • soudem nařízená ústavní léčba 

• podmínečně odsouzen • odsouzen k alternativnímu trestu 

• v současnosti vedeno trestní stíhání • žáché problém/ se zákonem 

Ve vazbě nebo ve výkonu trestu nebyla žádná respondentka. 

Jedna respondentka byla v soudem nařízené ambulantní ochranné léčbě a zároveň 

v soudem nařízené ústavní ochranné léčbě. 

Šest rcspondentek bylo podmínečně odsouzeno. 

Nikdo nebyl odsouzen k alternativnímu trestu. 

Proti jedné rcspondentce bylo vedeno trestní stíhání. 

Deset rcspondentek nemělo žádné problémy se zákonem. 

Ve dvou případech se vyskytla kombinace odpovědí. 
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Graf č. 10 Traumata z dětství či dospívání spojená se sexualitou 

Sexuálně zneužity byly dvě respondentky, tj. 13%. 

Sexuálně zneužívána byla jedna respondenta, tj. 6%. 

Prostituovaly dvě respondentky, tj. 13%. 

Pět respondcntek neodpovědělo, tj. 31%. 

Šest respondcntek neuvedlo ani jednu možnost, tj. 37%. 

Graf č. 11 Hlavní droga 

a heroin • pervitin • alkohol 

Hlavní drogou byl u jedenácti respondentek pervitin, tj. 69%. 

Jedna respondentka zneužívala alkohol, tj. 6%. 

Čtyři respondentky měly za hlavní drogu heroin, tj. 25%. 

Všechny respondentky zneužívající heroin či pervitin je užívaly injekčně. Doba 

užívání se pohybovala od 2-101ct. 
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Graf č.12 Ostatní užívané drogy 

• 13% 
I 31% 

• 6% 
• 6% 

• 44% 

• nekombinady . opiáty + per l in • pektin; farmaka • pervitin + äkchd • pdymorfní závislost I 

Dvě rcspondcntky drogy nckombinovaly, tj. 13%. 

Sedm respondentek kombinovalo opiáty s pervitinem, tj. 44%. 

Jedna respondentka kombinovala pervitin s farmaky, tj. 6% a jedna s alkoholem, tj. 

6%. 

Ostatní respondentky měly polymorfní závislost, tj 31%. 

Absolvovaná léčba 

Odpovědi byly velice variabilní. Tři respondentky prošly jen ambulantní léčbou, 

zbytek, tj. 12 respondentek má za sebou kombinaci ambulantní a ústavní léčby. Pět 

respondentek bylo na substituční terapii, tři z toho na subutexu (průměrná doba rok) a 

dvě na metadonu (průměrná doba 3 roky). Jedna respondentka byla v léčbě poprvé a 

jedna respondentka prošla šestkrát léčbou. 

Původní rodina, výchova matky 

Čtrnáct respondentek bylo vychováváno doma, z čehož u pěti klientek se na jejich 

výchově podíleli i prarodiče, babička. Dvě respondentky byly nejprve vychovávány 

doma, ale pubertě strávily dva roky ve y ý c h o y n M j k í a y u . Ani jedna respondentka 

nebyla v dětství v kojeneckém či dětském domově. 

Rodina matky (původní rodina) 

jedenáct respondentek vyrůstalo v úplnéjpdině, kde byla přítomna matka i otec, u 

dvou osob byl přítomen nový partner matky. Pět respondentek uvedlo rodinu 

n e l n o u , ve čtyřech případech chyběl otec a v jednom matka, z důvodu úmrtí. 
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Graf č. 13 Rozvod rodičů 

Osm respondentek uvedlo rozvod rodičů, tj. 50%. Věkové rozmezí, kdy k rozvodu 

došlo bylo od 18 měsíců do 181et. Průměrný věk dítěte při rozvodu byl 6 let a 9 

měsíců. 

Osm respondentek neprožilo rozvod rodičů, tj. 50%. 

Graf č. 14 Vztahy s původní rodinou 
• 6% • o% 

a 94% 

• dobré • špatné • nestýkám se s rodnou 

Patnáct respondentek uvedlo vztahy s původní rodinou jako dobré, tj. 94% 

Jedna respondentka považovala vztahy s původní rodinou za špatné, tj. 6% 

Nikdo neuvedl variantu třetí, tj. nekontaktování rodiny. 
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Graf č. 15 Psychiatrická patologie v příbuzenstvu 

Dvě respondentky uvedly sebevraždu a dvě uvedly psychiatrické on 

Devět respondcntek uvedlo závislost na alkoholu. 

Tři respondentky uvedly závislost na drogách. 

U tří respondcntek se nálezy kombinovaly; jedna udávala gambling. 

Graf č. 16 Úmrtí v rodině před 40. rokem 

• 13% 

Dvě respondentky uvedly úmrtí v rodině před 40 rokem, tj. 13% 

Čtrnáct respondcntek neuvedlo úmrtí, tj. 87%. 
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Graf č. 17 Oblíbený vychovatel 

• 6% 

• 25% • 31% 

138% 

• matka • otec • oba • tetička | 

Jedna respondentka uvedla jako oblíbeného rodiče babičku, tj. 6%. 

Čtyři respondentky uvedly oba rodiče, tj. 25%. 

Pět respondentek uvedlo jako oblíbeného rodiče matku, tj. 31% a šest respondentek 

otce, tj. 38%. 

Grafč . 18 Problémový rodič 

• 31% 
• 38% 

l 31% 

• matka • otec • oba 

Pčt respondentek uvedlo za problémové oba rodiče, tj. 31% 

Pčt respondentek uvedlo za problémového rodiče otce, tj. 31% 

Šcsr respondentek uvedlo za problémového rodiče matku, tj. 38% 
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Graf č. 19 Sourozenci + pohlaví 

• 13% n 0% • 13% 

j B 0 • 1 • 2 • 3 a více • dvqčata 

Dvě respondcntky neměly žádného sourozence, tj. 13%. 

Osm respondcntck mělo jednoho sourozence, tj. 49%. 

Čtyři respondcntky měly dva sourozence, tj. 25%. 

Dvě respondcntky měly tři či vice sourozenců, tj. 13%. 

Nikdo nepocházel z dvojčat. 

Více sourozenců bylo ženského pohlaví 11:10 mužům 

Graf č. 20 Respondent je v pořadí sourozenec 

• 13% 

• pr\ní • chiiý • třetí a další • jednáček 

Dvě r e s p o n d c n t k y byly jcdináčci, t j . 13%. 

Osm r e s p o n d e n t e k bylo prvorozených, t j . 54%. 

P ě t r e s p o n d e n t e k se narodilo v pořadí druhorozených, t j . 33% 
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Graf č. 21 Výchovné styly rodičů 

• 19% • 6% a ßo/o 

• zswtxi řcí a zanechávej ící • rcemazli|ía 
• příliš úzkostná, protektiv™ • perfekdoristická • protekční 
a liberální 

• protekční 

Zavrhující výchovu prožila jedna respondentka, tj. 6%. 

Výchovný styl zanedbávající (6%), příliš úzkostný (6%) a protekční (6%) prožila 

jedné respondentce. 

Rozmazlující výchovu prožily tři respondentky, tj. 19%. 

Tři respondentky uvedly liberální výchovu, tj. 19%. 

Šest respondentek uvedlo výchovu perfekcionistickou, tj. 38%. 

Graf č. 22 Pozice matky ve výchově 

. derrinartní. s U r t W • despda • nopřita™ . n c ^ r ^ • ^ h r f . 

• 19% "0% 

• 43% 

• 

Sedm respondentek považovalo svoji m a t k u z a d o m i „ a n W v c 

čtyři „soby považovaly svoji m a , k u ve vztah,, k výchově o l c c 2 a s u b m i s i v n ( J ' 

Nikdo nepovažoval svojí ma tku / a Hp<;nr,f„ . 
despotu, ani za pasivní či odmítající 

Dvě respondentky uvedly matku nepřítomnou, tj. 13%. 
čtyři respondentky uvedly matku jako nevýraznou, J i 9%. 
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Graf č. 23 Pozice otce ve výchově 

• 
• e% 

• 6% «0% 

j • dcrrinaritní • siirrisivní • despota • nepřítomna • nevýrazná • pasivní • oďritající | 

Čtyři respondcntky považovaly svého otce za dominantního ve výchově, tj. 25%. 

Čtyři osoby považovaly svého otce ve vztahu k výchově matky za submisivní, tj. 

25%. 

Jedna respondentka považovala svého otce za despotu, tj. 6%. 

Nikdo nepovažoval svého otce za odmítajícího. 

Tři respondcntky uvedly nepřítomného otce, tj. 19%. 

Tři respondcntky uvedly otce jako nevýrazného, tj. 19%. 

Jedna respondentka považovala svého otce za pasivního, tj. 6%. 

Graf č. 24 Formy výchovných trestů trestů 

a 19% n 13% 

• 43% 

• jen fyzické násilí • jen slexní sgese 

• kombinace fyzického násilí a slexní agrese • sexu^ní násilí 
• nic z uvedeného 

Kombinace fyzického násilí a slovní agrese se ve výchově uplatnila u sedmi 

respondentek, tj. 43%. 

Dvě respondcntky uvedly jen tělesné trestání, tj. 13%. 

Tři respondcntky uvedly jen slovní agresi jako výchovný prostředek rodičů, tj. 19%. 
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Jedna respondentka uvedla sexuální násilí či zneužití v rodině, tj. 6%. 

Tři respondentky neuvedly ani jednu z možností, tj. 19%. 

Počet dětí a věk 

Věkové rozmezí dětí bylo od 0 do 15let. Průměrný věk dětí byl 4,5roku. Je stejný 

počet narozených dívek, jako chlapců (10:10). Jedna žena byla těhotná. Třináct matek 

mělo jedno dítě. Tři matky měly dvě děti. Jedna matka měla děti tři. 

Graf č. 25 Děti v péči 

Graf hodnotí umístění 20 dětí žen zneužívající návykové látky. 

Šestnáct dětí bylo v péči matky, tj. 80%. 

Dvě děti byly umístěny v dětských domovech, tj. 10%. 

Jedno dítě bylo svěřeno do péče otcc (5%) a jedno do péče babičky (5%). 

Dvě matky měly soudní dohled. 
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3.5 Shrnutí průzkumu 

Věk 

Věkové rozložení respondentek bylo od 21-341ct. Nejvíce jich bylo vnejmladší 

věkové skupině. 

Stav 

Největší kategorií byly matky svobodné. Může to plynout z celospolečenského trendu 

neuzavírat manželství, ale je pravděpodobnější souvislost, že tyto ženy otěhotněly 

náhodou, neplánovaně. Vztahy s biologickými otci ve většině případů neudržují. 

Nejvyšší dosažené v/dělání 

Nejvíce respondentek mělo základní či střední odborné vzdělání. Co se týče jen 

ukončeného základního vzdělání, příčinou může být vznik závislost v mládí a 

nemožnost dokončit školu při závislosti. 

Zaměstnání 

Velká část respondentek (75%) zaměstnání neměla, což plynulo nejvíce ze zaměření 

dotazníku na matky a těhotné, protože všechny uvedly, že nepracují z důvodu péče o 

dítě do tří let věku dítěte. Respondentky, které pracovaly, měly děti starší, které 

mohly chodit do školky či školy a všechny byly z doléčovacího centra, kde je získání 

a udržení zaměstnání jedním ze základních pilířů léčby. 

Zdroj příjmů 

Nejvíce respondentek pobíralo sociální přídavky, což plyne z jejich mateřství 

(rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, příspěvek na dítě). Alimenty od 

biologických otců dostávala méně než třetina respondentek. Vinou jsou neplánovaná 

těhotenství, kdy otec dítěte není znán (a není uveden v rodném listě) či je biologický 

otec neodpovědný ať z důvodu nezájmu o dítě či z důvodu závislosti na návykových 

látkách. Brigádou se přivydělávaly dvě respondentky. Často se vyskytovaly 

kombinace zdrojů příjmů. 
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Dluhy 

Dluhy z minulosti mělo 81% respondentek a více jak dvě třetiny je splácely. 

Nejčastějši dlužily dopravnímu podniku a zdravotním pojišťovnám. 

Bydlení 

Nejčastěji ženy bydlely v pronájmu. Na druhém místě v četnosti figurovalo bydlení u 

příbuzných. Třetí skupinou bylo sociální bydlení, tj. v terapeutické komunitě, 

azylovém domě či chráněném bydlení. 

Bydlení s kým 

Nejvíce respondentek bydlelo samo s dítětem, což má souvislost s faktem, že jsou 

svobodné a bez partnera. Pět respondentek bydlelo s dítětem i partnerem, což je 

skupina, kde rodiče dítěte žijí spolu. 

Kriminalita 

Více jak polovina respondentek neměla problémy se zákonem. Ve skupině osob, které 

měly problémy s kriminalitou dominovalo podmínečné odsouzení. Můžeme se 

domnívat, že je to z důvodu prvního kontaktu se soudem a taktéž s typem kriminální 

činnosti, kdy u žen přavažuje činnost nenásilného charakturu jako je vloupání, 

krádeže a padělání (Rosenbaum, 2000). 

Traumata z dětství a dospívání spojená se sexualitou 

V rozporu s literaturou byly odpovědi respondentek, které sexuální zneužívání či 

zneužití udávaly jen v 19%. Taktéž prostituci uvedly jen dvě respondentky. Příčinou 

může být velká zdrženlivost respondentek odpovědět na tuto otázku či vybraného 

vzorku žen a v neposlední řadě i nedostatečné navázání kontaktu u kontaktu 

jednorázového a z toho plynoucí nedůvěra ke svěření této traumatizující skutečnosti. 

Hlavní droga 

Nejužívanější drogou byl pervitin, následují opiáty. Všechny respondentky 

zneužívající heroin či pervitin tyto látky užívaly injekčně. Doba užívání se 

pohybovala od 2-101et. Jen jedna respondentka zneužívala alkohol. 
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Ostatní užívané drogy 

Ncjčastější byla kombinace pervitinu a heroinu. Jen dvě respondentky drogy 

nekombinovaly. 

Absolvovaná léčba 

Odpovědi byly velice variabilní. Tato skutečnost může vyplývat z odlišných 

individualit respondentek a ze široké nabídky léčby. 

Původní rodina, výchova matky 

Rodina matky (původní rodina) 

Rozvod rodičů 

Většina respondentek byla vychovávána doma v úplné rodině. Pokud byla rodina 

neúplná, častěji chyběl otec. Matka chyběla jen v jenom případě z důvodu úmrtí. Dvě 

respondentky byly v pubertě umístěny do výchovného ústavu. Polovina respondentek 

uvedla rozvod rodičů. Věkové rozmezí, kdy k rozvodu došlo bylo od 18 měsíců do 

18Iet. Průměrný věk dítěte při rozvodu byl 6 roků a 9 měsíců. 

Vztahy s původní rodinou 

Drtivá většina uvedla dobré vztahy s původní rodinou. Průměrný kontakt s matkou 

byl udáván v rozmezí jednou za týden/měsíc. S otcem byl kontakt méně častý. 

Otázkou zůstává, jaké chování zahrnují slova „dobré vztahy". 

V širším příbuzenstvu se vyskytla 

Více jak dvě třetiny respondentek uvedlo závislost buď na alkoholu (převaha) či na 

jiných drogách. Závislost na alkoholu může být dána tím, že v generaci rodičů, tj. 

před rokem 1989, nebyly ilegální drogy masově rozšířeny. Dvě respondentky uvedly 

sebevraždu a dvě uvedly psychiatrické onemocnění. Všechny vyjmenované nabídky 

odpovědí jsou dle literatury možnými predispozicemi ke vzniku závislosti. 

Úmrtí v rodině 

úmrtí v rodině před 40. rokem života je v psychoterapii, konkrétněji rodinných 

konstelací, alarmujícím signálem možného transgeneračního přenosu „osudu" 

(Hellinger, 2004). Tuto skutečnost uvedly dvě respondentky. 
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Oblíbený rodič 

Problémový rodič 

Oblíbený rodič byl ve více případech otec. Otázkou je nakolik je to způsobeno jeho 

nepřítomností v rodině (jak ve smyslu absolutní nepřítomnosti, tak v nevýraznosti ve 

výchově). 

Problémovější rodič byla uváděna matka. Stejné zastoupení měl otec či oba rodiče. 

Sourozenci + pohlaví 

Polovina respondentek pocházela ze dvou dětí. Čtvrtina měla dva sourozence. Více 

sourozenců bylo ženského pohlaví 11:10 mužům. 

V pořadí 

Polovina respondentek byla prvorozených. Na prvorozené se dle literatury 

(Prokopová) o sourozeneckých konstelací a pozicích kladou větší nároky. Prvorozený 

je vystaven velkému tlaku a nutnosti úspěchu, který si sám na sebe naložil. Myslí si, 

že musí být pořád nejlepší, největší a bezchybný. Na neúspěchy prvorození reagují 

nervózně, depresí a agresivně. Dvě respondentky byly jedináčci. Pět respondentek se 

narodilo v pořadí druhorozených. 

Výchovné styly rodičů 

Dominance ve vztahu v původní rodině - matka 

Dominance ve vztahu v původní rodině - otec 

Ncjčastější odpovědí byla výchova perfekcionistická. Ostatní odpovědi byly 

nesourodé. 

V teorii vzniku závislostí se udává opakující se struktura rodinných vztahů závislých: 

nadměrně ochraňující a pečující matka a chladný, slabý či nepřítomný otec (Hajný in 

Kalina, 2003). V dotazníku se výskyt nadměrně ochraňující matky nepotvrdil, 

charakteristika otce souhlasila více jak v polovině. 
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Druhy trestů 

Třináct rcspondentck z šestnácti uvedlo fyzické, psychické či tresty sexuálního 

charakteru (tj. sexuální zneužití, sexuální zneužívání ši sexuální násilí). Tyto tresty 

bývají spojovány se vznikem závislosti, se sníženým sebevědomím a mohou být 

traumatizující po celý život. Zkušenosti z dětství s násilím či sexuálním zneužitím se 

přenášejí do výchovného stylu závislé matky (Miller, 1999). 

Počet dětí a věk 

Věkové rozmezí dětí bylo od 0 do 151ct. Byl stejný počet narozených dívek, jako 

kluků (10:10). Průměrný věk dětí je 4,5roku. Jedna žena byla těhotná. Třináct matek 

mělo jedno dítě. Tři matky měly dvě děti. Jedna matka měla děti tři. 

Děti v péči 

Z dvaceti narozených dětí v souboru jich 16 bylo v péči matky. Dvě děti byly 

umístěny v dětském domově a dvě u příbuzných. Tyto děti byly starší a pocházejí 

z dob, kdy klientka nebyla schopná abstinovat. Dvě matky měly soudní dohled. 
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3.6 Diskuse a doporučení pro pedagogickou praxi 

V průzkumu se sicc jedná o malý vzorek, nicméně byl dostatečně ilustrativní pro 

nastínění problematiky těhotných a závislých žen. Výsledky tohoto průzkumu není 

možné porovnat s jinými údaji, protože žádná podobná studie nebyla vydána. 

Při práci v rozhovorech se naskytly další podněty: 

• matky si zaslouží specifický program, který by měl být časově delší než u 

ostatních klientů, neboť matka řeší dva problémy najednou závislost a roli 

matky, 

• role mateřství je těžší pro nedostatek sociální podpory příbuzenstva; otcové 

dětí, partneři a prarodiče chybí či jsou dysfunkční, 

• běžně všichni ve svém rodičovství kopírují své rodiče, u závislých je však 

nutno toto kopírování přetrhnout, protože rodina bývá zdrojem závislosti, 

naopak někdy vzory rodičovské péče chybí, a pak je třeba matky rodičovství 

naučit, 

• drogově závislé matky se vždy ocitají v sociálně nejslabší skupině a bývají 

odkázány na služby a vstřícnost úředníků státu, kteří se k nim chovají 

odmítavě či vrchnostensky, 

• matky mají větší problém s hledáním budoucího partnera a navíc instinktivně 

inklinují k biologickým otcům, ačkoliv tito muži bývají k plnění rodičovské a 

partnerské role nevhodní. 
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4 Závěr 

V posledních letech se péče o drogově závislé více diferencuje ve vztahu 

k jednotlivým skupinám závislých. Tato práce se věnovala klientele těhotných 

a matek závislých na návykových látkách. Konkrétně popisuje problematiku 

zneužívání drog v těhotenství a následky užívání drog pro plod, novorozeně a na dítě. 

Svůj prostor mají i otázky a problematika rodičovství drogově závislých. 

Závěrem, bych ráda upozornila na skutečnost, že péče o tuto náročnou klientelu 

přebírají v České republice především zařízení neziskových organizací. 

Stát prostřednictvím ministerstev či krajských úřadů zůstává jen nestabilním garantem 

peněžitých dotací pro tyto programy. 

Přitom je v České republice počet zařízení pro klientelu drogově závislých matek 

a těhotných žen nedostačující. Azylové domy totiž matky s drogovou minulostí 

a s dětmi či matky na substituci odmítají přijímat. Zařízení fungující v Praze a okolí, 

tedy Centrum pro rodinu DROP IN o.p.s., Doléčovací centrum a Denní stacionář 

Sananim o.s. a TK Karlov tak zůstávají nezastupitelná. 

Nelze než doporučit, aby si terapeuti prohlubovali své znalosti dalším odborným 

vzděláváním. Větší důraz by měl v terapii či poradenství být kladen na rozvoj 

rodičovských dovedností a na rozvoj schopnosti péče o dítě. Zároveň je třeba 

zachovat zaměření léčby drogově závislých matek a těhotných na léčbu jich samých. 

Je proto žádoucí, aby pro terapeuty byly zorganizovány výměnné stáže do zemí 

Evropské unie, v nichž mají státní i nestátní organizace s touto klientelou větší 

zkušenost. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že ani společnost by neměla vůči problémům 

drogově závislých těhotných žen a matek zůstávat lhostejná. Péči o tuto skupinu je 

totiž možné chápat nejen jako záchranu jednotlivých lidských životů, ale i jako vklad 

společnosti do budoucí generace. 
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6 Přílohy 

6.1 Příloha 1 

Strukturovaný rozhovor pro matky/tčhotnč závislé na návykových látkách 

Vypracovala: Bc. Michaela Vodcnková Poláková 

PedfUK, SPPG obor 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 

Samozřejmostí je zachování anonymity všech respondentů. Údaje získané 

z rozhovorů použiji k vypracování své diplomové práce. 

OBECNÁ ČÁST 
1) Věk 
2) Stav 

A, svobodná 
B, vdaná 
C, rozvedená 
D, jiné 

3) Nejvyšší dosažené vzdělání 
A, základní 
B, základní - ZvŠ 
C, střední odborné (OU, SOU) 
D, střední odborné s maturitou 
E, úplné středoškolské vzdělání 
F, vyšší (VOŠ) 
G, vysokoškolské 

4) Zaměstnání 
A, ano 
B, ne 

5) Zdroj příjmů 
A, sociální dávky 
B, alimenty/partner 
C, rodiče 
D, zaměstnání 
E, brigáda 
F, invalidní důchod 

6) Dluhy 
A, ano 

A,splácí 
B, nesplácí 

B, ne 
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7) Bydlení 
A, ve svém vlastním bytě 
B, v pronájmu 
C, chráněné bydlení 
D, u příbuzných 
E, v ubytovně 
F, azylovém domě 
E, jiné 

8) Bydlení s kým 
A, s dítětem 
B, s dítětem a partnerem 
C, s rodiči 
D, jinc 

9) Kriminalita, tj. bylajsem 
A, ve vazbě 
B, ve výkonu trestu 
C, v soudem nařízené ambulantní ochranné léčbě 
D, v soudem nařízené ústavní ochranné léčbě 
E, podmínečně odsouzen 
F, odsouzen k alternativnímu trestu 
G, v současnosti je proti Vám vedeno trestní stíhání 
H, žádné problémy se zákonem 

10) Traumata z dětství a dospívání spojená se sexualitou 
A, sexuální zneužití 
B, sexuální zneužívání 
C, prostituce 

D R O G O V Á K A R I É R A 

11) A, Hlavní droga (způsob aplikace, doba užívání, dávky) 
1, heroin 
2, pervitin 
3, alkohol 
4, farmaky 
5, organická rozpouštědla 
6, extasy 
7, marihuana 
8, jiná 

12) B, ostatní užívané drogy 
1, heroin 
2, pervitin 
3, alkohol 
4, farmaky 
5, organická rozpouštědla 
6, extasy 
7, marihuana 
8, jiná 
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13) Absolvovaná léčba (kolikrát) 
A, ambulantní 
B, ústavní 
C, substituční terapie 

A, ne 
B, ano (jak dlouho) a, metadon 

B, subutex 

RODINA 
14) Původní rodina, výchova matky 

A, doma A, rodiči 
B, prarodiči 
C, sourozenci 
D, jiné 

B, kojenecký ústav 
C, dětský domov 
D, výchovný ústav 

15) Rodina matky (původní rodina) 
A, úplná 
B,neúplná 

A, otec nebyl 
B, matka nebyla 

16) Rozvod rodičů 
A, ano (v kolika letech) 
B, ne 

17) Vztahy s původní rodinou/ matkou/ otcem 
A, dobré 
B, špatné 
C, nestýkám se s rodinou 
D, jiná možnost 

18) V širším příbuzenstvu se vyskytla 
A, sebevražda 
B, psychiatrické onemocnění 
C, alkohol 
D, drogy 
E, jiné 

19) Úmrtí v rodině 
A, ano 
B, ne 

20) Oblíbený rodič 
A, matka 
B, otec 

21) Problémový rodič 
A, matka 
B, otec 
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22) Sourozenci + pohlaví 
A, 1 
B ,2 
C , 3 
D, 4 a více 
E, žádný 
F, dvojčata 

23) V pořadí 
A, první 
B, druhý 
C, třetí 
D, čtvrtý a další 
E, jedináčck 

24) Výchovné styly či spíše otevřená otázka 
A, zavrhující 
B, zanedbávající 
C, rozmazlující 
D, příliš úzkostná, protektivní 
E, perfekcionistická 
F, protekční 
G, liberální 

25) Dominance ve vztahu v původní rodině - matka 
A, dominantní 
B, submisivní 
C, despota 
D, nepřítomna 
E, nevýrazná 
F, pasivní 
G, odmítající 

26) Dominance ve vztahu v původní rodině - otec 
A, dominantní 
B, submisivní 
C, despota 
D, nepřítomen 
E, nevýrazný 
F, pasivní 
G, odmítající 

27) Druhy trestů 
A, slovní agrese 
B, fyzické násilí 
C, sexuální násilí či zneužití 
D, ani jedno z výše uvedených 

28) Počet dětí a věk 
29) Děti v péči 

A, matky 
B, otce 
C, babičky 
D, ústav 
E, jiné 
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Příloha 2 
Skórovací systém pro neonatální abstinenční syndrom 

(Finncgan, Yoon) 

příznaky se hodnotí mezi krmeními 

Křik vysoko laděný 2 

kontinuální 3 

D o b a spánku po jídle 1 hodina 3 

2 hodiny 2 

3 hodiny 1 

Moro reflex hyperaktivní 2 

značný 3 

Třes při stimulaci mírný 2 

značný 3 

Třes v klidu mírný 2 

značný 3 

Zvýšený svalový tonus mírně 3 

značně 6 

Křeče 8 

Krmení usilovné sání ručiček 1 

špatně pije 1 

regurgitace 1 

projektilové zvracení 1 

Stolice řídká 2 

vodnatá 3 

Horečka 2 

Dechová frekvence přes 60/min 1 

sc zatahováním 2 

Exkoriace nosu 1 

kolen 1 

prstů 1 
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Časté zívání 

Kýchání 

Ucpaný nos 

Pocení 

Součet: 

Nástup příznaků: nejčastěji 24 48 hodin po porodu, ale i dříve (například hned po 

narození po podání Naloxonu) či později ( u Mcthadonu i za dva týdny). 

Diagnostika: 

- anamnéza (často nespolehlivá) 

- fyzikální vyšetření + skóre 

- laboratorní vyšetření 1) základní (k vyloučení příčin) ABR, KO, trombo, 

Na, Ca, Mg, glukóza, T4, TSH, vyloučení infekce, IKK (SONO CNS), 

mctabolické vady 

2) toxikologie 

moč matky (min 50ml) a dítěte krev (vyšetření 

alkoholu), mekonium, event. orgány post mortem 
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