ABSTRAKT
Východiska: Ochranné léčení protitoxikomanické je soudem ukládáno fakultativně v
případě, že pachatel spáchal trestný čin pod vlivem nebo v souvislosti s užíváním
návykových látek a zároveň lze očekávat, že takové léčení může vzhledem k osobě
pachatele naplnit svůj účel. O smysluplnosti a účinnosti tohoto druhu léčby pro uživatele
drog ale panují v České republice mezi odbornou veřejností pochyby. Ty pramení ze
skutečnosti, že osoby, kterým bylo toto ochranné opatření soudem uloženo mají často
velmi malou či žádnou motivaci k léčbě a snaží se jí sabotovat útěky nebo jiným
porušením režimu.
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit jaké názory a postoje projevují odborníci z řad personálu
psychiatrických léčeben v souvislosti s ochranným léčením protitoxikomanickým, a to
zejména pokud se týče jeho právní rámce a efektivity.
Metodologie: K řešení byl zvolen kvalitativní přístup, sběr dat byl uskutečněn pomocí
polostrukturovaného rozhovoru, jehož přepisem byly deskriptivní metodou získány
výsledky. Velikost výzkumného souboru je pět respondentů.
Hlavní výsledky: Bylo zjištěno, že respondenty v jejich odpovědích výrazně ovlivňuje
jejich profese. Právní rámec ochranného léčení protitoxikomanického pozitivně hodnotí
dva respondenti, zbylí tři kritizují jeho nedostatečnou úpravu týkající se výkonu tohoto
léčení, zejména to, že nejsou v zákoně jasně stanoveny požadavky na zabezpečení
zařízení, kde je vykonáváno. Respondenti také často poukazují na nízkou motivaci
pacientů k léčbě, která ztěžuje a někdy znemožňuje její průběh, přesto žádný z
respondentů nevyslovuje názor, že by ochranné léčení protitoxikomanické nemělo smysl
vůbec.
Diskuze a Závěr: K úspěšnému průběhu a dobrým výsledkům ochranného léčení
protitoxikomanického je třeba pracovat s motivací osob, kterým bylo uloženo a v některých
případech je třeba stanovit si menší a dosažitelnější cíle než je pacientova abstinence a
vyléčení ze závislosti. Zásadním problémem je také nedostatečně rozvinutá síť služeb
následné péče pro klienty po výkonu ochranného léčení protitoxikomanického.
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