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Case study of client included in methadone susbtitution programme
Abstrakt bakalářské práce
Klíčová slova: metadon- substituční léčba-klient-substituční program- příčiny vzniku
Bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má na klienta účast v substitučním
programu komplexní léčby metadonem, kdy má za cíl dokázat pozitivní vliv nejen na
klienta samotného, ale i na jeho okolí.
Teoretická část se zabývá metadonem, jeho účinky a jeho postupným zařazováním
do léčby závislých klientů, nejprve v zahraničí a poté i v České republice. Zabývá se
rovněţ formami léčby fungujícími v České republice s detailnějším popisem komplexní
substituční léčby. Na konci teoretické části jsou zmíněny příčiny vzniku závislosti na
návykových látkách.
Praktickou částí je případová studie dvou klientů- manţelského páru, která podrobně
popisuje jejich ţivot před léčbou a během léčby a u klientky jeden rok po léčbě, kdy
byla

klientka do substitučního programu zařazena po dobu deseti let a končí

dobrovolným odchodem z programu na nulové dávce metadonu – klientka úspěšně
abstinuje.
Závěr práce je věnovaný zhodnocení, zda byl naplněn cíl práce, kdy prokazuje
pozitivní vliv substituční léčby metadonem na klienta a jeho okolí.

Abstract of bachelor thesis
Keywords: methadone- susbstitution therapy- client- substitution programme-causes
The bachelor thesis deals with the effect of client participation in the complete
substitution treatment programme with methadone, which aims to demonstrate a
positive effect not only on the client itself, but also on its vicinity.
The theoretical part deals with methadone, its effects and the progressive placing
into the treatment of addicted clients, firstly abroad and then in the Czech Republic. It
deals with forms of treatment working in the Czech Republic with a detailed description
of a complex substitution therapy. At the end of the theoretical part are discussed the
causes

of

origin

of

an

addiction
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on

the

addictive

substances.

The practical part is a case study of two clients – married couple, what describes in
detail their life before the treatment, during the treatment and at her one year after the
treatment, when she has been included in the substitution programme for ten years and
is ending with a voluntary departure from the program with the zero dose of methadone
-

the

client

successfully

abstains.

The conclusion of the thesis is devoted to evaluation whether the target of work was
fulfilled, when it demonstrates the positive impact of the methadone substitution
treatment on client and its vicinity.

ÚVOD
Pro závěrečnou bakalářskou práci jsem si zvolila téma vliv komplexní substituční
léčby metadonem, které bude zpracováno formou kazuistické práce. Toto téma jsem si
zvolila z toho důvodu, ţe jsem byla několik let součástí terapeutického týmu,
působícího ve vysokoprahovém substitučním programu metadonem, kdy jsem mohla
dostatečně zpozorovat, jaký ve většině případů má tato léčba vliv nejen na klienty
samotné, ale i na společnost jako takovou.
Teoretická část práce se bude zabývat metadonem – jeho sloţením, účinky, historií
jeho vzniku a jeho léčebnou úlohou v substitučních programech. Léčba metadonem
bude dále popsána a rozdělena dle délky a také způsobu jejího provádění. Kdy se
8

konečná část zaměří na popis konkrétního programu, jenţ provádí komplexní
substituční léčbu. V poslední kapitole teoretické části budou popsány moţné příčiny
vzniku závislostí, které budou následně zkonkretizovány v části praktické.
Praktická část je zpracovaná případová studie manţelského páru klientů, kteří jsou
do programu substituční léčby zařazeni po dobu 10 let a 9 let, kdy klientka před rokem
dobrovolně z programu na vlastní ţádost odešla po sníţení dávky metadonu na nulovou
hodnotu. Kazuistická práce bude komplexně řešit ţivotní příběh obou klientů , kdy bude
rozdělen do tří částí.
V první části bude popsána jejich drogová kariéra, její zahájení, budou zmíněny
faktory, které měly vliv na jejich abúzus, přítomnost závislostního vzorce v rodině,
jejich trestní činnost.Bude zde podrobně vypracována jejich rodinná, osobní, zdravotní,
sociální anamnéza.
Ve druhé části bude práce popisovat fungování klientů v programu, jejich motivace
v průběhu účasti v programu, jejich fungování v podobě respektování pravidel
programu, jejich spolupráce s terapeutickým týmem, relapsy – kdy budou podrobně
rozepsány důvody k němu vedoucí. Zda- li se klientům podařilo se zpět integrovat do
společnosti, nalézt si práci a plnit si své závazky.
Ve třetí části bude popsán klientčin ţivotní styl jeden rok po ukončené léčbě, budou
zde zaznamenány veškeré změny a rozdílnosti v jejím ţivotě před léčbou a po léčbě.
Nebude chybět zpětné ohlednutí klientky a zmínění se o zásadních ţivotních změnách,
které u ní vlivem účasti v programu nastaly.

1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1.Metadon
P.Popov¹( 2003) uvádí, ţe Metadon je syntetický opioid, primárně opiodních receptorů.
Účinkuje v centrálním nervovém systému obdobně jako morfin, inhibuje uvolňování
acetylcholinu, noradrenalinu a substance P.
1.1.1. Účinky metadonu
Popov (2003) dále popisuje , ţe metadon má silné analgetické účinky, centrálně tlumící
efekt, můţe vyvolat depresi dechového centra, ovlivňuje hladké svalstvo, sniţuje
bazální metabolismus. Metadon přechází do mateřského mléka. Během těhotenství je
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metabolismus metadonu zvýšen, dochází jednak k oslabení vazby na plazmatické
bílkoviny a současně k urychlené eliminaci z organismu.
A. Preston²( 1999) ve své publikaci popisuje, jak opiáty napodobují účinek některých
peptidů, které se přirozeně vyskytují v těle.
Tímto jsou zejména:
-

endorfiny

-

enkefaliny

-

dynorfiny
Opiáty přímo způsobují řadu procesů, které lze rozdělit do pěti skupin
a) opiátové účinky na centrální nervový systém (CNS)
b) opiátové účinky
c) opiáty indukovaný histaminový efekt
d) jiné účinky, u nichţ se nepodařilo identifikovat a nebo prokázat kauzální vztah
e) účinky na nenarozený plod

_________________________________________________________________
¹ Popov P., Programy metadonové a jiné substituce. In Kalina K a kolektiv- Drogy a
drogové závislosti 2 mezioborový přístup( 2003), Úřad vlády české republiky,
221s., ISBN 80-86734-05-6
Preston (1999) dále upozorňuje, co terapeutické dávky metadonu nezpůsobují , i
kdyţ jsou mu u dlouhodobých uţivatelů často přičítány, a to jak terapeuty, tak
klienty:
a) poškození kteréhokoliv orgánu či systému a to ani při dlouhodobém uţívání
vysokých dávek
b) pohybovou diskoordinaci
c) splývavou řeč
d) vrozené abnormality nenarozených dětí
e) redukci kognitivních schopností alkoholového typu
f) nemají antikonvulzivní účinky- a to ani u vysokých dávek
g) neovlivňují hladinu ţenského luteinizačního či folikulostimulačního hormonu
10

Preston (1999) zmiňuje i dlouhodobé účinky metadonu, kdy uvádí, ţe
dlouhodobé toxické vedlejší účinky metadonu( resp. všech farmaceutických opiátů)
uţívaných za hygienických podmínek a v kontrolovaných dávkách, jsou mírné ( ve
srovnání s riziky uţívání alkoholu, tabáku či nelegálního heroinu) benigní.
Jako nejdůleţitější zdravotní následek zmiňuje, ţe je ve skutečnosti jasné
zlepšení obecného zdraví a nutričního statutu pacientů oproti jejich stavu při vstupu
do léčby.
Jako hlavní dlouhodobé problémy, které způsobuje metadon udává kazivost zubů,
zácpy a náhodná předávkování.
Schéma č.1 – chemický vzorec metadonu

Zdroj: wikipedia- otevřená encyklopedie-heslo metadon- internetové stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/Metadon [ 18.05.2011]
______________________________________________________________________
² A. Preston, Drogy na předpis II.- vše o metadonu( 1999), Votobia,48-57s., ISBN 807198-383-7

1.1.2. Objev metadonu
Historii objevení velmi podrobně popsal Andrew Preston ³ ( 1999), kdy v této práci
povaţuji za důleţité se o historii vzniku metadonu a následně vzniku substitučních
programů zmínit, jelikoţ z toho vychází celá filozofie substituční léčby i v České
republice.
Max Bockmühl a Gustav Ehrhart pracovali na sloučenině, která měla být
nenávykovou analgetickou látkou. Snaţili se o to, aby tato látka byla:
-

hypnotická a rozpustná ve vodě

-

aby byla pouţívána jako účinný lék, který zpomalí činnost gastrointestinálního
traktu a tak usnadní chirurgické výkony
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-

aby byla účinné analgetikum, které se bude strukturálně lišit od morfinu a nebude
tak spadat pod přísnou kontrolu opiátů
Z této doby existuje mýtus, kdy se tvrdilo, ţe úsilí těchto vědců bylo součástí

Hitlerova plánu o nalezení náhraţky opia, jehoţ dodávka byla přerušena válkou.
Toto tvrzení se stalo podkladem, jak vzniklo jedno z prvních obchodních názvů
metadonu- Dolophine- coby odvozeniny křestního jména Hitlera- Adolf. Dokonce se
tvrdilo, ţe se mu v Německu říkalo Adolophine a písmeno „ A“ se vypustilo aţ po
válce. Skutečnost je taková, ţe název Dolophine vytvořila po válce

v Americe

farmaceutická společnost Eli- Lily, kdy se domnívá, ţe název vznikl sloučením dvou
francouzských slov – „dolor“ ( bolest) + –„fin“ ( konec).
V období mezi 1937 a 1938 pracovali Bockmühl a Erhart na vytvoření nové látky
z této skupiny, kterou nazvali „ Hoechst 10820“, později „ polamidion“. V září 1941 jim
byl tento objev formálně přiřčen na podkladě podání patentové přihlášky.
Na podzim roku 1942 se zjistilo, ţe lék má analgetické i spasmolytické účinky,
vzápětí byl pod kódovým označením „ Amidon“ předán k dalším zkouškám armádě.
Po válce spojenci zkonfiskovali coby válečnou kořist všechny německé patenty a
obchodní značky, včetně polamidonu. Továrna, která lék vyráběla přešla pod americkou
správu.
V roce 1945 byla zveřejněna zpráva, kde zmiňuje fakt, ţe navzdory odlišné
chemické struktuře, tak polamidon silně napodobuje účinky morfinu.
Protoţe chemický vzorec zkoumalo mnoho společností po celém světě, má metadon
tolik různých obchodních názvů.
Americké a britské farmaceutické koncerny rychle zahájily klinické pokusy a přešly
ke komerční výrobě polamidonu. V roce 1947 byla vydána zpráva o pokusech, kdy bylo
zjištěno, ţe při dávce 200 mg čtyřikrát denně se u dobrovolníků projevuje rapidní vývoj
tolerance a euforie. Závěrem této zprávy bylo uvedeno, ţe metadon má velmi vysoký
závislostní potenciál.
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___________________________________________________________________
³ A. Preston, Drogy na předpis II.- vše o metadonu( 1999), Votobia,15- 22s., ISBN 807198-383-7
1.2. Substituční léčba
Autoři Kastelic, Pont, Stöver4 ( 2010) velmi srozumitelně popsali, co to je to substituční
léčba, kdy uvádí, ţe substituční léčba ( farmakoterapie agonisty, substituční léčba
agonisty nebo léčba asistovaná agonisty) je definována jako podávání předepsané látky,
jež je farmaceuticky příbuzná s látkou vyvolávající závislost, pod lékařským dohledem
osobám s látkovou závislostí k dosažení definovaných léčebných cílů.
1.2.1. Vývoj substituční léčby
Preston5 (1999) popisuje, jak se vyvíjelo pouţití metadonu v rámci léčby ve Velké
Británii a USA.
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Vývoj ve Velké Británii
Ve Velké Británii nebyl metadon nikdy navzdory názoru mnoha lékařů
kontrolovanou drogou, tudíţ nebyl látkou, kterou mohli předepisovat jen lékaři se
zvláštní licencí.
V roce 1968 byly uvedeny do provozu nové drogové kliniky.
Účelem těchto klinik bylo:
-

legálně nabízet drogy

-

přimět ke kontaktu s institucí vyšší počet uţivatelů heroinu

-

zabránit rozvoji černého trhu s drogami

-

pomoci lidem zcela se drog zbavit
V prvních letech existence těchto klinik se předepisovaly ty drogy, které klienti jiţ

uţívali a to v injekční formě. Na konci roku 1969 bylo v centru Londýna k dostání velké
mnoţství injektabilního metadonu. Buď ve formě ampulí s Physetonem nebo ve formě
desetimiligramových diamorfinových tablet, kterým se slangově říkalo „ Jacks“.

______________________________________________________________________
4

Andrej Kastelic, Jorg Pont, Heino Stöver, Substituční léčba opioidy ve

věznicích,(2010) Centrum adiktologie a sdruţení SCAN,25s., ISBN- 978-80-86620-237 [ brochure]
V sedmdesátých letech začaly kliniky zpochybňovat, ţe je dobrým řešením podávat
klientovi drogy na jeho ţádost a proskripční praxe klinik se odkláněla od předepisování
injekční aplikace heroinu k per orálnímu uţití metadonu.
Podkladem pro toto rozhodnutí byly dvě úvahy, které tomuto předcházely:
-

předepisovat neinjekční drogu je terapeuticky vhodnější

-

díky dlouhému biologickému poločasu bude moţno brát metadon jen jednou denně
a nikoliv několikrát denně jako heroin
V osmdesátých letech došlo k velkému nárůstu prevalence uţívání heroinu. Reakcí

na tento rapidní růst bylo, ţe vznikly programy detoxifikace pomocí metadonové
mixtury. Taktéţ to znamenalo, ţe instituce, které poskytovaly péči uţivatelům závislým
na heroinu, se musely rozšířit a tím se i zviditelnili. Vláda na to zareagovala tak, ţe
14

spustila nový program financování a umoţnila tak vývoj nestátní péče o uţivatele drog.
Většina těchto sluţeb zahrnovala právě předepisování metadonu.
Vývoj v Americe
To jaký byl vývoj aplikace metadonu do udrţovací léčby v Americe je podle
Prestona (1999) velmi důleţité, neboť právě tam :
-

celý koncept vznikl

-

existují odlišné způsoby poskytování léčby

-

vznikla většina vědeckých prací na téma předepisování metadonu
Oproti Británii v USA po 1. světové válce ustanovili kontrolu nad prodejem a

drţením drog. V roce 1922 by se lékař, který by závislému klientovi předepsal drogu,
dopustil zločinu.
To však lékařům nebránilo takto činit a do roku 1938 bylo za tyto drogové zločiny
potrestáno na 25 000 lékařů, z čehoţ bylo přibliţně 3000 lékařů uvězněno.
Po druhé světové válce v USA existovala pouze dvě velká léčebná zařízení, která
nabízela ústavní léčbu.

5

A. Preston, Drogy na předpis II.- vše o metadonu( 1999), Votobia,20- 22s., ISBN 80-

7198-383-7
Rok 1960 byl dle Prestona (1999) pro pouţití metadonu v udrţovací léčbě zlomový,
tehdy uznávaná psychiatrička Dr. Marie Nyswanderová a úspěšný výzkumný pracovník
Dr. Vincent Dole došli k poznatku, ţe se jim nedaří stabilizovat uţivatele opiátů pomocí
morfinu jinak neţ stálým zvyšováním dávky. Proto se odhodlali na základě poznatků
z odborné literatury předepsat metadon, který i přes orální uţití působí analgeticky a
účinkoval mnohem déle. Zanedlouho tito odborníci přišli na to, ţe jakmile dosáhnou
příslušné terapeutické dávky, mohou na ní pacienty udrţovat po velmi dlouhou dobu.
Nyswanderová a Dole vyvinuli pravidla „ metadonové udrţovací léčby“, z nichţ se
v podstatě vychází i v České republice dodnes. I kdyţ byla jejich léčba spíše somatická,
kombinovali své první pokusy s intenzivní psychosociální rehabilitací, která je součástí
dnešních vysokoprahových programů a jiţ v té době mohli u řady klientů pozorovat, jak
jim tato doplňující léčba svědčí.
15

Vývoj v České republice
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 6 ( 2003) udává,
ţe v České republice má substituční léčba poměrně dlouhou tradici. Existují dobře
zdokumentované případy závislosti na opiátech „ braun“, které byly léčeny tzv. „
divokou substitucí“. Nejčastěji se pouţíval Diolan ( obsahující etylmorfin) a
Temgesic ( obsahující buprenorfin).
V roce 1992 dovezla nadace Drop-in několik kilogramů metadonu a Ministerstvo
zdravotnictví ČSFR povolilo substituční léčbu provádět jako jednoroční experiment.
S rostoucím výskytem heroinu v 90. letech se potřeba opiátovými agonisty
objevila znovu. V roce 1997 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky o
zahájení pilotního programu pro 20 pacientů ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze na oddělení léčby závislostí.

_________________________________________________________________
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Úřad vlády ČR ( 2003), Zaostřeno na drogy 2/2003, vydáno 19.5.2003, Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ISSN 1214-1089, dostupné na
webu
http://www.drogyinfo.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba/substitucni_lec
ba_v_cr_neco_z_historie [18.05.2011]
Počátkem roku 1999 sestavilo Ministerstvo zdravotnictví pracovní skupinu, která
připravila Standardy substituční léčby a vzdělávací program pro odborné lékaře a
střední zdravotnický personál. Vznikl Registr substituční léčby.
V mezidobí se kapacita pacientů z původních 20 navýšila na 100. Ale i tak program
poptávku po jeho sluţbách pokrýt nestačil. Postupem času začala vznikat po celé České
republice nová centra.
1.2.2. Současná situace substituční léčby v ČR
Dle informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR7 (2011) se
dostupnost substituční léčby zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná
oddělení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve vězeňských zařízeních. Také
počet pacientů substitučních programů postupně narůstá.

16

Dne 18. 3.2009 byl Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován přípravek
Methadon- Zentiva 5 mg/ ml ve formě perorálního roztoku v baleních 10, 50 a 1000
ml, k jeho uvedení na český trh dosud ale nedošlo.
Substituční terapii poskytovalo v roce 2000 celkem 7 akreditovaných
metadonových center a jejich počet postupně narostl aţ na 13 zařízení v roce 2007.
V roce 2008, kdy se mohou do registru substituční léčby hlásit i neakreditovaná
pracoviště, jich přibylo dalších 11. V roce 2009 hlásilo léčené klienty celkem 34
zdravotnických zařízení a v roce 2010 vzrostl počet těchto zařízení aţ na 45, kam
mimo jiné patří ordinace praktických lékařů pro dospělé, psychiatrické ambulance,
AT ambulance, věznice.

_________________________________________________________________
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Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2011), Údaje v národním registru
uţivatelů lékařsky indikovaných substitučních látek- rok 2010,Ing. Blanka Nechanská,
dostupné na webu http://www.uzis.cz/rychle-informace/udaje-narodnim-registruuzivatelu-lekarsky-indikovanych-substitucnich-latek-rok-2011 [ 18.05.2011]

1.2.3. Program substituční léčby metadonem
P. Popov

8

( 2003) ve svém článku popisuje substituční léčbu tak, ţe je jednou

z klíčových komponent léčby závislostí na návykových látkách ( zejména tlumivého
typu). Dále uvádí, ţe je substituce terapeutickým postupem, při kterém je původně
uţívaná návyková látka ( ilegálního původu, účinkující krátkodobě, obsahující někdy
toxické příměsi, často s neznámou koncentrací a aplikovaná velmi často rizikovým
způsobem,tj. intravenózně, nesterilně) nahrazena látkou- lékem- s výhodnějším
bezpečnostním profilem( tj. se známou koncentrací, bez toxických příměsí, s delším
účinkem v organismu, uţívanou většinou perorálně a podávanou, resp. Předepisovanou

17

lékařem podle příslušných předpisů o léčbě a v souladu se zákonem o zacházení
s omamnými a psychotropními látkami).
Neţádoucí účinky metadonu, předávkování
Uvádí Popov (2003) tyto:
Nejzávaţnějším neţádoucím účinkem metadonu je útlum dýchání, případně
oběhové selhání.
Nejčastěji

uváděnými

neţádoucími

účinky

jsou:

závratě,

nauzea,útlum,pocení,zvracení. Vyskytují se častěji u ambulantních klientů a zmírní
se, jestliţe si postiţený lehne a ustane vestibulární dráţdění.
Dalšími neţádoucími účinky mohou být neuropsychické poruchy, poruchy
gastrointestinálního

traktu,

poruchy

kardiovaskulárního

systému,poruchy

urogenitálního systému, alergické reakce.

______________________________________________________________________
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Popov P., Programy metadonové a jiné substituce. In Kalina K a kolektiv- Drogy a

drogové závislosti 2 mezioborový přístup( 2003), Úřad vlády české republiky, 221s.,
ISBN 80-86734-05-6
Popov (2003) rozlišuje celkem tři formy substituční léčby:
a) krátkodobá
-

jedná se o rychlou detoxifikační substituci, realizovanou nejčastěji během
hospitalizace, trvající 1-2 týdny
b) střednědobá

-

je to prodlouţená detoxifikace, prováděna během ústavní léčby, někdy ambulantně,
trvající několik týdnů aţ měsíců, vhodná u klientů s velmi vysokou tolerancí, či
závislých na několika látkách, které jsou vysazovány, resp. nahrazovány postupně
c) dlouhodobá

18

-

je většinou realizovaná ambulantní formou- udrţovací substituce, např. metadonová
či buprenorfinová substituce u klientů, závislých na opoiodech, která můţe trvat
řadu měsíců či let.

-

při dlouhodobé substituci je značná část pacientů ( předtím opakovaně selhávajících
i po opakovaných ústavních léčbách) schopna samostatné neproblémové existence,
jak dokáţu v praktické části této práce

1.2.4 Cíle substituční léčby
názorně popisuje Těmínová 9 (2008) :
Základním cílem substituční léčby je podle Těmínové (2008):
-

sníţit uţívání ilegálních drog, a tím i redukovat kriminální chování klientů

-

minimalizovat zdravotní poškození klienta – uţívání substituční látky per os

-

sociálně klienta stabilizovat
Naplnění těchto cílů by mělo finálně vést k abstinenci klienta a ke změně jeho
ţivotního stylu.

19

_________________________________________________________________
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Těmínová Richterová M.,Sytém péče a jeho sloţky,in Kalina K a kol-Základy klinické

adiktologie(2008), Praha, Grada Publishing,376s.,ISBN 978-80-247-1411-0
Zařízení poskytující substituční léčbu se ovšem dle standardů substituční léčby v ČR
vydané Ministerstvem zdravotnictví (2008) 10 rozlišují na tyto typy:
a) komplexní substituční léčba (ve specializovaných zařízeních s plným spektrem
sluţeb pro závislé na návykových látkách)
- poskytování (podávání pod dozorem, vydávání a/nebo předepisování)
substituční látky a sluţby podle „Základní substituční léčby“ jsou rozšířeny o

20

další sluţby nebo na ně navazují sluţby, poskytované v rámci zařízení, patří
sem:
–

terapie somatických a psychických poruch,

–

skupinová psychoterapie,

–

individuální psychoterapie,

–

rodinná terapie,

–

pracovní terapie,

–

následná péče (after care),

–

vzdělávání o aspektech uţívání návykových látek,

–

osobní poradenství,

–

pracovní poradenství,

–

profesní vzdělávání atd.,

–

ústavní/rehabilitační pobyty

b) základní substituční léčba (ve specializovaných zařízeních se standardním
spektrem sluţeb pro závislé na návykových látkách)
-

poskytování (podávání pod dozorem nebo předepisování) substituční látky je
doplněno dalšími sluţbami, zejména adekvátní somatickou léčbou, psychoterapií,
psychosociálním servisem

-

je to nejčastější forma substituční léčby, a to především v případech, kdy pacient
není schopen či ochoten vyuţít sluţeb komplexní substituční léčby nebo není místně
dostupná komplexní substituční léčba.
21

c) minimální substituční léčba (ve zdravotnických zařízeních s jinou specializací)
-

omezuje se na poskytování (podávání pod dozorem nebo předepisování) substituční
látky bez další terapie nebo poradenství.

_________________________________________________________________
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Ministerstvo zdravotnictví ČR (2008), věstník, Standard substituční léčby, částka 3 ,
dostupné na webu - http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf [
19.05.2011]
1.2.5. Komplexní substituční léčba
Zařízení, které provozuje komplexní substituční léčbu mimo toho, ţe poskytuje
metadon, součástí této léčby jsou i nefarmakologické sloţky.
Ty mohou dle Popova11 (2003) zahrnovat poradenství, psychoterapii nejrůznějších
forem ( individuální,skupinová,kognitivně- behaviorální, podpůrná, atd.), sociální práci,
rodinnou a pracovní terapii a různé formy sociální rehabilitace.

22

Dle Kastelica, Ponta, Stövera12 (2010) mají vysokoprahové ( poskytují komplexní
substituční léčbu) a nízkoprahové ( poskytují základní substituční léčbu) zařízení
rozdílnosti v tomto:
Nízkoprahové programy
-

je snadné do nich vstoupit

-

jsou orientovány na sniţování škod

-

mají za hlavní cíl zmírnit abstinenční příznaky a baţení a zlepšit kvalitu ţivota lidí

-

nabízejí řadu moţností léčby

Vysokoprahové programy
-

je obtíţnější do nich vstoupit a mohou mít selektivní vstupní kritéria

-

jsou orientovány na abstinenci ( která můţe zahrnovat i abstinenci od metadonu),
dle činnosti Centra substituční léčby Apolinář ovšem musím argumentovat, ţe
rozhodnutí, zda- li klient bude abstinovat od metadonu je záleţitostí jeho volby.
Upřesňuji však, ţe se od něj čeká abstinence od nelegálních návykových látek

-

nemají flexibilní moţnosti léčby – s tímto bodem také nemůţu souhlasit,
vysokoprahové zařízení se snaţí být maximálně flexibilní vůči potřebám svých
klientů

-

provádějí pravidelně testy moči

-

mají nepruţnou politiku propuštění z léčby ( nelegální uţívání opioidů není
povoleno), zařízení se v tomto ohledu snaţí mít ke svým klientům individuální
přístup, kdy v případě, ţe klient zrelapsuje, probíhá následovně konzultace
s terapeutem a hledá se moţné řešení, jak tuto situaci řešit či jí v budoucnu předejít
v té podobě, ţe klient není z programu ihned vyloučen, ale má moţnost v programu
za častějších kontrol jeho fungování v programu zůstat.

-

zahrnují povinné poradenství a psychoterapii
Dá se tedy říci, ţe oba typy zařízení se od sebe liší nejen rozdílným stanovením cílů

substituční léčby, ale i kladením nároků na své klienty.
Nejvýhodnějším způsobem je, kdyţ si klient můţe vybrat do jakého typu programu
chce vstoupit dle svého uváţení.
Centrum substituční léčby Apolinář VFN v Praze
-

je součástí oddělení léčby závislostí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Toto
oddělení je zaměřeno na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického

23

hráčství ( gamblingu), na terapii duálních poruch a zajišťuje i rodinnou terapii
návykových nemocí.
-

Svoji činnost zahájilo v červenci roku 1997 jako nízkoprahové zařízení od roku
2000 jiţ poskytuje své sluţby jako zařízení vysokoprahové

-

centrum substituční léčby poskytuje komplexní substituční léčbu.

-

Terapeutický tým tvoří:

2 psychiatričtí lékaři
vedoucí programu s vysokoškolským vzděláním
5 zdravotních sester s odborným vzděláním

Terapeutický tým se schází dvakrát týdně na poradě, kdy řeší fungování programu,
ţádosti o vstup nových klientů, potenciální relapsy stávajících klientů.
Kapacita programu je celkem 70 klientů, kdy je případný zájemce registrován do
pořadníku.
Ve výjimečných případech klient vstoupí do léčby bez zařazení do pořadníku,
pokud:
-

je klient HIV pozitivní

-

je klientka těhotná

-

byl jiţ klientem metadonového centra v minulosti
O vstup do programu můţe také zaţádat ten klient, který:
- má prokázanou těţkou a dlouhodobou závislost na vysokých dávkách látek
opiátového typu
- se opakovaně a neúspěšně pokoušel o léčbu orientovanou k abstinenci
___________________________________________________________________
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Popov P., Programy metadonové a jiné substituce. In Kalina K a kolektiv- Drogy a

drogové závislosti 2 mezioborový přístup( 2003), Úřad vlády české republiky, 221s.,
ISBN 80-86734-05-6
12

Andrej Kastelic, Jorg Pont, Heino Stöver, Substituční léčba opioidy ve

věznicích,(2010) Centrum adiktologie a sdruţení SCAN,25s., ISBN- 978-80-86620-237 [ brochure]
Primář oddělení P. Popov( 2003) uvádí, ţe při úvaze o typu substituční léčby
klademe důraz zejména na somatický stav a sociální status klienta, stupeň jeho
psychického poškození v širším smyslu ( komorbitidy, hlubší osobnostní a behavoriální
poruchy a klientovu motivaci). V úvahu dle Popova (2003) je třeba také brát i
ekonomickou efektivitu léčby, je nutno indikovat pouze takový typ léčby s takovým
objevem psychosociálního servisu, který je klient schopen a ochoten zuţitkovat.
24

Při vstupu do programu klient sepisuje se zařízením terapeutickou smlouvu, v níţ
jsou obsaţeny závazky, jak poskytovatele, tak klienta zařazeného v programu.
Jakmile klient program substituční léčby zahájí, má dvouměsíční zkušební dobu, kdy
jsou mu tolerovány např. pozitivní výsledky moči, testované toxikologicky a jiné
poţadavky stanovené terapeutickou smlouvou. Jakmile tato lhůta vyprší a klient, který
si neplní své závazky z terapeutické smlouvy je z programu vyloučen. Takto se ovšem
děje aţ po poradě terapeutického týmu, zda-li nebude klientovi prodlouţena tzv. „
podmínka“.
Z tohoto tedy vyplývá, ţe v průběhu programu je klient kontrolován, zda-li se
zdrţuje uţívání nelegálních návykových látek, potaţmo i alkoholu jehoţ poţití společně
s metadonem je kontraindikován. Zda- li dochází na stanovené lékařské kontroly, kdy
centrum substituční léčby spolupracuje

i s klinickými odbornými lékaři- např.

hepatologem, zubařem, ale i gynekologem a jednou z klientových povinností je se na
tyto kontroly v řádném termínu dostavovat.
J. Minařík a V. Řehák

13

(2008) upozorňují, ţe somatická komorbidní

onemocnění, coţ je heterogenní skupina onemocnění vzniklá v souvislosti
s uţíváním drog, mohou být váţnějším problémem neţ závislost na psychotropních
látkách. Jelikoţ aktivní uţivatelé drog nedostatečně spolupracují a aţ na výjimky
nejsou schopni dodrţet léčebný reţim, u klientů metadonového programu se jejich
spolupráce přímo vyţaduje. Takto je u nich v mnoha případech zahájena léčba včas
a oni se tak mohou vyhnout zbytečným zdravotním komplikacím, spojených s jejich
dřívějším abúzem.
Mimo tohoto se klient dostavuje na pravidelné konzultace se sociální pracovnicí,
kde se společně snaţí o sociální integraci zpět do společnosti a také o vyrovnání
jeho závazků a ţití řádného ţivota.
Odborní lékaři kromě stanovení dávky metadonu poskytují psychoterapii, jak
individuální, tak skupinovou, kam klienti musí povinně docházet.
Absence na těchto sezení je braná jako porušování pravidel programu a následně je
toto klientovo porušení řešeno na poradě terapeutického týmu.
Jelikoţ je toto zařízení vysokoprahové, klade na své klienty vyšší nároky, ale také
poskytuje rozšířenější sluţby svým klientům v podobě výdejů, kdy klient nemusí do
centra chodit kaţdý den,ale např. 2x do týdne, jeho účast v programu ovšem musí být
bezproblémová, bez porušení jakéhokoliv pravidla, uvedeného v terapeutické smlouvě.

25

Těmto tzv. „ V.I.P.“ klientům je umoţněno vydat metadon i do zahraničí, je to
ovšem podmíněno předchozí domluvou, kdy se musí na Ministerstvo zdravotnictví
povinně hlásit převoz metadonu přes hranice jakoţto opiátu a Ministerstvo zdravotnictví
ČR musí tento převoz povolit.
Pro všechny klienty je moţnost vyuţití sportovních a kulturních aktivit v podobě
návštěvy ZOO, kina, divadla, jednodenního výletu.

________________________________________________________________
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Minařík J, Řehák V., Somatické komplikace a komorbidita in Kalina K. a kol,

Základy klinické adiktologie (2008), Praha, Grada Publishing,88s., ISBN 978-80247-1411-0
1.3. Příčiny vzniku závislosti
Dle Rahna a Mahnkopfové 14( 2000) závislost zpravidla přivádí postiţeného člověka
do tělesné, psychické a sociální bídy a vede často k předčasné smrti. Mnohostranně ničí
důstojnost člověka, protoţe narušuje sebeúctu a rozvrací akceptování takového člověka
sociální sítí. Navíc partneři a děti trpí následky závislosti postiţených. Je zajímavé, ţe i
26

tak závislí nemocní nepatří bezpodmínečně k nejoblíbenějším skupinám a mnoho
terapeutů, skupinu těchto klientů explicitně odmítá.
Za zmínku jistě stojí napsat názor M. Vágnerové 15 ( 2008) , která se zpětně ohlíţí do
historie a tvrdí, ţe lidé se vţdycky snaţili najít moţnost uniknout svým problémům,
dosáhnout pocitů štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických záţitků a
inspirace. Bylo pro ně lákavé získat něco takového ihned a bez vynaloţení námahy.
Tuto moţnost, evl. alespoň její iluzi jim mohly poskytnout psychoaktivní látky. Mohly
vyvolat ţádoucí pocity, po určitou dobu je zbavit nejistoty, starostí a strachů, zlepšit
jejich sebehodnocení, dosáhnout rychlého a snadného uspokojení.
Je zajímavostí, ţe na sociální síti Facebook se objevila stránka, která má název :
Cesta vzhůru vede přes dřinu, krev, pot a slzy. Tato stránka je oblíbená přibliţně u
30 000 uţivatelů PC. Je tedy znát, ţe někteří lidé si uvědomují, ţe kdyţ něco chtějí
dokázat, musí se o to zaslouţit. To nicméně nevyvrací fakt, ţe i kdyţ si uvědomují, ţe
budou muset vynaloţit své síly, aby došli k úspěchu, nebudou se o to snaţit pomocí
psychoaktivní látky, aby „ cestu k úspěchu“ zvládali snáze.
Závislost na uţívání psychoaktivní látky je dle Vágnerové (2008) multifaktoriálně
podmíněnou poruchou, na jejím vzniku se mohou podílet somatické a psychické
vlastnosti jedince i vlivy vnějšího prostředí, především sociálního. Je třeba rozlišovat
působení obecných sociokulturních faktorů, menších sociálních skupin i situační
podněty jako

je

např.

aktuální

dostupnost

drogy.

Jejich

interakce

určuje

pravděpodobnost experimentace i míru rizika vzniku závislosti.
Jednou z prvních příčin Vágnerová( 2008) zmiňuje složení psychoaktivní látky
Záleţí na jejím chemickém sloţení a jak působí na lidský organismus. Uţívání
některých látek vyvolá závislost téměř u kohokoli, bez ohledu na individuálně
specifické biologické i psychické vlastnosti jedince. Jako je tomu např. u heroinu.

Další z příčin jsou genetické dispozice
Tyto jsou povaţovány za etiologicky významný faktor, který můţe zvýšit tendenci
uţívat psychoaktivní látku. Není ovšem jednoznačně určeno, zda jde o komplex
specifických genetických informací, podmiňujících např. vznik poruchy osobnosti a
s tím související potřebu nadměrného vzrušení, nebo o dědičně podmíněnou produkci
určitého mediátoru, resp. Změnu jeho receptorů či enzymu, který se podílí na
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zpracování psychoaktivní látky ( v případě alkoholu je to alkoholová dehydrogenáza).
Vágnerová (2008) upozorňuje, ţe je třeba si uvědomit, ţe familiární výskyt závislosti
můţe být podmíněn i pouhou nápodobou tohoto modelu chování
Biologický základ
Biologickým základem vzniku závislosti na psychoaktivní látce je určitý způsob
jejího zpracování v organismu. Na zpracování této látky v mozku se, bez ohledu na
chemické sloţení, podílí mezolimbo - kortikální systém. Mezolimbický dopaminergní
systém např. ovlivňuje účinky alkoholu, hypofunkce tohoto systému je spojována
s alkoholismem. Vytvoření pozitivní zpětné vazby souvisí s fungováním systému
odměny- tzn. uţití psychoaktivní látky člověku poskytne nějaký zisk ( zbaví jej úzkosti,
zlepší jeho sebehodnocení apodob.)
Přerušení dávky drogy vede k poklesu hladiny dopaminu v příslušné oblasti a
následnému pocitu nelibosti, který stimuluje potřebu ji získat. Přestoţe postupně ubývá
schopnosti dosáhnout pomocí této látky ţádoucích proţitků, neztrácí se nutkání k jejímu
uţívání.
Psychické faktory
Motivace, která je spouštěčem experimentování s psychoaktivní látkou, můţe
vycházet z individuálních potřeb nebo je důsledkem sociálního tlaku- např.
spolupracovníků, vrstevnické skupiny. Obvykle jde o projev potřeby
-

uniknout něčemu negativnímu – vyřešit problémy, vyhnout se stresům a frustracím

-

získat něco pozitivního -

dosáhnout uspokojení nebo slasti, která není jinak

dostupná, můţe jít o potřebu uniknout stereotypu, nudě, získat inspiraci, uvolnit
zábrany
-

potřeba sociální konformity- uchování určitých vztahům akceptace skupinou nebo
subkulturou, v níţ uţívání této látky patří k oceňovanému a standardnímu chování.
Důleţitým rizikovým faktorem zůstává existence jiné psychické poruchy či choroby-

např. schizofrenie, deprese, úzkostné poruchy nebo poruchy osobnosti.
Sociální faktory
Vágnerová (2008) uvádí tyto faktory proto, protoţe mohou ve značné míře
zvyšovat tendenci k uţívání psychoaktivních látek.
Patří mezi ně např.:
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-

společnost – obecná dostupnost psychoaktivních látek v dané společnosti

-

městské prostředí- je zde větší pravděpodobnost nabídky drogy, větší anonymita a
moţnost menší kontroly neţádoucího chování

-

rodina- vliv dysfunkční rodiny, kde dítě není citově akceptováno, ani vhodně
vychováváno, kde chybí disciplína a model přijatelného způsobu řešení problémů.
Tendence k uţívání psychoaktivních látek můţe vzniknout jako nápodoba
obdobného rodičovského chování- nadměrného uţívání léků nebo alkoholu

-

sociální skupina- vliv party, evl. subkultury, která má své vlastní odlišné hodnoty a
normy, kde je uţívání drog nebo alkoholu běţné. Za rizikové lze povaţovat i některé
profese, které přinášejí větší mnoţství stresových situací nebo umoţňují snadnější
přístup k psychoaktivním látkám ( zdravotníci, číšníci)

-

niţší úroveň vzdělání- předcházela tomu neúspěšnost ve škole, často posilovaná
dysfunkčností rodiny a s tím související sociální znevýhodnění

-

sociální deprivace- nezaměstnanost, chybění moţnosti přijatelné seberealizace
Dovoluji si tvrdit, ţe v kaţdém profilu člověka závislého na návykových látkách

najdeme alespoň jeden z těchto uvedených faktorů.

_________________________________________________________________
14

E. Rahn, A. Mahnkopf, Psychiatrie- učebnice pro studium a praxi(2000), Grada

Publishing,276s.,ISBN 80-7169-964-0
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M. Vágnerová, Psychopatologie pro pomáhající profese(2008), Portál,547s.,ISBN

978-80-7367-414-4

2. PRAKTICKÁ ČÁST
2.1. Projekt výzkumu
Vliv komplexní substituční léčby na klienty, zařazené do substitučního programu
metadonem.
2.2. Cíl studie
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Cílem této práce je potvrdit, ţe cíle, které stanovuje Standard substituční léčby
Ministerstva zdravotnictví ČR jsou v tomto případě naplněny.
Mezi tyto cíle patří:
-

udrţení nebo zlepšení psychického a somatického stavu

-

ukončení rizikových způsobů aplikace návykových látek

-

sníţení nebo ukončení uţívání nezákonných návykových látek

-

sníţení nebo ukončení rizikového chování při uţívání návykových látek

-

omezení nebo ukončení kriminálního chování

-

zlepšení sociálních vztahů

-

případně pro zahájení léčebného reţimu, vedoucího k detoxifikaci a abstinenci bez
uţívání substitučních látek

Práce má také za cíl zodpovědět na tyto otázky:

-

proč měl/a klient/ka zájem o zahájení substituční léčby metadonem?

-

jak jim účast v programu pomohla k opětovné integraci zpět do společnosti?

-

jak na jejich celkový zdravotní stav účast v programu působila?

-

proč měl/ a klient/ka zájem o to, aby v programu řádně fungoval/a?

-

jak zpětně hodnotí účast v programu?

-

jak se změnil její ţivotní styl?

-

Odpovědi na tyto otázky budou zpracované na základě informací získaných z :

-

lékařské dokumentace

-

emailové korespondence s klientkou a zdravotnickým zařízením, které je
provozovatelem programu

-

rozhovor, pozorování během účasti v programu
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-

vyplnění anamnestického dotazníku

-

rozhovor po ukončení programu

-

interní dokumentace CSL OLZ

2.3. Popis metodologického rámce a metod
2.3.1. Obecný metodologický rámec
Hlavní záměr studie je popsat vliv substituční léčby na klienty, kteří jsou zařazeni
do substitučního programu metadonem, který poskytuje vysokoprahové zařízení. Tato
případová studie ţivotního příběhu bude zkoumat, jaký byl ţivot klientů před léčbou,
jaké důleţité aspekty je vedly k zahájení drogové kariéry, jaký byl jejich podnět
k zahájení substituční léčby, jejich motivace k udrţení se v programu, jaké faktory měly
na jejich účast v programu vliv a posléze, jaký důvod je vede k tomu, aby se nevrátili ke
ţivotnímu stylu, který vedli před léčbou.
2.3.2. Výzkumný soubor
Pro tuto studii jsem zvolila manţelský pár klientů, kdy kaţdý pochází z rozdílného
rodinného a sociálního prostředí, přesto mají oba velmi podobnou drogovou kariéru a
oba bezproblémově fungují v programu, kde jsou zařazeni. Zajímavý rozdíl je ve
způsobu, jak oba vnímají délku jejich léčby a její potenciální ukončení, kdy klientka
před rokem z programu dobrovolně na svoji ţádost odešla a nyní rok abstinuje, naproti
tomu klient je v programu stále zařazený, jeho fungování v něm je naprosto
bezproblémové a momentálně nemá v plánu z něj dlouhodobě odejít.

2.4. Výsledky- prezentace kazuistické práce
2.4.1 Úvod
Hana i Petr jsou klienty vysokoprahového zařízení, poskytující komplexní
substituční léčbu, kde jsem byla součástí terapeutického týmu. Haně je 35 let,
momentálně je zaměstnaná jako prodavačka v knihkupectví, jejímu manţelovi Petrovi
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je 40 let, ţiví se jako dělník na stavbách. Hana s Petrem jsou bezdětní, ţijí ve společné
domácnosti u otce Hany, který je těţce nemocen.
Hana začala svoji drogovou kariéru uţíváním pervitinu v 15 letech, který uţívala
experimentátorsky intranazální formou, po maturitě přešla k aplikaci pervitinu
intravenózně a záhy přešla na intravenózní aplikaci heroinu, u kterého zůstala do svých
25 let. Jiné drogy - kromě marihuany- nezkusila.
Petr začal s uţíváním drog poměrně brzy, nejdříve ve 12 letech čichal toluen, později
ve 13 letech uţíval intravenózně pervitin a od 15 let intravenózně heroin. Během své
drogové kariéry zkusil všechny moţné návykové látky, které jsou v České republice
dostupné.
Hana udrţuje vztahy se svojí původní rodinou, s otcem jsou si poměrně blízcí,
s matkou se vídá občas a s mladší sestrou má vztahy poměrně vlaţné a neosobní.
Petr se se svojí původní rodinou nestýká a ani o to nemá zájem.
Hana dobrovolně odešla z programu na svoji ţádost po úplném vysazení dávky
metadonu, kdy nyní úspěšně abstinuje.
Petr je bezproblémový klient v programu, na stejné dávce metadonu.

Etická klausule

Hana se zpracováním svých údajů pro studijní účely souhlasila a podepsala
informovaný souhlas.
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U druhého klienta, jehoţ údaje jsou v této práci pouţity, prohlašuji, ţe

v této

kazuistické práci dodrţuji anonymitu klienta a ochranu jeho osobních údajů.

___________________________
podpis studenta

2.4.2 Anamnéza
2.4.2.1. Osobní anamnéza
Zdravotní anamnéza
Hana
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Hana jiţ od dětství poměrně často trpěla migrénami, v době jejího abúzu tyto obtíţe
nevnímala, nyní má opět velmi silné bolesti hlavy. Je dispenzarizována u neurologa. Na
základě různých vyšetření a kontrol se vysledovalo, ţe má Hana tyto obtíţe, vţdy, kdyţ
je vystavena stresu. Kromě medikace Sandomigranem nebo Topamaxem, po kterém
přichází úleva , jí bylo doporučeno omezit se vystavování stresorům a nácvik
relaxačních technik.
V rámci povinných kontrol u odborných lékařů bylo u klientky provedeno při vstupu
do programu testovaní na HIV/AIDS a hepatitidy, kde se zjistilo, ţe je HCV pozitivní,
proto byla neprodleně zahájena léčba Interferonem, která byla úspěšná.
Klientka přiznává sdílení injekčního materiálu s ostatními v době jejího abúzu.
Z dětských nemocí prodělala pouze plané neštovice a ve 13 letech onemocněla
spálou a v 15 letech infekční mononukleózou. Ţádné váţnější úrazy neměla,
hospitalizována také nebyla.
V nynější době se cítí relativně zdráva.
Petr
Petr nikdy váţněji nestonal, momentálně se mu zhoršily varixy a bércové vředy,
které má na dolních končetinách.
Při testování na HIV/AIDS a hepatitidy byla zjištěna HCV pozitivita, léčba
Interferonem u něj byla ovšem kontraindikována z důvodu nepříznivých jaterních testů.
Petr přiznává rizikové chování v podobě častého střídání partnerek a sdílení injekčního
materiálu během jeho abúzu.
Na prodělané dětské nemoci si nevzpomíná. Během dětství měl Petr úrazy v podobě
zlomeniny na horní i dolní končetině, v přibliţně 12 letech byl na appendectomii.
2.4.2.2 Psychická anamnéza
Hana
Klientka

s ţádným

psychoterapeutem,

ani

s psychologem

v kontaktu

nebyla.

Sebevraţedné myšlenky také nikdy neměla. Momentálně uvaţuje o spolupráci
s psychoterapeutem, kterého zná z programu a má k němu důvěru ohledně zvládání
technik prevence relapsu či nácviku relaxačních technik, pokud je vystavena stresu.
Petr
Petr také nebyl v odborné péči terapeuta, v době jeho výkonu trestu odnětí svobody se
ovšem pokusil o sebevraţdu, předtím takovéto myšlenky neměl. Definuje to jako
zkratkovité jednání, kdy to byla reakce na to, ţe ho chce Hana opustit.
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2.4.2.3. Sociální anamnéza
Vzdělání
Hana
Hana byla na základní škole prospěchově výborná ţákyně, úspěšně sloţila přijímací
zkoušky na gymnázium, po maturitě ovšem jiţ ţádné další ambice ohledně svého
sebevzdělávání neměla a plně zahájila svoji drogovou kariéru.
Petr
Petr nepatřil mezi nejlepší ţáky, jeho školní prospěch byl lehce podprůměrný. Petr
přiznává, ţe často chodil za školu, kdy trávil čas se svými staršími kamarády. Petr má
dokončené základní vzdělání, kdy se v oboru zedník nedoučil.
Záliby
Hana
Hana si vzpomíná, ţe byla celkem činorodá. Byla sportovně zaloţená-plavala,
bruslila. Nejraději

by se věnovala baletu, která by ji velmi bavil, ale vzhledem

k vysokým nárokům, které na ni byly kladeny, se baletu věnovat nemohla, coţ ji velmi
mrzelo. Ve volných chvílích si jinak ráda četla. Měla raději individuální činnosti,
kolektivní sportovní hry v oblibě neměla. Nevzpomíná si, ţe by ji rodiče do něčeho
nutili, jen chtěli, aby se učila cizí jazyk – nejlépe angličtinu, ţe by jí to mohlo být do
budoucna prospěšné, jí to ovšem moc nebavilo a záhy tohoto „zájmového“ krouţku
sama od sebe nechala.
Petr
Petra v dětství bavilo si kreslit a plavat, díky chudým sociálním poměrů, ze kterých
pocházel, ovšem nemohl ţádný zájmový krouţek navštěvovat. Proto trávil volný čas
venku.
Zaměstnání
Hana
Hana je nyní zaměstnaná v knihkupectví jako prodavačka, tato práce ji velmi baví.
Sice dle jejích slov není příliš dobře placená, nicméně si zde našla nové známé a má
v této práci spoustu výhod, kdy si můţe jakoukoliv kníţku vypůjčit domů a v klidu si jí
přečíst.
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Po dokončení gymnázia Hana do ţádného zaměstnání nenastoupila, byla
nezaměstnaná, evidována na úřadu práce, ze kterého byla záhy pro nespolupráci
vyloučena.

V období, kdy uţívala drogy, si vydělávala trestnou činností a nebo

občasnými brigádami tzv. na černo, takto to fungovalo, aţ do doby neţ nastoupila do
programu. Jelikoţ nechtěla do zařízení chodit kaţdý den a klient, který prokáţe
pracovní smlouvou, ţe pracuje, dostává výdeje. Hana této moţnosti vyuţila a našla si
práci jako prodavačka u stánku. Hana vzpomíná, ţe si v té době nemohla moc vybírat,
jelikoţ měla záznam v trestním rejstříku a spoustu zaměstnavatelů ji proto odmítalo.
Petr
Petr se nyní ţiví jako pomocný dělník na stavbách, tato práce je sezónní. U
nynějšího zaměstnavatele dělá poměrně krátce, z předešlé práce, kdy pracoval jako
skladník ,byl ve zkušební době z pracovního poměru propuštěn pro dlouhodobou
neschopnost. Předtím poměrně často střídal zaměstnání – nejčastěji byl zaměstnaný
v pohostinství.

Finanční situace
V současné době Hanu i Petra zastihly dluhy „ z minulosti“ , kdy mají zhotovený
splátkový kalendář za soudní výlohy, kdyţ oba byli nepodmíněně odsouzeni k výkonu
trestu odnětí svobody pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a jedy, kdy se tohoto trestného činu dopustili společně. Hana
dále dluţí dopravnímu podniku, na coţ jiţ zapomněla a oni se po delší době ozvali, kdy
jí takto částka velmi narostla. A taktéţ mají dluh na nájemném, kdy jim hrozila exekuce,
nakonec se s exekutorem domluvili na splátkovém kalendáři. Petr zase dluţí na
zdravotním a sociálním pojištění také nemalou částku.
Oba jsou z této situace velmi smutní, jsou si vědomi toho, ţe budou jiţ na celý ţivot
zadluţení. Hana je z toho aţ úzkostná.
Nicméně si s manţelem nyní udělali radost a i kdyţ na tom finančně nejsou příliš
dobře, vzali si půjčku a koupili si počítač a od otce Hany dostali ještě peníze navíc za
které si pořídili „ starší“ auto.
Bydlení
Manţelé ţijí u otce Hany. Hana ze zprvu obávala velkých konfliktů, ale zbytečně.
Otec je velmi nemocný a potřebuje péči, Hany zaměstnání je v tomto ohledu velmi
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výhodné, protoţe má na péči o svého těţce nemocného otce čas. V minulosti si manţel
Petr s otcem nerozuměli, otec dokonce Hanu nabádal k tomu, ať se s Petrem rozejde.
Ale nyní je vše v pořádku a všichni spolu relativně dobře vychází. Ţijí v bytě 3+1, kdy
Hana s Petrem mají svůj pokoj a otec také. Sociální zařízení, kuchyň a obývací pokoj
jsou společnými prostory.
Důležité osoby v životě klienta
Nejdůleţitější osobou v ţivotě Hany je pro ní její manţel Petr a obráceně. Manţelé
jsou 11 let, hodně toho spolu zaţili. Poznali se, kdyţ oba uţívali drogy, Petr byl dealer,
Hana byla jeho zákaznice. Po delší známosti se bez ohlášení v soukromí vzali. Brzy
poté oba byli obvinění a posléze obţalováni z distribuce nelegálních návykových látek.
Manţel Petr měl delší výkon trestu, ale Hana za ním do věznice poměrně často jezdila.
V té době se na ni snaţil působit Hany otec a naléhal na Hanu, ať se s Petrem rozvede.
Hana tak téměř učinila. V té době se Petr pokusil o sebevraţdu v cele. Po propuštění
Petra z věznice spolu ani neţili ve společné domácnosti. Hana se jiţ začala zajímat o
substituční léčbu, Petr v braní drog pokračoval nadále a neměl v úmyslu s tím přestat.
Kdyţ Hana nastoupila do vysokoprahového centra, poskytující substituční léčbu a
začala měnit svůj ţivotní styl, posléze se k ní připojil i její manţel Petr. Od doby, kdy
Petr nastoupil do programu se jejich vzájemný vztah zlepšil. Dále uvádí, ţe od té doby
si byli navzájem velkou podporou a Petr jí hodně pomáhal a podporoval po celou dobu
její účasti v programu. Stejně tak, Hana nyní podporuje jeho.
Další důleţitou osobou v ţivotě Hany je pro ní její otec. Hanu trápí, ţe otec nemá
Petra rád, ale nyní se vztah mezi jimi dvěma jiţ podstatně zlepšil. Je moţné, ţe to
zapříčinil fakt, ţe je otec nyní velmi těţce nemocný a Petr pomáhá Haně s péčí o něj.
Hana se domnívá, ţe kdyţ její otec vidí, ţe Petr uţ taky nebere a snaţí se o abstinenci
stejně jako ona, začal ho brát jinak.
Dalšími důleţitými osobami v ţivotě Hany jsou pro ní její kolegyně z práce a také
spoluţáci ze školy, kteří jí dávají pocit rovnocennosti. Petr se o ostatní příliš nezajímá,
nejsou pro něj důleţití, záleţí mu jen na Haně.

Drogová kariéra
Hana
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Hana začala uţívat pervitin v 15 letech, kdy ho šňupala, ani si příliš nepamatuje, jak
se k němu dostala, snad přes spoluţáka na základní škole.
Jelikoţ se Hana v té době hlásila na gymnázium, zjistila, ţe po pervitinu nemusí jít
spát a mohla se i několik nocí učit a přes den se bavit s kamarády. Dokonce byla přijata,
kdy byly její výsledky tak vynikající, ţe se v přijímacím řízení umístila na třetím místě.
Hana si pervitin po celou dobu nepíchala do ţíly, takţe jej šňupala, tvrdí, ţe kromě toho,
ţe se bála jehel, šňupání nebylo vidět a přesně to Hana potřebovala. Kromě toho
neuţívala pervitin denně,ale víkendově, kdyţ „ to bylo zrovna potřeba.“ Pervitin takto
brala po celou dobu svého středoškolského studia, díky tomu, ţe trávila svůj volný čas
s kamarády z party a zanedbávala učení, se na gymnáziu její školní prospěch rapidně
zhoršil.
Po maturitě, kterou úspěšně sloţila, měla pocit, jako by ji spadl kámen ze srdce. Při
oslavě k ukončení studia poprvé zkusila heroin a rovnou se ho nechala aplikovat do ţíly,
Hana se od této doby stala na heroinu okamţitě závislá, měla potřebu ho uţít kaţdý den.
Měla podanou přihlášku na vysokou školu pedagogickou, nakonec na ně ani nešla.
Hana vzpomíná, ţe ji alkohol nikdy zvlášť nechutnal, během substituční léčby je poţití
alkoholu s metadonem kontraindikováno a kontrolováno. Kouřit tabák Hana začala aţ
během substituční léčby, kdy přibliţně na rok přestala, ale nyní opět kouří. Ani
marihuana jí příliš moc neoslovila, jednou ji zkusila a neměla z ní ţádný mimořádný
pocit, podruhé kdyţ ji zkusila, bohuţel to byl jeden z relapsů, kdy měla existenční
problémy a chtěla se trošku rozveselit, ale marihuana na ni takto nezapůsobila.
Potřebu experimentovat s jinými látkami Hana neměla.
Hana si obstarávala peníze na drogy nejdříve u rodičů, kteří poměrně brzy zjistili, ţe
Hana uţívá drogy a vyhodili ji ze společné domácnosti. Hana ţila různě po známých a
stejně jako oni, dopouštěla se trestné činnosti.

Petr
Petr začal čichat toluen ve svých 12 letech, o rok později s partou svých
kamarádů, kde byl i jeho starší bratr, přešel k intravenózní aplikaci pervitinu. Od 15
let začal uţívat heroin, od této doby zkusil téměř všechny nelegální návykové látky
na trhu. Poměrně často v partě kouřili marihuanu a pili alkohol, k tomu se bavili tím,
ţe páchali trestnou činnost v podobě krádeţí či výtrţnictví a vandalství.
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Petr se poprvé opil asi tak ve 12 letech, kdy se poprvé takto opil společně se
svým otčímem, který mu to dovolil, jelikoţ sám „ dost pil.“
Petr měl zpočátku, kdyţ vstoupil do programu s alkoholem problémy, jelikoţ je
kontraindikován s pouţitím metadonu, také se stalo, ţe mu kvůli pozitivnímu
alkotestu byly několikrát odebrány výdeje, nyní jiţ Petr dlouhodobě nemá pozitivní
alkotesty a v programu řádně funguje, léčba antabusem nebyla potřeba. Jedním
z výjimečných relapsů bylo u Petra, podobně jako u Hany – uţití marihuany. Toto
byla ovšem ojedinělá záleţitost, která se později jiţ neopakovala.
Cigarety Petr nekouří, ve věznici s tím přestal a je za to rád.

Obtíže a problémy spojené s užíváním drog
Hana
Hana ţádné zdravotní potíţe neudává, to aţ zpětně, kdy se zmiňuje o pozitivní
hepatitidě typu C, která ji byla diagnostikována při vstupu do programu. Hana se
zmiňuje spíše o nepříjemných abstinenčních příznacích, kdy trpěla úzkostí, měla
ţaludeční obtíţe, zvracela, měla velký třes, potila se.
A dalším důleţitým negativem jejího abúzu návykových látek Hana udává, ţe
ztratila prestiţ a sebeúctu a také důvěru svých rodičů.
Petr
Petrův zdravotní stav je oproti Haně zhoršený. Díky časté aplikaci do dolních
končetin, prodělal četné tromboflebitidy, kdy má nyní varixy a zhoršené bércové vředy
na obou dolních končetinách, coţ ho omezuje v pracovní činnosti a s tím i uplatnění na
trhu práce. Také je Petr mrzutý z hepatitidy C a špatným jaterním testům, které mu
vycházejí.

Léčby a abstinenční pokusy
Hana
Hana se poprvé pokusila o léčbu kdyţ jí bylo 20 let , bylo to 2 roky poté, co se
stala problémovou uţivatelkou návykových látek, tuto léčbu nedokončila a po 4
měsících z léčby odešla a opět začala brát.
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Ve 22 letech dobrovolně vstoupila do léčby, kdy setrvala pouhý týden a opět
ihned po podepsaní reversu uţila heroin. V léčebně na ní prý naléhaly nesnesitelné
úzkosti, ţe musela odejít. Poté se sama se o abstinenci pokusila, kdy se jí podařilo
abstinovat jeden rok, poté opět zrelapsovala. Kdyţ byla ve vazební věznici v roce
2000 začala váţně uvaţovat o léčbě substitucí, ihned po propuštění byla přijata do
nízkoprahového programu, kdy si po 2,5 měsících naprosto bezproblémového
fungování zaţádala o přestup do zařízení vysokoprahového, kdy jí bylo vyhověno.
Na konci roku 2009 z programu komplexní substituční léčby dobrovolně odešla
s úplným vysazením metadonu, od té doby abstinuje.
Petr
Petr se nikdy o léčbu nepokoušel, byl dlouhodobě spokojený s tím, jak to je.
Poprvé ho napadlo začít se léčit aţ v době, kdy byl ve vězení a Hana ho chtěla
opustit. Kdyţ byl propuštěný, ihned poté si sehnal pervitin a uţíval dál, mezitím
byla Hana zařazena do programu substituční léčby ve vysokoprahovém zařízení,
Petr se tedy rozhodl, ţe taky přestane a Hanu získá zpět. Byl přijat nejdříve do
nízkoprahového zařízení, později si stejně jako Hana, zaţádal o vstup do zařízení
vysokoprahového, kde mu na základě porady terapeutického týmu bylo vyhověno.
Petr je jiţ několik let na stejné dávce metadonu, která mi vyhovuje.

2.4.2.4. Rodinná anamnéza
Hana
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Hana vyrůstala ve stabilní rodině s dobrým sociálním zázemím. Společensky i
finančně na tom byli velmi dobře, otec byl lékařem v nemocnici a matka je účetní
referentkou velké zahraniční firmy.
Hana má mladší sestru Annu, která pracuje jako zdravotní sestra na druhém
konci republiky, mají spolu velmi odměřený vztah. Hana s Petrem si poslední dva
roky berou děti sestry k sobě a tráví s nimi část prázdnin, jelikoţ Anna je rozvedená,
bývalý manţel má novou rodinu, o neteře Hany nejeví zájem.
Kdyţ bylo Haně 19 let, její rodiče se rozvedli, Hana nyní často přemýšlí, ţe je
rozvod rodičů její vina, jelikoţ začala uţívat drogy a dělat problémy, ale pravý
důvod rozkolu svých rodičů neví, nechtějí to dnes jiţ řešit.
Hana má oba své rodiče moc ráda a velmi si jich váţí, přiznává, ţe otec její
selhání snášel hůře neţ matka, která ji dokonce u sebe nechávala spát a dala ji najíst,
kdyţ ještě uţívala a to poměrně často. V zimě u ní dokonce skoro tři měsíce bydlela.
Petr
Petr vyrůstal v neúplné rodině, kdy svého biologického otce nezná. Bydlel
s matkou a se svým starším bratrem v malém panelákovém bytě. Z té doby si
pamatuje, ţe matka často střídala partnery a často nebyla doma, jelikoţ pracovala na
noční směny. Jeho „náhradní“ tatínkové byli ve většině případech povaleči, opilci a
hrubiáni. On i bratr odešli z domu velmi brzy, občas ani domů nechodili, protoţe
jim tam nebylo příjemně.
Petr z domu utekl, kdyţ mu bylo 16 let, bylo to ve druhém ročníku učiliště, pár
měsíců předtím utekl jeho bratr, Petr do teď neví, co s ním je.
Petr se se svojí matkou nestýká, svého bilogického otce také nevyhledal.

2.4.3. Situace výchozího bodu
Hana po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody zahájila léčbu v nízkoprahovém
substitučním programu. Po 2,5 měsíci bezproblémového fungování v tomto programu
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zaţádala o přestup do programu vysokoprahového, kdy ji bylo na základě prokázané
dlouhodobé závislosti na opiátech, absolvovaných dvou neúspěšných pokusech o léčbu
a také absolvované krátkodobé léčbě na substituci, umoţněno do programu vstoupit.
Hana jako kaţdý klient, zařazený do tohoto programu, podepsala terapeutickou
smlouvu, kde se zavázala k dodrţování pravidel programu ( viz příloha č.1). Jiţ od
zahájení v programu byla její účast naprosto bezproblémová, kdy si poměrně brzy našla
práci, prokázala, ţe neuţívá nelegální návykové látky v podobě kontrol moči na
toxikologii. Pravidelně docházela na individuální konzultace s psychoterapeutem,
jelikoţ jí skupinová terapie z osobních i pracovních důvodů nevyhovovala.
Taktéţ byla povinna docházet na pravidelné kontroly k odborným klinickým
lékařům jako je např. internista, dentista, gynekolog. Při vstupu do programu se
podrobila i testování na HIV/AIDS a hepatitidy, kdy bylo zjištěno, ţe je HCV pozitivní.
Hana souhlasila s léčbou Interferonem, kterou snášela poměrně dobře, i z toho důvodu,
ţe poctivě dodrţovala léčebný reţim. Tato léčba vyšla jako efektivní a Hana je nyní
zdráva. Během účasti programu trpěla občasnými migrénami, kdy ji byl doporučen
neurolog a ten zahájil potřebnou medikaci.
Hana vstupovala do programu s tím, ţe byla na dávce 200 mg/ den. Jiţ od počátku
tvrdila, ţe nechce být na metadonu celý ţivot a chce postupně vysniţovat na nulu a poté
odejít. V době, kdy zahájila léčbu, ţila Hana u své matky, té, ani svému otci, ale o svém
léčení neřekla. V té době se totiţ tradovalo, ţe metadon je naprosto nevhodný pro léčbu
a ţe lidé jsou na něm mnohem více závislí neţ např. na heroinu. Proto se Hana
nezmínila. Zanedlouho poté, nastoupil do programu i Hanin manţel, Petr, jehoţ účast
v programu tak bezproblémová nebyla. Během zkušební doby měl téměř všechny
kontrolované moče pozitivní na amfetamin a po zkušební době měl několikrát pozitivní
alkotest. V té době spolu s Hanou nebydleli, ale často se spolu vídali. Petr byl v té době
nezaměstnaný, ţil různě po známých a ubytovnách, kde měl snadnou dostupnost
k drogám. Hana se snaţila najít si práci,ale jelikoţ měla záznam v rejstříku trestů, byla
pro ni nabídka na pracovním trhu značně omezena.

Kdyţ Petr nastoupil do programu, i přesto se s ním chtěla dát Hana rozvést, vadilo
jí, ţe musí Petra ţivit, vše za něj vyřizovat, ale nejvíce jí vadilo, ţe Petr stále bere, proto
se rozhodla dát Petrovi poslední šanci, kdy po něm chtěla, aby po zkušební době začal
také v programu fungovat a Petr toto splnil.
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Petr měl vstupní dávku metadonu 150 mg/ den, po určité době se dle vzoru
manţelky také pokusil o sniţování a zůstal na dávce 130 mg/ den, která mu vyhovuje,
jelikoţ další sniţování této dávky velmi špatně snášel v podobě ţaludeční nevolnosti a
nepříjemného pocení. Petrovi tato dávka také vyhovuje z toho důvodu, ţe metadon má
analgetický účinek, coţ mu zabírá na časté bolesti dolních končetin.
Hana ale měla také z vysniţování a následné abstinence od metadonu obavy, nikoliv
kvůli cravingu a následné recidivě, ale bála se abstinenčních příznaků, které by na ni
mohlo její okolí vidět- hlavně v práci.
Haně se podařilo si najít práci u stánku, finanční ohodnocení hodnotí jako celkem
dobré, ale pro ni byla tato práce velmi časově náročná.
S lékařem se domluvili na sniţování dávky 5 mg/ měsíc, kdy ji toto postupné
sniţování vyhovovalo a cítila se dobře. Hana si naplánovala, ţe v programu setrvá
přibliţně 3 roky, coţ se jí s rychlostí sniţování, které měla , slučovalo. Hana se totiţ
mylně domnívala, ţe by ji „ vysoká“ dávka metadonu mohla uškodit a zvýšila by se jí
tolerance na tuto látku.
Po dvou letech naprosto bezproblémového fungování v programu na Hanu začaly
doléhat problémy z minulosti v podobě dluhů za vazbu, soudní výlohy, hrozila jí
exekuce na byt, kdy neplatila nájemné. V této době Hana pozastavila díky svému
zhoršenému psychickému stavu sniţovaní. Hana přišla o práci u stánku, našla si práci
tzv. na černo, která nebyla tak finančně ohodnocená a do toho ţivila svého manţela,
který také neměl moţnost se na pracovním trhu uplatnit. Oba ţili v pronajatém bytě a
jejich finanční situace nebyla příznivá. Hana v této době zvaţovala své další studium na
vysoké škole, zmínila se, ţe by ji bavila sociální práce. Ale přicházely obavy, jak bude
zvládat přípravu a jak by eventuelně zvládala studium. Kdy je jiţ dlouho let po škole.
Na toto konto se jí snaţil terapeutický tým podporovat, ať se na školu přihlásí a pokud
by ji to nevyšlo, je to pro ni velmi cenná zkušenost. Hany dávka metadonu je stále
stejná – 65 mg/ denně.
Z lékařské dokumentace z této doby vyplývá, ţe Hana má deprese, na skupinách se
příliš neangaţuje a do programu celkově nyní příliš „ neinvestuje“, oproti manţelovi,
který se na skupinách projevuje a otevírá nová témata.
Hana má v tomto období problémy se svou novou vedoucí, která se dozvěděla, ţe
uţívala drogy. Hana si totiţ našla práci opět u stánku, který byl na místě, kde se často
scházeli její bývalí známí, kteří uţívali drogy a u stánku ji často navštěvovali, i kdyţ to
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Haně nebylo příjemné. Hana na tyto své známé dle jejích slov nedokázala být hrubá,
protoţe jednou jsou součástí její minulosti a to se nezmění.
Hany vedoucí pak přemístila Hanu na méně lukrativní místo, kde stánek tolik
nevydělával a jeho umístění nebylo příliš praktické, z tohoto se odvíjela špatná platební
morálka, ohledně splácení svých pohledávek, i kdyţ se Haně snaţil u stánku vypomáhat
i Petr. Hana se cítila být bezradná.
Za čas se problémy s vedoucí ustálily, ale Hana nebyla spokojená a změnila
pracovní místo, které také nebylo tolik finančně výnosné. Hana z této doby tvrdí, ţe si
takto svůj ţivot nepředstavovala, ţe bude ţít v takto nepříznivé finanční situaci. Petr si
v této době našel práci barmana v herně, ale Hana o něj měla strach, jelikoţ se jí zdálo
toto zaměstnání pro Petra rizikové.
Nejraději by chtěla vše změnit okamţitě, ale kdyţ vidí, ţe to tak rychle nejde, je
z toho frustrovaná. Na toto konto přichází Hany první porušení pravidel- pozitivní
výsledek na THC. Hana přiznává, ţe si s manţelem zakouřili marihuanu, jelikoţ chtěla
trochu rozveselit, ale dle jejích slov na ni marihuana pozitivně nepůsobila, spíš naopak,
cítila se ještě hůře a záviděla těm ostatním, kteří se smáli a veselili, včetně Petra. Za
tento prohřešek byli oba samozřejmě potrestáni odnětím výdejů.
V roce 2004 přichází Hana s tím, ţe jejího otce odvezla RZS, jelikoţ má nějaké
krvácení. Hana je z tohoto velmi vystresovaná, o svého otce se velmi bojí, obává se,
ţe umře na rakovinu, stejně jako její děda. Kromě starostí o zdravotní stav svého
otce má Hana stále těţkosti ohledně exekuce na byt. Sociální pracovnice, která je
součástí terapeutického týmu Haně poradila, nechť zaţádá zastupitelstvo o zmraţení
penále, který kaţdý den roste geometrickou řadou. Na téma, zda se i přes všechny
těţkosti, které nyní má, pokusí o přijímací zkoušky, odpovídá negativně.
Otcův zdravotní stav se stabilizoval, ale potřeboval denní péči, jelikoţ má
kolostomii, která potřebuje být několikrát denně ošetřována. Proto se Hana s Petrem
k otci nastěhovali, i přes ne úplně vřelé vztahy mezi Petrem a otcem Hany. Toto
souţití se ale nakonec ukázalo jako bezproblémové. V této době měla Hana jiţ čistý
trestní rejstřík, kdy si zaţádala o jeho výmaz a začala si hledat legální práci. Neměla
ale příliš velké štěstí ani tak, jelikoţ nevlastnila ţádný zápočtový list a trpěla velmi
nízkým sebevědomím.
I přes toto všechno šla v roce 2005 k přijímacím zkouškám na vysokou školu,
kam se bohuţel nedostala, ale bere to jako cennou zkušenost a určitě to příští rok
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zkusí zase, jelikoţ nyní ví, jak se má připravovat. V této době se zhoršil zdravotní
stav Petra, který má četné varixy a na dolních končetinách bércové vředy.
Rok poté se manţelův zdravotní stav nezlepšil, Petr má díky své pracovní
neschopnosti deprese, je podráţděný a díky tomuto přišel ve zkušební době o
lukrativní práci skladníka v jedné velké firmě. Hana má nyní časté migrény. Do
tohoto se objevuje její druhý relaps.
Hana má pozitivní moč na benzodiazepiny, jejichţ uţití přiznává, vysvětluje to
tím, ţe uţ je toho na ní příliš. Nemocný manţel, otec, špatná finanční situace,
migrény, stresy před přijímacími zkouškami. Hana je samozřejmě za toto své
porušení „potrestána“ odebráním výdejů, častějšími kontrolami moče. Momentálně
o odchodu z programu neuvaţuje, je na dávce 40 mg/ den. V případě, kdyţ se téma
odchodu začne, je z toho nevrlá a domnívá se, ţe ji tým v programu jiţ nechce….Na
školu se ani tento rok nedostala, sice měla výsledky lepší neţ předtím, ale o dalším
pokusu jiţ neuvaţuje. Těší se na Vánoce, kdy bude trávit čas s rodinou, domluvili se
s manţelem na „ chudých“ Vánocích, má přijet sestra, se kterou si Hana sice příliš
nerozumí, ale je zastáncem, ţe na Vánoce je vše jinak a lidi se mají mít rádi.
V roce 2008 je Hana na dávce 30 mg/ den, předešlé dva roky byla na stejné
dávce, na školu se nehlásila, našla si místo v knihkupectví, které ji velmi vyhovuje a
práce ji baví. Manţel pracuje tak různě, bohuţel se v ţádném případě nejedná o
trvalý pracovní poměr, ale o dohodu o pracovní činnosti, jelikoţ Petr má ukončené
pouze základní vzdělání. Petr si uvědomuje tuto nevýhodu, ale do dalšího
vzdělávání se mu nechce, v práci je oblíbený a schopný, nemá důvod si stěţovat.
V červnu se Hana opět hlásila na školu, kdy přijímací zkoušky úspěšně sloţila a
byla přijata. Má z toho velkou radost, neboť součástí k přijímacímu řízení napsala
ţivotopis, kde popisuje, jaký ţivot vedla předtím včetně její drogové kariéry.
Z prvních dnů ve škole má smíšené pocity. Má o sobě pochybnosti, zda-li to
zvládne, ale dodává, ţe manţel ji moc podporuje.
Z lékařské dokumentace vyplývá, ţe je Hana v tomto období podráţděnější, i
terapeutický tým si všiml jisté podráţděnosti. Hana si tuto svoji změnu chování na
sobě neuvědomuje, ale přiznává, ţe je to moţné, protoţe má hodně starostí, těší se,
aţ vysniţuje a z programu odejde a začne ţít normálně jako kaţdý jiný člověk.
Na podzim roku 2009 Hana na vlastní ţádost odchází z programu, kdy
vysniţovala dávku metadonu na nulovou hodnotu. Ve škole si vede velmi dobře, má
téměř samé výborné. Škola ji velmi baví. Hana poslední týden své účasti
45

v programu snášela minimální dávku ( 2,5 mg/ denně) velmi dobře, jen udávala
mírný útlum ve dne.
2.4.4. Další vývoj
Hana je nyní jeden rok po substituční léčbě s metadonem. Se zařízením
poskytující komplexní substituční léčbu udrţuje minimální kontakt přes svého
manţela, který je i nadále do programu zařazen.
Hana má stálé zaměstnání v knihkupectví, které ji velmi vyhovuje i z toho
důvodu, ţe si můţe jakoukoliv knihu vypůjčit domů. Najde tam i potřebnou
literaturu ke svému studiu, coţ je pro ni finančně velmi výhodné.
Hana letos ukončuje své vysokoškolské studium, kde měla po celou dobu
nadprůměrné výsledky, nyní ovšem váhá, zda-li se bude věnovat v oboru, který
vystudovala nebo zůstane v knihkupectví, kde je jiţ zvyklá a našla si tam přátele.
Mezi svými spoluţáky ve škole má také nové známé, cítí se být oblíbená a
úspěšná. Je ráda, ţe dokázala ukončit program a úspěšně abstinuje, bere to jako
svoji výhru sama nad sebou. Taky je ráda, ţe její rodiče vidí, ţe to dokázala.
Hana je sice ráda, ţe z programu odešla, ale to kvůli sobě, jinak se jí po
některých lidech tam i docela stýská, ale nechce tam jít na návštěvu, bere to jako
svoji minulost, která je pryč a nyní má svůj vlastní ţivot.
Je nyní poměrně časově zaneprázdněna, chodí do práce, připravuje se na
závěrečné zkoušky, z kterých má velké obavy a také pečuje o svého otce, jehoţ stav
je sice stabilizován, ale musí docházet na chemoterapie.
Po zdravotní stránce se cítí poměrně dobře, nyní ji ale trápí migrény, dochází
k neurologovi, ten ji dal na migrény léky –Topamax, který přestal zabírat,
Sandomigran, ale také ji doporučil, ať se vyhýbá stresu a relaxuje. Hana si je
vědoma, ţe nyní má celkem dost starostí, také byla na kontrole i internisty a při
natočení EKG se vyskytly arytmie. Hana se domnívá, ţe je to spíše psychického
rázu a zvaţuje, ţe bude chodit k psychoterapeutovi, kterého zná z programu jiţ
celkem dlouho a důvěřuje mu. K nikomu jinému by nešla. Od této spolupráce
očekává, ţe ji lékař uklidní a podpoří, nacvičí spolu relaxační techniky.
Touhu uţít drogu nemá, ani se neobává relapsu, přiznává ovšem, ţe nyní začala
více kouřit, prý ji to uklidňuje.
Hana na svého manţela, který je stále zařazený do programu nenaléhá, ať také
přestane abstinovat, i kdyţ by za to byla ráda.
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Petr chce v programu zůstat doţivotně, vyhovuje mu to tak jak to nyní je. Vidí,
jaká pozitiva mu účast v programu přinesla, je spokojený a momentálně není
připravený k dalšímu kroku, abstinence pro něj není cíl, on svého cíle jiţ dosáhl:
„ Už nefetuju, jsem normální jako každý jiný, dokázal jsem to!!!“
Hana je nyní také spokojená, abstinuje a ţije řádným ţivotem.
„ Jsem šťastná, ztratila jsem svoji důstojnost, ale nyní ji mám zase zpátky. Nežila
jsem ukázkově, dotkla jsem se dna, ale nyní se snažím všechny své chyby napravovat
a myslím si, že se mi to daří. Každý člověk si zaslouží druhou šanci a já té své
využila.“

2.4.5. Souhrn případu
1) Život před léčbou
Hana
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Hana pochází ze stabilního rodinného a sociálního prostředí. Její otec byl lékař,
matka účetní. Hana má o 2 roky mladší sestru Annu, se kterou si nikdy příliš
nerozuměly. Hana neví, proč tomu tak bylo. Domnívá se ovšem, ţe na ni moţná
Anna ţárlila, protoţe byla u otce oblíbenější a také jí to lépe šlo ve škole. Hana se
snaţila svého otce nezklamat a velmi slušně se chovala, měla jen pár přátel, ale
většinu času trávila doma nebo přípravou do školy.
Hana si vzpomíná, ţe otec nebyl často doma a matka se sestrou se často zavíraly
v pokoji, kde si spolu povídaly a jí u toho nechtěly, Haně bylo v této situaci
nepříjemně a začala trávit podstatnou část volného času venku, kde se brzy
seznámila s partou lidí, kterými dříve opovrhovala. Byli to spoluţáci ze školy, kteří
do školy příliš často nechodili a ona byla ve třídě vţdy premiantka. Záhy zjistila, ţe
si s nimi rozumí více neţ dost. Do školy sice chodila a ve škole si udrţovala stále
výborný studijní průměr. Jednoho dne jeden z party donesl pervitin, Hana ho
zkusila, protoţe byla zvědavá. Tehdy ho šňupali, Hanu čekaly přijímací zkoušky na
gymnázium a po pervitinu mohla být i celou noc vzhůru a připravovat se. V partě se
objevoval pervitin kaţdý den, kdy si ho ostatní z party začali aplikovat do ţíly, toho
se Hana bála, a proto ho šňupala jen občas , také kvůli tomu, aby to na ní nikdo
nepoznal a jehel se bála.
Hana se na gymnázium dostala.. Po celou dobu svého středoškolského studia
udrţovala s touto partou kontakt. Při tom uţívala samozřejmě pervitin, peníze na něj
dostávala od rodičů, kteří nevěděli na co peníze dává. V tomto období se začaly
objevovat i konflikty mezi rodiči. Hana maturitu zvládla a chtěla ji oslavit společně
s partou, kteří byli podle ní vynikající společníci. Tam poprvé zkusila heroin a
nechala si ho aplikovat do ţíly. Na tento záţitek dle svých slov nezapomene, byl to
jeden z nejlepších pocitů, který se nedá ani popsat. Od té doby začala uţívat heroin,
měla sice podanou přihlášku na vysokou školu, ale neabsolvovala je. Hanin otec
lékař zjistil, ţe Hana uţívá drogy, neboť viděl vpichy a poznal u Hany změněné
chování. Dříve to byla jeho „holčička“ a nyní se úplně změnila k nepoznání. Otec se
rozzlobil a Hanu z bytu vyhodil. Brzy poté se Hany rodiče rozvedli, otec odešel
bydlet jinam.
Matka se sestrou zůstaly v původním bytě. Hana se s nikým z rodiny nestýkala,
spávala po kamarádech, nikdy nebyla na ulici.
Jednou potkala matku a ta jí nabídla moţnost občas u ní přespat či najíst se,
Hana toho občas vyuţila, v zimě tam dokonce i bydlela. Klíče od bytu ovšem
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neměla. Měla pocit, ţe sestra jí opovrhuje, o otci neměla ţádné zprávy. Domnívala
se, ţe kdyby ho navštívila, stejně by ji odmítl.
Hana ţila typickým ţivotem závislého člověka, nepracovala, byla zařazena do
evidence Úřadu práce, kdy byla poměrně z evidence pro nespolupráci vyřazena.
Peníze na drogy si obstarávala trestnou činností, za kterou v té době nebyla trestána.
Za 2 roky se pokoušela o léčbu, neúspěšně, vydrţela v léčbě 4 měsíce. Ve 24
letech se pokusila o léčení opět, kde trpěla velkými úzkostmi, proto zkusila přestat
sama, kdy se jí to podařilo a 1 rok návykové látky neuţívala, poté opět zrelapsovala.
Jednou s partou zkusila marihuanu, ale neoslovilo jí to, alkohol také
nevyhledávala. Další jiné návykové látky nezkoušela. Tabák rovněţ nekouřila.
V období relapsu se seznámila s Petrem, který byl dealer a stala se jeho
zákaznicí. Dobře si spolu rozuměli, podle Hany to byl partner, který jí vyhovoval.
Hana neměla příliš vztahů. Sexuální ţivot zahájila v 15 letech, v době, kdy začínala
uţívat pervitin, v partě se kterou trávila čas byli převáţně kluci a s většinou z nich
měla sexuální poměr. Za toto jí u sebe nechávali tito kamarádi spát a občas ji dali
dávku zadarmo.
Brzy se dostala do organizace a začala spolupracovat s Petrem ohledně distribuce
drog, kdy byli nakonec za tuto trestnou činnost potrestáni odnětím svobody. V té
době se rozhodli uzavřít manţelství. Bylo to velmi rychlé rozhodnutí, k obřadu si
vzali dva známé jako svědky, rodině o tom neřekli.
Ve vězení si Hana uvědomila, ţe takto ţít nechce a zkontaktovala svoji rodinu se
kterými neměla několik let ţádný kontakt, včetně svého otce, který ji ve věznici
navštěvoval nejčastěji a snaţil se jí podporovat. Kdyţ se otec dozvěděl, ţe se Hana
vdala bez jeho vědomí, prý ho to moc mrzelo, ale na Hanu nezanevřel, spíše ţádal,
ať se s Petrem rozejde, ţe to pro ní není dobrý partner.
Ve věznici Hana začala váţně uvaţovat o substituční léčbě metadonem, sice od
ostatních uţivatelů drog slyšela, ţe je to úplně k ničemu, ţe se nevyléčí a bude na
něm mít ještě větší závislost neţ na heroinu, ale věděla, ţe do ústavní léčby jít
nechce. Raději to chtěla řešit ambulantní formou, protoţe si chtěla najít práci a
zkusit ţít „ normálně“.
V ţivotě Hany je vidět, jak na ni měla rodina vliv. Hana vţdy byla cílevědomá a
šla si za svým cílem. Chtěla všem ukázat ( nejspíš hlavně otci), ţe ve všech
oblastech bude vynikat. Hana se musela hodně snaţit, aby dokázala, co od ní bylo
očekáváno, proto v dětství neměla moc kamarádů, nechodila nikam na diskotéky.
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Problémy začaly klasicky, kdyţ byla Hana v pubertě, kdy začala mít zájem o
chlapce, chtěla se bavit, zároveň nechtěla zklamat svého otce, proto byl pervitin pro
ni výhodný prostředek, jak stále vynikat, ale přitom se stihnout ještě bavit. Na její
závislosti mělo nejspíš podíl i narušené rodinné zázemí v podobě rozdělení rodiny,
které vygradovaly rozvodem rodičů. Hana si dnes myslí, ţe to byla její vina, protoţe
začala uţívat drogy a tím způsobila rozpad rodiny.
Haně alkohol nechutnal, ani nekouřila tabákové výrobky, nutno podotknout, ţe
v rodině ţádný kuřák nebyl. Neměla nikdy potřebu experimentovat s jinými druhy
návykových látek, kromě těch, které poměrně dlouho uţívala.
Petr
Petr pochází z neúplné rodiny, kdy svého biologického otce nikdy nepoznal a
matka se o něm nevyjadřovala příliš hezky, dozvěděl se například, ţe otec byl
narkoman a kriminálník. Petr má o rok staršího bratra Davida, oba mají stejného
otce. S Davidem si Petr velmi dobře rozuměl, byl to jeho nejlepší kamarád, hodně
toho spolu zaţili. Jelikoţ matka měla hodně partnerů, potenciálních otců, kteří
nebyli právě rodinné typy, trávili oba chlapci převáţný čas venku s partou, kde se
záhy objevily návykové látky. Parta nejdříve začala experimentovat s toluenem,
později přišel na řadu pervitin, heroin, speed, crack, extáze, velmi často marihuana.
Parta také poměrně ve velkém mnoţství popíjela alkohol, kdy se všichni, posílení
alkoholem, dopouštěli jen tak pro zábavu trestné činnosti v podobě krádeţí,
výtrţnictví, vandalství , apodob.
Petr se poprvé opil přibliţně ve 12 letech, kdy to bylo shodou okolností doma.
V této době u nich ţil matky přítel, který byl zedník a poměrně často pil, tak jednou
oběma chlapcům nabídl, aby si spolu poseděli jako „ správní chlapi“, jejich matka
nebyla doma. Od této doby si chlapci z domova brali různé druhy alkoholu a jako „
správní chlapi“ ho popíjeli s partou.
V době, kdy si matka našla násilnického přítele, nechtěl Petr, ani jeho bratr trávit
ţádný čas doma, jednoho dne si David vzal základní věci a bez vysvětlení odešel,
Petra to velmi mrzí a těţce ho tento odchod zasáhl. Byl by rád, kdyby věděl, co
s bratrem je, ale nechce po tom pátrat, aby se nedozvěděl něco, co by ho zasáhlo
mnohem víc.
Na základní škole byl Petrův prospěch podprůměrný, často do školy ani
nechodil, i tak se dostal na učební obor zedník, ale v této škole měl neomluvené
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hodiny, kdyţ navštěvoval druhý ročník tohoto učiliště, rozhodl se stejně jako bratr a
odešel.
Brzy na to se seznámil s organizovanou skupinou, která páchala trestnou
činnost, Petr v této době neměl kde být, tak spával různě po kamarádech,
ubytovnách, venku. Střídal často partnerky a sdílel se všemi injekční materiál. Brzy
na to nelegální činnost zintensivnil a to mu později přineslo mimo jiné i velmi dobré
finanční ohodnocení, několikrát byl za trestnou činnost trestaný, ale jednalo se spíše
o krádeţe, kde byl Petr potrestán alternativními tresty.
Přibliţně v této době se Petr seznámil s Hanou přes společné známé. Hana byla
Petrovou zákaznicí. Nejdříve se jednalo čistě o obchod, později ale spolu Hana
s Petrem navázali vzájemný vztah a začali spolu ţít. Brzy na to se vzali, kdy to byl
klasický obřad jen se svědky. Petr s Hanou páchali trestnou činnost, která jim
poskytovala velmi dobré finanční zázemí, avšak za kterou byli oba odsouzeni
nepodmíněným trestem odnětím svobody.
Kaţdý absolvoval trest jinde. Petr měl delší trest neţ Hana, proto ho Hana po
propuštění navštěvovala, ale posléze se s ním chtěla rozejít, Petr toto nedokázal
pochopit a ve věznici se pokusil o sebevraţdu, kdy nyní tento pokus hodnotí jako
zkratkovitý.
Hana ovšem i přesto s Petrem udrţovala vztah a navštěvovala ho i poté, co byl
Petr z vězení propuštěn, i kdyţ po propuštění opět uţíval drogy. Petr s Hanou spolu
nebydleli, Hana ţila u své matky, Petr různě po známých či ubytovnách, kde byla
snadná dostupnost drog.
Později se rohodl, ţe získá Hany důvěru zpět a rozhodl se jít se léčit.
U Petra je znát, jaký podíl na závislost můţe mít nestabilní rodinné a sociální
zázemí, kdy Petr hledal stabilní rodinné zázemí, kdy se citově velmi upnul nejdříve
na svého bratra a později na svoji ţenu Hanu. Také je znát nedůsledná výchova, kdy
matka Petra na své syny neměla čas a nepřijala za ně zodpovědnost a nepředala jim
ţádné rodinné hodnoty.

2) Život v programu
Hana
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Po propuštění z věznice šla bydlet ke své matce, sestra se osamostatnila a odešla
za prací do jiného města. Matka k ní měla neutrální vztah, ale snaţila se jí pomáhat.
Hana si do teď myslí, ţe měla a má raději její sestru neţ ji.
Hana nastoupila léčbu do nízkoprahového zařízení, tam se naučila znát pravidla a
jak takovýto program funguje, nedělalo jí to ţádný problém a v tomto programu
fungovala naprosto ukázkově. Měla moţnost se opět zaevidovat na úřad práce,
prozatím se ţivila brigádami a pracemi bez pracovní smlouvy. V té době byl její
manţel Petr ještě ve výkonu trestu a Hana chtěla začít nový ţivot bez něj.
Po 2,5 měsících bezproblémové účasti v nízkoprahovém programu si Hana
podala ţádost o přestup do programu vysokoprahového, kdy ji na základě
poţadavků zařízení bylo vyhověno. Hana šla do programu s tím, ţe na metadonu
nechce být celý ţivot, ale maximálně pět let. Stále léčbě metadonem příliš nevěřila.
V té době se jiţ Petr vrátil z výkonu trestu, Hana ţila u matky, Petr u různých
známých či ubytovnách, při té příleţitosti s uţíváním drog nepřestal. Hana ho začala
brát jako „ brzdu“ v jejím ţivotě a chtěla se s ním dát rozvést.
Hana byla s programem poměrně spokojená, záhy zjistila, ţe kdyţ přinese
pracovní smlouvu, nemusí do centra chodit pro metadon kaţdý den. Také jí příliš
nevyhovovaly skupinové terapie, jak z pracovních, tak osobních důvodů. Během
skupin se nedokázala tolik otevřít a nespolupracovala jako na individuální
konzultaci. Jiţ od začátku se snaţila v programu bezproblémově fungovat, během
její 10- leté účasti došlo pouze ke dvěma relapsům, kdy se cítila být pod tlakem.
Poprvé si zakouřila marihuanu, aby si zlepšila náladu, ale účinek byl opačný a
podruhé benzodiazepiny, protoţe se cítila pod nesnesitelným tlakem. Uţití přiznala
a přiznala, ţe to byla chyba, které se jiţ nechtěla dopustit.
Hana měla celou dobu v programu za cíl vysniţovat , odejít z programu a
abstinovat, zkrátka ţít řádným ţivotem. Tím, ţe vstoupila do programu se během
vstupní kontroly přišlo na to, ţe je HCV pozitivní, a tak se mohla včas zahájit léčba
Interferonem, jehoţ léčba byla úspěšná.
Hana se v rámci programu účastnila i s manţelem společně různých výletů,
návštěvě kina či divadla, coţ pro ní byly záţitky, které v ţivotě nezaţila a byla za to
moc ráda. Našla si nové známé, kteří ji respektují jako osobnost a její společnost je
ţádaná.
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Hana se nevzdala a i kdyţ se jí pár pokusů nezdařilo, byla nakonec přijata na
dálkové studium na vysoké škole na obor, který vţdy chtěla. Na škole má výborné
studijní výsledky.
Hana si musí plnit své závazky v podobě splacení dluhů, je si vědoma, ţe je takto
zadluţená na celá ţivot. Na toto konto říká: „ Za chyby se musí platit.“ Nechce
ovšem celý ţivot ţivořit a občas si s manţelem koupí něco hezkého,ale její pracovní
morálka je celkem slušná.
Hana se snaţí, aby si zlepšila své vztahy se sestrou, občas si berou její děti na
hlídání nebo na prázdniny. S matkou vychází Hana také dobře. Otec je váţně
nemocný má rakovinu tlustého střeva, byl operovaný a má stomii, Hana se o něj
stará, společně s manţelem ţijí v jeho bytě 3+1, kdy mají pro sebe svoji místnost.
Hana si dělá o svého otce starosti, bojí se, ţe brzy zemře. Má také starosti o
zdravotní stav svého manţela, kterému se vlivem uţívání drog zhoršily varixy a
vznikly rozsáhlé bércové vředy, díky nímţ je Petr v dlouhodobé pracovní
neschopnosti, takţe je Hana jako jediná výdělečně činná.
Díky dlouhodobému stresu

se Haně zhoršily migrény, kdy dochází

k neurologovi, který ji předepsal potřebnou medikaci a také ji doporučil vyhnout se
stresorům a naučit se relaxovat. Během tohoto období začala Hana kouřit.
Jinak účast v programu bere jako jedno ze svých nejlepších rozhodnutí, které
udělala.
Petr
Petr také nastoupil do nízkoprahového zařízení, kdy nebyly kontroly moče zas
tak časté a on účast v programu zvládal, i kdyţ občas uţíval pervitin, po 3 měsících
účasti v programu zaţádal o přestup do zařízení vysokoprahového, kdy mu bylo
vyhověno. Petr neměl během dvouměsíční zkušební doby negativní výsledky moče
na přítomnost drog, kdy stále občas uţíval pervitin a také uţíval alkohol. Po
uplynutí zkušební doby přestal pervitin i alkohol uţívat a snaţil se v programu řádně
fungovat. Brzy na to se zjistilo, ţe je Petr také HCV pozitivní, ale jelikoţ jeho
jaterní testy nebyly v pořádku, od léčby Interferonem se opustilo. I tak je Petr stále
pod dohledem hepatologa.
Petr se pokoušel nalézt si práci, ale vzhledem k jeho vzdělání, kdy má
nedokončené vyučení, bylo a je pro něj nalézt si práci velmi náročné. Proto se Petr
ţivil spíše spíše sezónními pracemi na dohodu o pracovní činnosti. Petra během
účasti v programu velmi motivovalo to, ţe by mohl být členem V.I.P , později
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V.V.I.P., proto si vţdy práci sháněl velmi intenzivně a snaţil se o naprosto
bezproblémovou účast, kdy se mu to takto i dařilo. Kromě jednoho relapsu, kdy si
společně s manţelkou zakouřili marihuanu „ na zlepšení nálady“. Petra velmi
zarmoutilo to, kdyţ si našel lukrativní pracovní místo na pozici skladník, z důvodu
jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti o toto pracovní místo přišel. Uvědomil si,
jaké následky uţívání drog můţe mít. A na toto konto říká: „ Je to svinstvo, netušil
jsem, jak moc velký…“ I tak se snaţí pracovat, i kdyţ jeho zdravotní stav není úplně
dobrý, má dlouhodobě stejnou dávku metadonu, která mu jiţ několik let vyhovuje.
Jeho účast na skupinách je hodnocena jako velmi aktivní, kdy se snaţí
zapojovat, otevírá nová témata, má starost o ostatní.
Petr nemá v nejmenším úmyslu z programu odcházet.
„ Mám to tam rád.“
3) Život jeden rok po ukončené léčbě
Hana nyní končí své studium na vysoké škole, má obavy ze státních závěrečných
zkoušek, celou dobu studia měla nadprůměrné výsledky. Je nerozhodná v tom, jestli
zůstane zaměstnána či se uplatní v oboru, který brzy dostuduje. Kaţdopádně ví o
sobě, ţe nechce být zase v neznámém a velkém kolektivu a mít nad sebou
„protivného“ nadřízeného.
Hana by si sice přála, aby manţel také vysniţoval metadon a abstinoval, ale
nenaléhá na něj.
Hana si splácí poctivě své pohledávky, abstinuje od nelegálních drog a ţije
řádným ţivotem. Přiznává svoji poměrně velkou závislost na cigaretách, ale nevidí
důvod, proč s tím přestávat. „ Kouření mě baví, je to pro mě něco jako relaxace.“
Momentálně zvaţuje psychoterapii u lékaře, kterého zná z programu a má
k němu důvěru. Trpí nadále migrénami a nově ji na EKG na interní ambulanci
natočili arytmie. Hana se domnívá, ţe je to z psychického důvodu a přiznává, ţe je
toho na ní nyní poměrně dost. Relapsu se neobává, ani nepociťuje touhu drogu uţít.
Je ráda, ţe do centra nemusí jiţ docházet, i kdyţ se jí někdy zasteskne, ale bere to
jako svoji minulost a je ráda, ţe má léčbu jiţ za sebou a vrátila se jí sebeúcta, kterou
ztratila.
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2.4.6. Cíle práce:
Účast v programu substituční léčby metadonem má vliv na:


udržení nebo zlepšení celkového zdravotního stavu
- Hana: úspěšně vyléčena Interferonem pro pozitivní HCV
zlepšení psychického stavu, kdy trpěla nízkým sebevědomím ,depresemi
- Petr: udrţení a léčba stávajícího zdravotního stavu – varixy, bércové vředy



ukončení rizikových způsobů aplikace návykových látek
- Hana i Petr od přijetí do programu uţívají veškeré látky pouze perorálně



snížení nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek
- Hana i Petr se od přijetí do programu zdrţují uţívání nezákonných návykových
látek, kdy jsou pravidelně kontrolováni s tím, ţe během účasti v programu u nich
došlo k ojedinělému uţití nezákonné návykové látky



snížení nebo ukončení rizikového chování při užívání návykových látek
- Hana i Petr: během ojedinělých relapsů, které během účasti v programu byli,
bylo uţití perorálně, kdy se jednalo pouze v jednom případě o nelegální
návykovou látku



omezení nebo ukončení kriminálního chování
- Hana i Petr: od vstupu do programu ţijí řádným ţivotem



zlepšení sociálních vztahů
- Hana: našla si práci, studuje vysokou školu, obnovila porušené vztahy
s rodinou
- Petr:

našel si práci, přerušil kontakty s problémovými uţivateli drog, zlepšil

vztahy s rodinou své manţelky


případně zahájení léčebného režimu, vedoucího k detoxifikaci a abstinenci bez
užívání substitučních látek
- Hana: dobrovolně před rokem z programu odešla, kdy vysniţovala dávku
metadonu na nulovou hodnotu, nyní úspěšně abstinuje
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2.4.7. Odpovědi na výzkumné otázky
1) proč měl/a klient/ka zájem o zahájení substituční léčby metadonem?
- Hana: nechtěla jiţ ţít ţivotem, kterým ţila, ale chtěla ţít řádným ţivotem a
dokázat svému blízkému okolí, ţe udělala chybu, kterou napraví
- Petr:

chtěl dokázat Haně, ţe také dokáţe přestat uţívat drogy

2) jak jim účast v programu pomohla k opětovné integraci zpět do společnosti?
- Hana: program měl na klientku nároky, které chtěla splnit a našla si práci,
následovala

vlastní iniciativa v podobě studia na vysoké škole

- Petr: program měl na klienta nároky, které chtěl splnit. Našel si práci, aby mohl
být členem V.V.I.P klubu

3) jak na jejich celkový zdravotní stav účast v programu působila?
-

Hana: díky povinným kontrolám u ní bylo včas zjištěno onemocnění, které se dalo
takto včas vyléčit, zvýšilo se jí sebevědomí, neměla úzkosti díky pravidelným
povinným individuálním konzultacím s psychoterapeutem

-

Petr: je nyní pravidelně kontrolován a léčen pro varixy a bércové vředy

4) proč měla klientka zájem o to, aby v programu řádně fungovala?
-

Hana: chtěla vrátit sebeúctu, kterou uţíváním drog ztratila
chtěla zpátky svůj ţivot, který měla neţ začala drogy uţívat
chtěla v ţivotě něco dokázat
nechtěla být jiţ závislá na ţádné látce, byť legální

- Petr:

chtěl ţít řádným ţivotem
chtěl být klientem, který je ve V.V.I.P klubu
chtěl dokázat svému okolí, ţe dokáţe přestat
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5) jak zpětně hodnotí účast v programu?
-

Hana: jako jedno ze svých nejlepších ţivotních rozhodnutí

6) jak se změnil jejich životní styl?
-

Hana: studuje na vysoké škole
našla si nové známé
zlepšily se její rodinné vztahy
má rodinné i sociální zázemí
našla si práci
splácí své dluhy

- Petr:

našel si práci
nepáchá trestnou činnost a ţije řádným ţivotem
bydlí v bytě a vlastní auto, coţ nikdy neměl
má rodinné zázemí
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2.5. Diskuze
Záměrem této práce je na základě získaných metod formou kazuistické případové
studie zjistit, jaký vliv má na klienty účast v programu komplexní substituční léčby.
Ověřit, zda- li má skutečně pozitivní vliv na klienty a potaţmo i na jejich okolí
dle Standardů substituční léčby, zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví.
Tato práce mapuje ţivot klientů- manţelského páru, od počátku jejich drogové
kariéry , přes účast v programu aţ po jeho ukončení u klientky, které v tomto
případě směřovalo k abstinenci.
V první části se práce zabývá faktory, které měly podíl na vzniku závislosti.
U obou klientů je převáţně zmapováno rodinné a sociální prostředí, kdy Hana
pochází z poměrně stabilního rodinného prostředí, kdy se nyní domnívá, ţe
zahájením své drogové kariéry způsobila rozpad rodiny. V potaz se musí vzít to, ţe
Hana se zmiňuje o jisté „patologii“ v rodině jiţ dobu předtím, neţ drogy začala
uţívat. Zmiňuje se například, ţe byli jako rodina rozdělení, například v době, kdy
otec nebyl po většinu svého času doma, vytvořila matka se sestrou alianci, kdy ji
nechtěli přijmout mezi sebe. Rodiče se spolu celkem často hádali, nerozuměli si,
kaţdý měl jiné zájmy, Hana se v tomto prostředí necítila dobře, a proto chodila ven,
kde si našla kamarády, jelikoţ byla samotářka a se sestrou si nerozuměla, v období
puberty jiţ vyhledávala společnost vrstevníků. Dle Vágnerové

16

( 2000) mají pro

adolescenty vztahy s vrstevníky velký význam. Z důvodu potřeby stimulace,
potřeby orientace a smysluplného učení, také potřeby citové jistoty a bezpečí, díky
čemuţ adolescenti dozrávají k naplnění partnerského vztahu, zahrnujícího i
sexualitu, coţ dokládá fakt, ţe Hana během tohoto procesu zahájila svůj sexuální
ţivot právě s vrstevníky, se kterými začala trávit svůj volný čas a bylo jí mezi nimi
velmi dobře.
U Petra byla situace trochu jiná. Petr nepochází ze stabilního rodinného
prostředí, kdy jemu a jeho staršímu bratrovi chyběl „otcovský vzor“, v jejich
domácnosti si matka přiváděla poměrně hodně náhradních tatínků, kteří ovšem byli
ve většině případech naprosto nerodinné typy. Z tohoto důvodu je moţné, ţe Petr
nemohl přijmout ţádný vzor a v jejich rodině se naskytla situace „ chybějícího
otce“, kdy Giddens 17(1999) uvádí, ţe rostoucí počet rodin bez otce bývá označován
za příčinu celého spektra sociálních problémů, od stoupající zločinnosti aţ po
hrozivý růst výdajů na sociální dávky. Kdy to dokládá fakt, ţe Petr se svým bratrem
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trávili veškerý svůj volný čas s partou, kde uţívali nelegální návykové látky a jiţ
v té době se dopouštěli kriminální trestní činnosti. Taktéţ povinnou školní docházku
neabsolvovali ukázkově a často chodili „ za školu“.
Ve druhé části je popisováno fungování v programu u obou klientů. Je
zaznamenán první podnět, který je vedl k tomu, aby zahájili substituční léčbu
metadonem. Mluvíme tedy o motivaci k zahájení léčby. Jak popisuje Nakonečný18 (
2009), lidské chování je vědomě či nevědomě zaměřeno na dosaţení určitého cíle, a
jako takové se vyznačuje určitou intenzitou a trváním v čase ( pokud není dosaţeno
původního nebo náhradního cíle). U Hany byl podnětem k zahájení změně chování
nutkání vrátit se zpět ke svému ţivotnímu stylu před uţíváním drog a být opět
uznávána . U Petra byl podnět podobný v tom ohledu, ţe chtěl dokázat své
manţelce- Haně, ţe dokáţe to, co ona, tzn. přestat uţívat.
Třetí část se zabývá klientčiným stavem jeden rok po léčbě, kdy úspěšně
abstinuje a ţije řádným ţivotem. Kdy se klientce vrátila sebedůvěra a velmi jí záleţí
na tom, jak je brána od ostatních, převáţně pak od svých kolegů a spoluţáků ze
školy. Rotgers19 ( 1999) se domnívá, ţe alkoholici a drogově závislí vnímají sami
sebe jako osoby, které měly v minulosti velké obtíţe s přijetím a nyní se potřebují
zaměřit opět na tento aspekt svého vývoje. Hana si uvědomuje nutnost
psychoterapie po léčbě během své abstinence, moţná proto nechce docházet
k terapeutovi, kterého nezná,ale k tomu, kterého zná delší dobu a cítí, ţe ji jiţ přijal.
Jsou zde moţné obavy z nepřijetí od jiného terapeuta.

16

Vágnerová Marie, Vývojová psychologie –dětství, dospělost, stáří (2000), Portál,

253s., ISBN 80-7178-308-0
17

Giddens Anthony, Sociologie, Argo,(1999), 155s., ISBN 80- 7203- 124-4

18

Nakonečný Milan, Sociální psychologie, (2009), Academia,498s., ISBN- 978-80-2001679
19
Rotgers Frederick et al., Léčba drogových závislostí (1999), Grada Publishing,264s.,
ISBN 80- 7169-836-9
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2.6. Závěr
Z odpovědí na výzkumné otázky a splněním cílů substituční léčby jsem v této práci
prokázala pozitivní vliv substituční léčby nejen na klienty, ale i na jejich okolí a
společnost všeobecně.
Tento typ léčby z tohoto důvodu pokládám za efektivní. Není ovšem vhodný pro
nemotivované klienty. Také zařazení klienta do určitého typu zařízení, poskytující
substituční léčbu, by měl být detailně zváţen na základě individuálního přístupu daného
zařízení.
Dále se také domnívám, ţe není nutnost, aby klient, který je zařazený v programu by
měl nutně směřovat abstinenci, neboť i klienti, byť na vysoké dávce metadonu , kteří
jsou v programu zařazeni, zdrţují se uţívání nelegálních návykových látek, našli si
práci, nepáchají trestnou činnost, splnili cíl, který si substituční léčba klade.
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vedení, osobní přístup a za její velmi cenné připomínky a rady.
Dále bych velmi ráda poděkovala terapeutickému týmu Centra substituční léčby
VFN Apolinář, převáţně pak vedoucí programu paní Bc. Andree Sudíkové, která mi
poskytla prostor a zprostředkovala kontakt s klienty.
A nakonec velmi děkuji své rodině za pomoc a podporu, kterou mi po celou dobu
dávali.
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3. Přílohy
Příloha 1
Všeobecná pravidla a terapeutický řád Centra substituční léčby
Účast v programu začíná dvouměsíční zkušební dobou, během ní pacient dochází do
substitučního centra bez výjimky denně. Po jejím uplynutí terapeutický tým rozhodne,
zda bude léčba dále pokračovat. Podmínkou řádné účasti v programu je ukončení
uţívání drog.
V substitučním centru nebo jeho okolí se klient zdrţuje pouze v případě, ţe přichází
pro substituční látku nebo se účastní dalších aktivit programu.
Po uplynutí zkušební doby můţe být metadon poskytnut k domácímu uţití o
víkendech a svátcích- výdej metadonu. Podmínkou je zejména abstinence od jiných
drog prokázaná negativním ( „čistým“) toxikologickým vyšetřením moči.
Zaměstnaným pacientům mohou být poskytnuty i výdeje metadonu nad rámec
víkendových, pokud pracovní činnost je doloţená pracovní smlouvou nebo obdobnými
dokumenty. V takovém případě můţe být metadon vydán nejvýše na tři dny a musí být
zachovány 3 kontakty klienta s centrem během jednoho týdne. Podmínkou je opět zcela
bezproblémová účast v programu
V případě odchodu z programu vlastním rozhodnutím je moţné se o znovupřijetí
ucházet kdykoli. Existuje-li v tu chvíli pro vstup do programu pořadník, záleţí na
rozhodnutí terapeutického týmu, zda bude dotyčný přijat přednostně. V úvahu bude
bráno mj. udrţování kontaktu se substitučním centrem ( případně jiným zařízením pro
léčbu závislostí- doléčování) v době po odchodu z programu.
Po roce bezproblémové účasti v programu, tj. takové, během níţ nedošlo k ţádnému
porušení terapeutické smlouvy, můţe dotyčný poţádat o přijetí do V.I.P. klubu. Členství
v něm přináší uvolnění pravidel co se týče poskytování metadonu.
Po dvou letech bezproblémové účasti v programu, tj. viz bod 6, můţe dotyčný ţádat
o členství do V.V.I.P. klubu. Členství v něm přináší větší uvolnění od pravidel viz bod 6
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Povolení výjimek z těchto pravidel je zcela v kompetenci terapeutického týmu na
základě individuálního zhodnocení celkového stavu klienta
Mimořádný výdej metadonu je poskytován jednorázově na základě rozhodnutí
týmu, proto je nutno o něj ţádat minimálně den předem- s výjimkou výdeje ze
zdravotních důvodů. Výdej metadonu na dovolenou je moţnost poskytnout aţ na 14
dní. Jedná-li se o výdej metadonu na cestu do zahraničí, je vhodné ţádat měsíc předemdůvodem je vyřízení certifikátu pro vývoz metadonu na Ministerstvu zdravotnictví.
V opačném případě je vyřízení certifikátu bez záruky a cesta dotyčného je na jeho
vlastní riziko.
Při porušení pravidel terapeutické smlouvy nebo terapeutického řádu substitučního
centra, dojde k zpřísnění léčebného reţimu ( denní docházka, častější kontroly moči,
alkotesty). Návrat k výdejům je pak moţný nejdříve po 1 měsíci bezproblémové účasti
v programu.
Nedojde-li ani po zpřísnění léčebného reţimu k nápravě problémového chování, je
účastníkovi uloţeno podmíněné vyloučení z programu- podmínka. Tj. další měsíc, dva
nebo tři denní docházky dle toho, zda- li klientovi bylo toto opatření jiţ uloţeno a
kolikrát v daném roce. Dojde-li během podmínky j dalšímu porušení pravidel, je
účastník z programu vyloučen. Poté má týden na to, aby si domluvil nástup léčby jinde,
v opačném případě je zahájeno sniţování dávky metadonu 10 mg/ 3 dny.
Při závaţném porušení pravidel programu ( agrese, distribuce drog, kriminální
činnost) můţe být dotyčný vyloučen okamţitě- bez předchozího varování či bez
sniţování dávky metadonu
Po vyloučení z programu je moţno se znovu ucházet o přijetí
- po 3 měsících bezproblémové účasti v jiném substitučním programu či jiném zařízení
pro léčbu závislostí s prokázanou abstinencí od ilegálních drog
- po 6 měsících
Existuje-li v tu chvíli pořadník na vstup do programu, znamená to zapsání do něj.
Na opakovaný vstup do programu není automatický nárok, záleţí na rozhodnutí
terapeutického týmu
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Příloha 2
Dotazník
Případová práce – klient zařazený do substitučního programu metadonem
Začátek drogové kariéry
1. V kolika letech byla Vaše první zkušenost s návykovou látkou? Pamatujete si
na podnět, který Vás vedl k tomu tuto látku uţít? Jaké jste měla poté pocit? Kdo
Vám poprvé drogu nabídl?
2. Poprvé se jednalo o pervitin? Proč jste přešla na herion? Zkusila jste mimo
pervitinu či heroinu i jiné nelegální návykové látky? O jaké látky se jednalo?
Byla to jen jednorázová zkušenost nebo jste je uţívala delší dobu?
3. Můţete zhodnotit Vaše rodinné zázemí z tohoto období? Vaše vztahy s rodiči,
sourozenci?
4. Kdy jste se seznámila s manţelem? Bylo to v době, kdy jste uţívala nebo v době
před? Váš manţel v této době také uţíval?
5. Jak dlouho jste manţelé?
6. Jak jste získávala peníze, abyste si obstarala drogy?
7. Z jakých majetkových poměrů pocházíte?
8. Kdy jste zahájila Váš sexuální ţivot? Byla jste v nějaké Vaší ţivotní etapě
promiskuitní?
9. Kolik jste měla váţných vztahů?
10. Během Vašeho uţívání jste sdílela „nádobíčko“?
11. Byla jste někdy léčena u psychologa či psychiatra pro obtíţe psychického
charakteru? Např. úzkost, deprese či jste tyto pocity měla, ale nějak jste je
neřešila?
12. V kolika letech máte první zkušenost s poţitím alkoholu?
13. Jak vzpomínáte na Vaše školní léta? Byla jste samotářka?
14. Vzpomínáte si, zda- li byl nebo je u Vás v rodině někdo závislý na alkoholu či
nelegálních návykových látkách či často hrál na automatech či karty?
15. Pokud kouříte nebo jste kouřila nikotinové cigarety v kolika letech jste začala?
16. Pokud jste byla kuřačkou a přestala jste, bylo to v období Vaší účasti
v programu?
17. Vaše první zkušenost s marihuanou? Byla-li? Popřípadě, jaký na Vás měla vliv?
18. Absolvovala jste před nástupem do metadonového programu nějakou jinou
léčbu? O jaký typ léčby se jednalo? Přišla Vám tato léčba pro Vás uţitečná?
19. Jaký byl Váš motiv nastoupit do programu? Jaké jste měla očekávání od léčby
metadonem?
20. Jaké látky a v jakém mnoţství jste uţívala před nástupem do programu?
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Léčba metadonem
1. Jaká pro Vás byla tzv. zkušební doba na začátku léčby? Jaké byly Vaše pocity?
2. Brala jste nároky programu za náročné nebo lehce proveditelné- kontroly u
lékařů, účast na skupinách,atd.?
3. Dávala jste raději přednost skupinám nebo individuálním konzultacím?
4. Vyuţívala jste v případě zájmu nabízené aktivity typu návštěva ZOO, divadla,
kina?
5. Měl tým centra vliv na Vaši léčbu? Jak v dobrém, tak ve špatném slova smyslu?
6. Proběhl během Vaší léčby relaps? Pokud ano- vzpomenete si na jeho příčinu?
7. Měli na Vás vliv ostatní klienti? Jak v dobrém, tak ve špatném slova smyslu?
8. Kdo Vás během léčby nejvíce podporoval?
9. Jaká byla během léčby pro Vás největší motivace?
10. Jaký jste měla na začátku léčby cíl?
11. Změnil se tento cíl v průběhu léčby?
12. Jak dlouho jste byla zařazena v programu?
13. Můţete zhodnotit léčbu metadonem za efektivní? Doporučila byste ji osobám
závislým na návykových látkách?
14. V případě, ţe ano proč si myslíte, ţe je tato metoda vhodná a pro jaký typ
klienta?
15. Pokud byste mohla na chodu centra a na programu léčby metadonem cokoliv
změnit z pozice klienta, co by to bylo?
16. Co Vás na programu nejvíce odrazovalo?
Po léčbě
1.
2.
3.
4.
5.

Jak dlouho jiţ abstinujete?
Jak dlouho jste se rozhodovala z programu odejít?
Jakým způsobem jste se na odchod připravovala?
Bylo pro Vás ukončit program těţké? Zkuste prosím popsat své pocity
Jak vzpomínáte na svoji účast v programu? Stýská se Vám? Nebo jste ráda, ţe
tam jiţ nemusíte docházet?
6. Vyuţila jste odborných sluţeb po skončení léčby či o tom uvaţujete? V případě
ţe ano o jaký typ sluţeb by se jednalo? ( psychoterapie, poradenství)
7. Máte obavy z moţného relapsu?
8. Máte chutě uţít návykovou látku?
9. Víte na koho se v případě objevení varovných signálů obrátit?
10. Myslíte si, ţe zvládáte techniky prevence relapsu?
11. Někteří lidé i po letech abstinence mají občas flashbacky, je to i Váš případ?
12. Jaké máte sociální a rodinné zázemí?
13. Jaké máte zájmy?
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14. Našla jste si nové přátelé/ známé?
15. Potkáváte často lidi ze své minulosti? Tím myslím lidi z tzv. drogového světa
16. Jak na toto setkání reagujete?
17. Je ve Vašem okolí někdo blízký kdo uţíval nebo uţívá návykové látky?
18. Obnovily se některé narušené mezilidské vztahy po léčbě? Nebo neměla Vaše
abstinence na úpravu vztahů ţádný vliv?
19. Nebo naopak, zhoršily se některé vztahy s určitými lidmi poté, co jste ukončila
léčbu?
20. Pokud uděláte rekapitulaci, jaká jsou pozitiva a jaká negativa, ţe nyní
abstinujete?
21. Jak vnímáte manţela, který je v programu? Snaţíte se ho podporovat?
22. Jak myslíte, ţe Vás vnímá Vaše blízké okolí?
23. Myslíte si, ţe jste nyní jiná? V případě, ţe ano, v čem si myslíte, ţe jste se
změnila? Např. zvýšené sebevědomí?
24. Splnil program Vaše očekávání?
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