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Abstrakt
Východisko: Alkoholismus žen má všeobecně větší negativní dopad na zdraví ženy, její
rodinu a děti, proto je i společností méně tolerovaný a závislé ženy jsou více odsuzované
než muži. Ženské pití je negativně vnímané laickou i odbornou veřejností pro množství
předsudků, které často zhoršují situaci závislých žen. Mnoho žen tak zůstává v anonymitě,
protože se obávají vyhledat odbornou pomoc. V léčbě závislosti na alkoholu je – zejména
u žen – třeba pracovat s bariérami bránícími efektivní léčbě.
Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí
na alkoholu. Dílčím cílem předkládané práce byla snaha poukázat na stigmatizaci ženské
populace uživatelů návykových látek ve srovnání s mužskou, která je určitě jedním
z hlavních důvodů, proč se ženy méně často odváží vystoupit z anonymity a využít
nabízené služby.
Metody: Byl proveden dotazníkový průzkum mezi pacientkami léčícími se v průběhu
listopadu 2014 až března 2015 na toxirehabiltačních oddělení PN Kroměříž. Výzkumu se
zúčastnilo osmdesát klientek, které se zde léčily se závislostí na alkoholu. Všechny
klientky byly v době výzkumu aktuálně v léčbě. Dotazníky byly administrovány v souladu
se zachováním anonymity odpovědí pacienta a v souladu s etickými principy zařízení.
Vyhodnocení dotazníkové studie probíhalo pomocí programu MS Excel, kam byla
zanesena data z dotazníků a ve kterém byla data také vyhodnocena.
Výsledky: Bylo identifikováno pět základních faktorů, které představují bariéry vstupu do
léčby a jejího poskytování. Sestupně podle četnosti odpovědí žen to jsou: 1) Strach
z neznáma – široké spektrum obav, vycházejících jak z praktických pohnutek, tak i z méně
konkrétních příčin. 2) Obavy z odloučení od rodiny – bariéra rodinných vazeb -neochota
nebo nemožnost vymanit se ze svého rodinného, sociálního či existenčního zázemí a
přerušit nebo uvolnit fungující vazby a vztahy. 3) Pocit studu, selhání – pramenící často
z nízkého sebevědomí těchto žen a rovněž z negativních reakcí veřejnosti vůči závislým
ženám. 4) Obavy z odsouzení okolí – bariéra, která je důsledkem silnějšího společenského
tlaku, stigmatizace a odsouzení vůči ženám. 5) Zodpovědnost za péči o dítě - těhotenství
nebo péče o dítě je jednou z hlavních překážek, která brání ženám v užívání různých typů
služeb pro uživatele návykových látek, nebo samotnému nastoupení služeb.

Závěr: Výzkum přinesl zajímavé poznatky a objasnil nejčastější bariéry v přístupu k léčbě
u žen se závislostí na alkoholu. Definováním těchto bariér je bude možno do budoucna
minimalizovat a tím i lépe využívat jednotlivých služeb. Tyto poznatky by také mohly
pomoci k lepšímu náhledu a přístupu veřejnosti a okolí k těmto ženám. Dále by tento
výzkum mohl být přínosný pro jednotlivé programy, zabývajícími se touto problematikou,
které by se tak měly více diferencovat z hlediska genderových specifik a nabízet
komplexní služby reflektující specifické potřeby žen a vyvíjet opatření k odstraňování
bariér v přístupu k léčbě a návazným službám.
Klíčová slova: alkohol, závislost, bariéry, stigmatizace, žena

Abstract
Background: Women's alcoholism has generally greater negative impact on women’s
health, their family and children and therefore it is less tolerated by society and alcohol
dependent women are more condemned than men. Women's drinking is negatively
perceived by the lay as well as the specialized public thanks to many stereotypes making
dependent women’s situation worse. Many women stay anonymous because they are afraid
to seek specialized help. During treatment from alcohol dependence it is necessary especially for women - to work with barriers stopping effective treatment.
Objective: Main goal of this research was to find out barriers to accessing treatment for
women with alcohol dependence. Partial goal of this thesis was an effort to point out to
stigmatization of female population using addictive substances in comparison with the
male one, which is definitely one of the main reasons why women less often have courage
for stepping out from anonymity and using offered services.
Methodology: Questionnaire-based research was conducted among patients undergoing
treatment from November 2014 to March 2015 at toxic-rehabilitative ward of Psychiatric
Hospital Kroměříž where eighty female clients participating in the research were treated
from alcohol dependence. All the clients were in treatment during the research.
Questionnaires were handled in conformity with preserving anonymity of patients' answers
and in conformity with ethical rules of the facility. Evaluation of questionnaire-based study
was done using application MS Excel where the data was inserted into and in which the
data was assessed afterwards.
Results: Five basic factors have been identified representing barriers to starting treatment
and barriers during its provision. Here they are in descending order of frequency of
answers: 1) Fear of unknown - wide spectrum of fears coming out from practical motives
and also from less concrete reasons. 2) Fear of isolation from family - a barrier of family
relations - unwillingness or impossibility to break free from their family, social or
existential background and to interrupt or loosen functioning relations and relationships. 3)
Feeling shame, failure - often resulting from low self-confidence of these women as well
as from negative reactions of the public towards addicted women. 4) Fear of condemnation
by community - a barrier which is a consequence of stronger social pressure, stigmatization
and condemnation towards women. 5) Responsibility for child care - pregnancy or child

care is one of the main obstacles which prevents women from using various types of
services for drug users, or starting usage of services itself.
Conclusion: The research has brought interesting findings and clarified the most common
barriers to accessing treatment for women with alcohol dependence. By defining these
barriers it will be possible to minimize them in the future and consequently to use
particular services better. The findings could also help the public and community to have a
better view of and attitude to these women. Furthermore it could be contributive to
particular programmes, dealing with this topic, which should be more distinguished in
terms of gender specifics and offer complex services reflecting specific needs of women
and develop measures to remove barriers to accessing treatment and consecutive services.
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Úvod
Ve druhé polovině dvacátého století se podstatně změnilo postavení žen ve
společnosti – ženy získaly nezávislost ekonomickou, společenskou i právní, s opouštěním
domova a tradičních rolí však také přestávají být chráněny před vnějšími vlivy a ztrácejí
oporu velké rodiny v řešení životních problémů. Zároveň byly odstraněny klasické bariéry
i ve vztahu k alkoholu i nealkoholovým návykovým látkám a nebývale se zvýšila
dostupnost alkoholu, psychofarmak i ilegálních drog (Pecinovská, 2013). Ženy se tak
dostávají do nových společenských rolí, úkolů a očekávání. Ačkoliv se možnosti mužů a
žen srovnávají, tradiční role a to především v rodině, ženám zůstává. Potřeba zvládnout
tyto role vede ženy osobnostně, geneticky či vývojově disponované k závislostnímu
jednání, ke zneužívání prostředků odstraňujících vznikající psychické obtíže, které v
mnoha případech dočasně pomáhají k potlačení stresu, úzkosti či k rozšíření schopností a
možností (Hubínková, 2013).
Sudíková (2014) uvádí, že ženy tvoří zhruba třetinu populace závislých na
návykových látkách. Služby pro ně se na obecné rovině víceméně příliš neodlišují od těch
pro muže, respektive jen minimum služeb rozlišuje ve své nabídce gender. Jisté však je, že
obě pohlaví svá specifika mají a mezi ta ženská patří především mateřství, případně jeho
potenciál a s tím související fenomény. Právě potenciál mateřství může mít totiž často vliv
na motivaci k léčbě a následně její úspěšnost.
Specifika žen v klientele uživatelů návykových látek však nespočívají pouze
v jejich mateřské roli a ve všem, co s tím souvisí. Výzkumy ukazují, že vznik závislosti a
průběh užívání návykových látek je u žen výrazně jiný než u mužů. Závislost u nich vzniká
rychleji, po nižších dávkách, mají méně problémů se zákonem, ale zároveň jsou méně
často přijímány do terapeutických programů, z kterých častěji předčasně odcházejí
(Preslová, 2009).
Na straně laické, ale i odborné veřejnosti vyvolávají závislé ženy množství
předsudků a pohoršení a tato stigmatizace následně znesnadňuje těmto ženám cestu
k úzdravě. Tyto předsudky jsou pak často příčinou docela zbytečných bariér a komplikací
v procesu léčby či cestě k ní. A právě těmito bariérami, se kterými se pacientky, konkrétně
pacientky toxirehabilitačního oddělení v procesu léčby setkávají, se budu zabývat ve své
práci. Podnětem k napsání mé bakalářské práce a ke zvolení tématu mě přivedla práce na
3

tomto oddělení, kde pracuji jako zdravotní sestra. Ve své práci jsem se snažila využít bližší
znalost prostředí i konkrétních respondentek.
Cílem předkládané práce je zmapovat tyto bariéry a zjistit nejčastější faktory
reprezentující bariéry vstupu do léčby. Pro naplnění cíle bude tato práce rozdělena na část
teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na problematiku, která je
spojena zejména s genderovou identitou závislých žen. Tedy například vyšší mírou
stigmatizace uživatelek drog, s tím spojenou horší dostupností služeb, ale i odlišnými
důvody a způsoby užívání drog. Další kapitola poukazuje na jednotlivé bariéry v přístupu
k léčbě u žen se závislostí na návykových látkách. Poslední kapitola se bude obsáhleji
věnovat léčbě závislosti na alkoholu u žen, potřebným terapeutickým přístupům a zásadám
pro genderově vstřícnou léčbu.
V praktické části pak bude provedeno dotazníkové šetření u klientek, které se léčí
se závislostí na alkoholu na toxirehabilitačních odděleních PN Kroměříž. Jelikož závislost
jako taková nemá jen jednu příčinu, ale je výsledkem mnoha faktorů, působících na daného
jedince, snažila jsem se při tvorbě dotazníku vycházet a nastínit ho v kontextu bio-psychosocio-spirituálního modelu závislosti. Záměrem bylo posoudit faktory z jednotlivých
oblastí života žen, které mohly vést ke vzniku závislosti a následně zmapovat bariéry, které
bránily v přístupu k léčbě.
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I. Teoretická část
1

ŽENY A ALKOHOL

Trávničková (2001) poukazuje, že ženy jsou stále častěji uváděny jako
potencionální zdroj „alkoholiků”. V současnosti je pití u žen výrazem přijetí tradičních
hodnot a aktivit spolu s reakcí na sociokulturní dezorganizaci. Komplikovanější sociální
role ženy se v současné době projevuje v podstatně menší a omezenější možnosti
psychické relaxace a rehabilitace sociálním způsobem v porovnání s muži. Opilství
mužovo jako únik od sociálního tlaku je legalizováno (muži se něco takového přece může
stát), žena své pohnutí musí zvládnout sama (Heller, Pecinovská, & kol., 1996).
Závislost na alkoholu je na vzestupu ve většině hospodářsky rozvinutých částí světa
a za tento nárůst mohou právě i pijící ženy (Johnstonová, 2014). V posledních letech
změny ve vzdělanosti, zaměstnání a sociálním statusu žen, které se projevily v jejich větší
ekonomické nezávislosti, se odrážejí i ve změně jejich vzorce konzumace alkoholu
(Vondráčková, 2011). V nadměrné konzumaci se tak začínají ženy mužům vyrovnávat.
Jde především o ženy, které kouří, o mladistvé ženy mezi 16. a 24. rokem, svobodné matky,
ovdovělé či rozvedené ženy a o ženy žijící ve městech. Změnou rolí ve společnosti tak
ženy mají více příležitostí konzumovat alkohol než v minulosti. Hospody, které byly dříve
vybaveny tak, že vyhovovaly spíše mužům, se nyní po úpravě prostředí otevřely také
ženské klientele. Na trhu se objevilo spoustu množství míchaných drinků a sladkých likérů
určených právě ženám (Mlčochová & Papežová, 2012). Dalším vysvětlením změny vzorců
užívání je skutečnost, že markentingoví poradci se v poslední době v reklamách začínají
stále více orientovat na ženy, a tím vytvářejí obraz, že pití je pro ně přijatelné a běžné
(Blume & Zilberman, 2005). Lúčna (2008) upozorňuje, že hlavně populace mladých žen
začíná v posledních letech pít „mužským způsobem“. Začínají s alkoholem v mladším
věku, pijí ho veřejně, v restauracích, se společností a partou. Zřejmě je toto také daň za
rovnoprávnost pohlaví.
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1.1 Specifika ženského pití alkoholu
Ženy se mužům přizpůsobovaly v mnoha ohledech, včetně užívání alkoholu a drog.
To jim ale působí obvykle výrazně větší komplikace než mužům. Děje se tak nejen kvůli
odlišným očekáváním společnosti, ale i jiným biologickým dispozicím. U žen je vývoj
alkoholové závislosti zcela odlišný, než jak je tomu u mužů. Nešpor (2011) shrnuje tyto
specifika v následujících bodech.


Ženy dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi při stejné dávce (nižší obsah vody v
těle, méně aktivní alkoholdehydrogenáza v žaludeční sliznici).



Psychiatrická onemocnění se u žen zneužívajících alkohol vyskytují častěji než u
mužů zneužívajících alkohol i u žen, které alkohol nezneužívají.



Žena pod vlivem alkoholu nebo drog je častěji vystavena násilí a sexuálně
zneužívána. Rizikové pití alkoholu nebo abúzus farmak může také na takovou
traumatizující událost nasedat.



Ženy mohou mít při vyhledání odborné pomoci pro návykovou nemoc větší
zábrany a narážet i na další problémy, jako je nepochopení okolí nebo nezajištěná
péče o děti.



Ženy poměrně často kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky.
Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné.
Trávníčková (2001) ještě uvádí, že ženy pijí zpravidla doma tajně a osamoceně

s cílem odstranit osobní obtíže a vlastní psychickou nepohodu. Vyšší konzum alkoholu
u žen častěji navazuje na zátěžové životní události v rodině nebo partnerském vztahu.
U problémově pijících žen je více zdravotních potíží.
Ženy se častěji dostávají do problémů s návykovou látkou kvůli partnerovi, který už
podobné potíže má nebo látky užívá. Mívají silnější pud sebezáchovy než muži (Nešpor,
2011).
Nešpor (1997) dále ale zdůrazňuje i specifika závislosti žen s pozitivnější
prognózou: Ženy jsou většinou zdrženlivější a opatrnější, tak lze vysvětlit jejich relativně
menší počet v porovnání se závislými muži. Ženy si méně komplikují život trestnou
činností, rodinné vztahy jsou pro ně silným motivem ke změně. Pro většinu žen bývá
snazší odpoutat se od nevhodné společností lidí, kteří jsou závislí na drogách (Nešpor,
2011).
6

1.2 Koncept dvojí stigmatizace
Jedním z hlavních důvodů, proč se ženská část populace méně často odváží
vystoupit z anonymity a využít nabízené služby, je zřejmě větší stigmatizace ženské části
populace uživatelů návykových látek ve srovnání s mužskou. Stigmatizace je
charakteristickým typem očekáváním prostředí vůči uživatelce. Je třeba si uvědomit, že
společnost nahlíží na muže a ženy odlišně, na základě genderových stereotypů a to i v
oblasti užívání drog (Frišaufová, 2006). Vobořil (2003) formuluje skutečnost, že ženy,
které užívají návykové látky, se mnohdy stávají objekty tzv. dvojí stigmatizace. Jsou
společností stigmatizovány za to, že užívají drogy a zároveň také za to, že užívají drogy a
jsou ženy, protože tím dvojnásobně překračují svou genderovou roli. Kalina (2008, s. 265)
poukazuje, že „zvláště těhotné ženy a mladé matky, které užívají drogy, čelí sociálnímu
odsouzení.“ Preslová (2007) dále uvádí, že žádná jiná skupina uživatelů drog, než závislé
matky, nevyvolává na obou stranách tolik očekávání, předsudků a jasných představ, jak by
to vše mělo vypadat. Tuto skutečnost potvrzují také Heller a Pecinovská (2007), kteří
udávají, že se v posledních desetiletích sice zvýšila společenská tolerance ke konzumaci
návykových látek, především alkoholu, ale odmítavý postoj k závislé ženě se ve své
kritičnosti změnil jen málo.
Užívání a závislost na návykových látkách jsou tedy u žen společensky hůře
přijímány a tolerovány. Toto společenské klima tak vyvíjí tlak, který s sebou nese rizika
bránící ženám vystoupit z anonymity. Mnohdy dochází k této diskriminaci bohužel také ze
strany zdravotních a sociálních institucí a jejich pracovníků, u kterých se ženy rozhodnou
hledat pomoc. Ze strachu z odsouzení, ztráty anonymity či z předchozí negativní
zkušenosti, se pak ženy často rozhodnou odbornou pomoc nevyhledávat (Frišaufová,
Kalivodová, & Nepustil, 2012).
Vondráčková (2011) dokonce uvádí, že v souvislosti s psychosociálními faktory
bývá vysvětlována konzumace alkoholu v nižších dávkách u žen konceptem trojí
stigmatizace. První stigmatizace pramení z užívání návykových látek. Další stigma z toho,
že na ženy jsou kladeny vyšší morální standarty než pro muže. A třetí stigma vzniká na
základě přesvědčení, že alkohol je sexuální stimulant a činí ženy promiskuitnějšími,
přestože o tom nejsou dosud vědecké důkazy.
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Doležalová (2014) definuje ženy ohrožené stigmatizací jako ženy s kognitivními,
fyzickými či psychickými problémy, které jsou závislé na návykových látkách, nebo řeší
řadu důsledků spojených s jejich předchozím užíváním. Jedná se rovněž o ženy, které jsou
těhotné, starší nebo velmi mladé. Dále jde o ženy, které vyrůstaly v institucionální výchově,
o ženy různého rasového původu či ženy bez domova. Tyto ženy mohou být ohroženy
stigmatizací a sociálním vyloučením v důsledku zdravotních, sociálních a ekonomických
problémů spojených s rizikovým způsobem života.

1.3

Bio-psycho-sociální faktory vzniku závislosti na alkoholu

Příčiny alkoholismu jsou velmi komplexní a zatím nebylo potvrzeno nic, co by
jednoznačně prokazovalo tyto predispozice pro vznik závislosti. U někoho se závislost
rozvíjí na základě psychologických problémů, jinde převažují genetické dispozice nebo
sociokulturní vazby na alkohol. Nejčastěji jde o kombinaci řady těchto faktorů (Kudrle,
2003).
Sociogenní rozvoj závislosti se u žen vyskytuje nejčastěji v podobě konzumace
alkoholu s partnerem, jíž často předchází snaha partnera před ním „zachránit“, jindy je
dána snahou vyhovět partnerovým požadavkům, přizpůsobit se jeho životnímu stylu.
Důležitou roli zde hraje i vliv užívání alkoholu v primární rodině, kde se potencují vlivy
genetické a environmentální. Jinou variantou je konzumace v partě, která ženě poskytuje
zázemí nahrazující dysfunkční či neexistující primární rodinu (Pecinovská, 2013).
Stocco et al. (2000) upozorňuje na velmi podstatnou roli prostředí, zejména rodiny,
ve které žena vyrůstala. Byla nalezena vysoká pozitivní korelace u žen, které mají
problémy s drogami a prostitucí a zároveň zkušeností se špatným zacházením anebo
sexuálním obtěžováním v době, kdy byly dětmi nebo dospívajícími. Výzkumy také
poukazují na častou zkušenost těchto žen se znásilněním, fyzickým týráním a s tím
spojenými problémy v oblasti duševního zdraví.
Otázkou faktorů ovlivňujících vznik alkoholové závislosti u žen se zabývaly také
Hudáková a Ondriová (2001). Zjistily, že mezi sociální faktory vzniku závislosti u žen
spadá spolužití v prostředí, kde se konzumuje alkohol, kontakt s osobami, kteří zneužívají
alkohol a také zaměstnání, kde tyto ženy přichází do kontaktu s alkoholem.
Skála (1987, s. 95) uvádí názor, „že pro rozvoj abúzu a vznik závislosti hrají u žen ve srovnání s muži - větší úlohu životní události. U mladších žen jde o rozvod, nešťastnou
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lásku, ztrátu či úmrtí rodičů i manžela. U starších žen je to „syndrom prázdného hnízda“.
Rizikový faktor pro vznik ženské závislosti na alkoholu je zvlášť velký u osamělých,
opuštěných a společensky izolovaných žen“.
Pecinovská (2013) upozorňuje, že rozvoj abúzu a závislosti vzniká u žen dvěma
základními cestami – psychogenní a sociogenní, které se mohou navzájem kombinovat.
Mnoho žen záhy rozpozná a začne využívat a posléze zneužívat psychogenní účinek
návykových látek (relaxační, stimulační, anxiolytický, antidepresivní a hypnotický
k samoléčbě psychických obtíží vyplývajících z neřešených problémů, anorektický u žen
nespokojených s tělesnou hmotností atd.). Hudáková a Ondriová (2011) zase uvádějí jako
psychogenní faktory konflikty, úzkost, deprese, stavy vyvolané zátěžovou situací,
neurotické a jiné poruchy dlouhodobého charakteru, kde je pravděpodobná příčina
zakotvená v dětství. Přičemž u mužů převažují sociální a u žen psychogenní faktory. Na
vzniku závislosti u žen se dle Maxianové (1999) podílí chronická emoční tendence,
podmíněná citovým a emočním neuspokojením, problémy v manželství, v práci, výchovou
dětí a zaměstnáním, kde nejsou spokojené. Uvedené problémy rychle vyústí do
vegetativních a psychosomatických potíží, jako jsou bolesti hlavy, poruchy spánku,
poruchy trávení, srdeční a menstruační potíže. Častou příčinou sáhnutí po alkoholu je
snaha odstranit silné negativní emoce jako jsou deprese, tenze, frustrace, pocity
méněcennosti a manželské konflikty. Heller a Pecinovská (2007, s. 56) poukazují, že
„cílem konzumace alkoholu je tedy změna psychického stavu, nikoliv opilost – ta se
objevuje s rostoucí tolerancí a zvyšováním účinných dávek později, jako nechtěný důsledek
ztráty kontroly, a tedy příznak rozvíjející se závislosti“.

1.4 Genderové role
Společnost od každého pohlaví očekává jiné chování, tzv. genderové stereotypy,
které se projevují také u lidí se syndromem závislosti. Tato genderová specifika se
promítají do preference užívané látky, motivace k užití, rodinné anamnézy aj. (Amchová &
Kučerová, 2015). Podstatou genderové specifičnosti je tzv. fenomén dvojí deviace, kdy
„společnost závislou ženu odsuzuje víc než muže – a to v souvislosti s její ženskou rolí ve
společnosti. Žena-uživatelka návykových látek má problém s užíváním drog a zároveň
zklamala ve své roli matky a ženy. Závislost se ženy často bojí přiznat, protože by jim
mohly být odebrány z péče děti“ (Kotková, 2009, s. 55).
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Kalina (2008) potvrzuje, že rozdíly mezi problematikou užívání návykových látek
u žen a u mužů jsou významné, a proto vyžadují odlišný přístup. K charakteristikám žen,
které užívají návykové látky, patří především větší stigmatizace. Také jejich problémy jsou
více skrývané a tabuizované než problémy mužů. Tato kulturní stigmatizace a tabuizace
vede k tomu, že problémy s nadměrným užíváním návykových látek si často neuvědomují
rodiny závislých žen, pomáhající profesionálové a bohužel někdy si je nepřipouštějí ani
samotné ženy.
Podstatným rysem genderové identity žen jsou role, ve kterých se starají a pečují o
ostatní, jsou v nich oddány a svázány s rodinným životem, a tento život z velké části záleží
na nich. Stocco et al. (2000) upozorňuje na fakt, že tento aspekt genderové identity může
působit jako dvojsečná zbraň. Ženy se v této své roli stávají závislými na svém okolí,
zvláště pak na mužích. Zároveň je zde dosti posílen jejich význam v rodině, zejména pak
v citové sféře. Toto tradiční rozdělení rolí mívá svůj význam i v průběhu drogové
závislosti.
Kalina (2008) také uvádí, že k prokázaným genderově specifickým faktorům patří i
to, že závislé ženy mají častější duševní problémy než závislí muži. Dalším rozdílem je, že
ženy obvykle začínají s užíváním alkoholu později, ale do léčby vstupují v mladším věku
než muži. Jsou také méně často zaměstnané, méně vzdělané, s nižším příjmem a častěji
mají starost o domácnost a partnera – uživatele. Ženy se závislostí jsou více motivované
vstoupit do léčby kvůli rodině, zatímco muži především pro práci a problémy se zákonem.
Muži mají také většinou jinou motivaci k experimentování s návykovými látkami
než ženy. Obecně muži sáhnou primárně po droze z důvodu jejího posilujícího účinku,
naopak u žen je více pravděpodobné, že využijí drogy k léčbě psychického stavu. Tato
genderová rozdílnost v iniciativě odpovídá i tomu, že více mužů užívá ilegální drogy, ženy
naopak ve větší míře zneužívají léky na předpis (Amchová & Kučerová, 2015). Především
benzodiazepiny jsou předepisovány třikrát až čtyřikrát častěji ženám než mužům a vytváří
se tak velký počet žen závislých na těchto lécích. Přičemž mezi nejčastější důvody pro
předpis těchto léků jsou rodinné problémy či krize v manželství. Tento fakt vede také
k tomu, že ženy mají tendenci častěji využívat těchto služeb, které jim vlastně umožňují a
nabízejí legální přístup k návykovým látkám. Žena tak přestává být „dvojí deviantkou“, ale
stává se pacientkou (Vobořil, 2003).
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1.5 Komorbidita
Dalším z gender rozdílů je dle Vobořila (2003) otázka komorbidity. Je znám
vysoký počet uživatelů s duální diagnózou, kdy téměř každý druhý dlouhodobý uživatel
návykových látek má nějaký problém v oblasti duševního zdraví. Právě zde se ale objevují
specifika. Dle Kotkové (2009) je u žen vyšší výskyt deprese než u mužů a víc si na
depresivní prožitky stěžují. Úzkostná porucha se somatickými příznaky a poruchy spánku
s tendencí nadužívat hypnotika či anxiolytika je také další častou diagnózou. U žen které
jsou fyzicky či psychicky týrány, je často diagnostikována posttraumatická stresová
porucha. Závažným problémem jsou také poruchy příjmu potravy. Ženy pijí alkohol či
berou drogy, aby byly hubené. Často se tak setkáváme s užíváním drog pro anorektický
efekt. Uživatelky návykových látek bývají často také bulimičky. Jsou závislé na cyklu
přejídání se a vyprazdňování. U žen se závislostí na alkoholu se častěji než u mužů vedle
diagnózy závislosti objevují také sociální fobie, naopak méně časté bývají u žen poruchy
osobnosti. Ženy také častěji udávají bolesti hlavy, migrény a jiné psychosomatické potíže.
Duální diagnózy samozřejmě s sebou přináší i mnoho problémů v léčbě. „Velmi
často například zvyšují bariéry při zapojení klientky do léčby, snižují její schopnost mít z ní
prospěch či vůbec v léčbě vytrvat. Jsou také častou příčinou relapsů“ (Frišaufová,
Kalivodová, & Nepustil, 2012, s. 54).

1.6 Vzorce užívání alkoholu napříč životním cyklem
Jednotlivé fáze životního cyklu ženy ovlivňují užívání alkoholu a jiných
návykových látek a vyskytují se zde odlišná rizika pro jejich zneužívání a vývoj závislosti.
V dospívání se důvody pro zahájení užívání návykových látek liší také napříč
pohlavími. Zilberman (2009) poukazuje, že u dívek na středních školách, které mají nízké
sebevědomí a špatně zvládají obtíže je větší riziko budoucích problémů s pitím. U dívek
v adolescenci je užívání návykových látek vnímáno jako mechanismus zvládání úzkosti
nebo deprese. U chlapců je zase hlavním důvodem zvědavost. Filmore, Bacon a Hyman
(1979) ve své 27 let trvající longitudinální studii mezi vysokoškolskými studenty ve
Spojených státech také poukazují na značné rozdíly mezi pohlavími, co se týče
prediktivních faktorů pro budoucí problémové pití. Ženy vysokoškolačky pijí, aby nebyly
stydlivé, aby se vyrovnaly mužským protějškům. Zatímco mužům ulehčuje pití snížit
plachost, pijí, aby se opili, a aby se jim lépe dařilo na rande. Pocity deprese, beznaděje,
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smutku a sebevražedné myšlenky jsou u dospívajících dívek častější než u chlapců. Tyto
pocity jsou významně spojeny se zvýšeným rizikem nejen pro pití alkoholu, ale i pro
užívání jiných návykových látek (Zilberman, 2009). Lúčna (2008) poukazuje na to, že
v posledních letech se v populaci mladých žen vytrácejí základní znaky ženského pití a
ženy začínají čím dál více pít „mužským způsobem“. Začínají s alkoholem v mladším věku
a pijí ho veřejně, v podnicích se společností a partou.
V dospělosti má alkohol vliv na ženskou psychiku, ale ovlivňuje také ženskou
sexualitu a plodnost. Některé studie poukazují, že hladina alkoholu se u žen mění
i v souvislosti s menstruačním cyklem. Vyšší hladina byla zaznamenána hlavně
v předmenstruačním období. V tomto období se rovněž častěji objevují duševní těžkosti,
jako jsou depresivní či úzkostné stavy, podrážděnost a přecitlivělost (Lúčna, 2008). Na
nízké úrovni má alkohol také vliv na ženské pohlavní hormony. To může být základem pro
různé problémy, jako je inhibice ovulace a neplodnost. Užívání alkoholu během
těhotenství může vést k nízké porodní váze, předčasnému porodu, nedostatečné výživě
plodu, ale i k rozvoji fetálního alkoholového syndromu. Fyziologické šetření ukazují, že
konzumace alkoholu snižuje také sexuální vzrušení, i když subjektivně to ženy vnímají
naopak. U žen, které alkohol pijí dlouhodobě, se projevují sexuální dysfunkce, jako je
nedostatek sexuálního zájmu, potíže s dosažením orgasmu a vaginismus (Zilberman, 2009).
Období stárnutí je dalším rizikovým faktorem pro rozvoj závislosti na alkoholu.
Některé ženy si „přináší“ svou závislost z mladšího věku svého života, ale některé začínají
s konzumací alkoholu až ve vyšším věku. V tomto případě rozvoj závislosti často navazuje
na zátěžovou životní událost (Nešpor, Dragomirecká, & Csémy, 2005). V této fázi
životního cyklu se totiž ženy potýkají s dalšími problémy biologické a sociální povahy,
včetně menopauzy, odchodu do důchodu a „syndromem prázdného hnízda“. Proces
stárnutí je také provázený sociální izolací, finančními problémy, depresemi, pocity
osamělosti či ovdověním (Zilberman, 2009). Ve stáří má nadužívání alkoholu obvykle
postupný nepřerušovaný průběh. Postrádá excesy se ztrátou kontroly přítomné v mladším
věku, rovněž pokusy o abstinenci jsou méně časté. Následků požívání alkoholu ve vyšším
věku je hodně. Starší problémové konzumentky mají více problémů fyzické povahy než
mladší osoby, i když pijí méně a jsou méně často závislé na alkoholu. Nadměrná
konzumace alkoholu může u těchto žen prohlubovat problémy spojené se stárnutím.
Některé problémy jsou způsobené i interakcemi alkoholu s léky, které starý člověk
potřebuje ve větším množství než ve středním věku (Doněk, Doňková, & Doňková, 2008).
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1.7 Důsledky nadměrné konzumace alkoholu u žen
Je známo, že proti některým nemocem jsou ženy odolnější a v životě dosahují
vyššího věku. Ženy však mají menší játra, méně enzymů a nižší obsah vody. Při
konzumaci alkoholu to znamená, že když žena vypije stejné množství alkoholu jako muž
přibližně stejné váhy, má v krvi vyšší hladinu alkoholu. To je také důvod, proč u ní vzniká
závislost na alkoholu dříve než u muže. Mnoho žen si vytvoří návyk k alkoholu vedle
problémově pijících mužů, což je dáno tím, že ženy jsou vůči alkoholu méně odolné
(Nešpor, 2006).
Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění, které postihuje ženy
kromě oblasti zdravotní postupně také v dalších důležitých oblastech jejich života (Popov,
2003).
1.7.1 Somatické dopady alkoholu na ženský organismus
Nadměrné požívání alkoholu má za příčinu snižování tvorby ženských, ale také
mužských pohlavních hormonů. U žen to může vyvolat hormonální deficity, narušení
menstruačního cyklu, hlavně poruchy funkce vaječníků a může tak způsobit předčasnou
menopauzu a neplodnost. Zvyšuje se také riziko spontánních potratů. Specifickým rizikem
nadměrné konzumace alkoholu u žen, při dlouhodobých dávkách alkoholu vyšších než 12g
100% za den je zvýšené riziko rakoviny prsu (Nešpor & Zima, 2001).
Ženy závislé na alkoholu mají vyšší riziko poškození srdečního svalu, tzv.
kardiomyopatie. Stejně tak byl prokázán vyšší výskyt hypertenze – vysokého krevního
tlaku u žen závislých na alkoholu v mladším věku v porovnání s běžnou průměrnou
populací. Při chronické konzumaci alkoholu se pravděpodobně ztrácí ochranný účinek
estrogenu (pohlavní ženský hormon) na srdeční a cévní systém. V souvislosti s touto
informací se zjistila vyšší úmrtnost žen-alkoholiček na náhlé srdeční příhody než
u populace žen, které závislé na alkoholu nejsou (Lúčna, 2008).
Alkohol také způsobuje poruchu metabolismu vápníku a vitamínu D v organismu.
Tyto dvě látky hrají velkou roli pro ženský organismus jako prevence před osteoporózou –
řídnutím kostí, zvlášť ve zralejším věku v období menopauzy. Úrazy u těchto žen jsou
časté a následky zlomenin při osteoporóze jsou trvalé. Rovněž poškození jater vzniká
u těchto žen rychleji, především steatóza (ztukovatění) a to i při konzumaci menšího
množství alkoholu. A rychleji se rozvíjí také cirhóza jater (Nešpor & Zima, 2001). Vznik
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vředové choroby žaludku a duodena a krvácení z trávicího traktu je u žen alkoholiček také
rychlejší než u mužů. Častější je také výskyt chudokrevnosti a poruch výživy. Při časté
konzumaci alkoholu bývá oslaben i imunitní systém, který má úlohu v ochraně organismu
před infekcí a před vznikem rakoviny. Samozřejmě i mozek patří mezi orgány, které
vykazují pohlavní rozdíly. Nadměrné pití tak může způsobovat u žen se závislostí na
alkoholu poruchy paměti či demenci (Lúčna, 2008).
1.7.2 Dopady nadměrné konzumace alkoholu na psychiku
Psychika ženy je odlišná od mužské, což se projevuje i ve vztahu k užívání
alkoholu a vzniku závislosti. Ženy jsou ve vztahu k užívání alkoholu opatrnější a
zdrženlivější. Často hledají příčiny problémů a konfliktů v sobě samých, což u nich pak
vyvolává silné pocity viny a úzkosti. U žen s rozvinutou závislostí na alkoholu dříve
dochází k degradaci osobnosti spojenou s rozpadem morálních zábran a vyšších citů. Ženy
alkoholičky také častěji trpí závažnými duševními poruchami, jako jsou deprese,
alkoholické psychózy a demence (Lúčna, 2008).
Psychické

potíže

spolu

s ostatními

dopady

závislosti

způsobují

pocity

bezvýchodnosti, které pak ženy častěji než muže vedou k autoagresivnímu chování.
Uživatelky se pokoušejí o sebevraždu nebo se v rámci poruchy osobnosti sebepoškozují
(Kotková, 2009).
1.7.3 Sociální důsledky závislosti na alkoholu
K sociálním důsledkům u žen se závislostí na alkoholu patří především rozpad
rodiny, narušení psychosociálního vývoje dětí, či stále častější domácí násilí a sexuální
zneužívání.
Závislost ženy v podstatě ničí celý rodinný systém a rodiny trpí víc, než při
alkoholové závislosti otce (Maxianová, 1999). V poslední době se také zvyšuje
rozvodovost z důvodu pití ženy. Mít doma ženu alkoholičku je zátěží i pro muže, ten musí
řešit své nefungující manželství a zároveň musí být rodičem za oba. Muži jsou schopni tuto
nepříjemnou situaci tolerovat tak dlouho, pokud se udrží abusus alkoholu uvnitř rodiny.
Jakmile se ale problém dostane na veřejnost, je to pro mnohé muže signál k rozvodu
(Hudáková & Ondriová, 2011).
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Oběťmi závislosti v rodině jsou nejčastěji děti. Skutečnost, že matka pije nadměrně
alkohol, může mít na děti negativní vliv, se kterým se mohou vyrovnávat celý život
(Hudáková & Ondriová, 2011). Preslová (2012) zdůrazňuje, že v důsledku alkoholismu
matky totiž není na potřeby, problémy a zájmy dítěte čas ani prostor. Takové dítě bývá
ochuzeno citově, ale někdy i sociálně a finančně. Dítě se za situaci doma a chování na
alkoholu závislé matky stydí, a proto se velmi často nikomu nesvěří a dostává se tak do
sociální izolace. Nepřímým důsledkem soužití s rodičem alkoholikem však může být
i riziko nápodoby jeho postojů a chování. Vliv rodiny je tak ve vztahu k alkoholu a jiným
návykovým látkám zásadní.
Dlouhodobé užívání návykových látek bývá dříve nebo později spojeno
s konfliktem se zákonem, tedy kontaktem s policií a následně soudním systémem. V této
situaci často dochází k oficiálnímu odhalení drogové závislosti, což může být, kromě
jiných důsledků, v případě matky důvodem k odebrání dítěte z péče (Frišaufová, 2006).
Jak uvádí Kotková (2009, s. 56) „ závislé ženy jsou také často oběťmi psychického i
fyzického násilí. Traumata z fyzického násilí, sexuálního a emočního zneužívání řeší
užíváním návykové látky. Mají pocit nedostatku lásky v rodině, od partnerů či dětí. Chybí
jim semknutost rodiny, pocit bezpečí“. Závislost na alkoholu ženu hendikepuje před
veřejností a odvrhnutá ostatními se pak stává snadnější obětí. Násilný partner se pak lehce
ujímá role, kdy závislost ženy toleruje. Závislost partnerky pak používá jako ospravedlnění
pro své násilné chování. Závislost ženy se stává výhodou pro násilníka i v tom, že snižuje
její důvěryhodnost. Policie, sousedé i rodina totiž mohou pijící ženu odsuzovat a nevěří ji
(Mikitová & Matejovská, 2006).

1.8

Rizika užívání alkoholu v těhotenství

Lúčna (2008) uvádí, že těhotenství je specifickým a jedinečným stavem u ženy.
Organismus těhotné ženy je na alkohol ještě citlivější a navíc působí i na plod. Alkohol má
totiž malou molekulu a snadno proniká placentární bariérou. Po 15 minutách po požití
alkoholu má tak plod v krvi stejnou hladinu alkoholu jako matka. Alkohol působí na dítě
jako jed a způsobuje celou řadu poškození, které jsou označované jako fetální alkoholový
syndrom, tzv. FAS. Dle Seemanové (2013, s. 23) „fetálním alkoholovým syndromem jsou
ohroženy především plody chronických alkoholiček, neexistuje však bezpečná dávka,
frekvence či období a embryopatie může postihnout i plod po jednorázovém abúzu“. U dětí
postižených tímto syndromem se mohou vyskytovat vrozené vady v oblasti hlavy a
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obličeje, nižší porodní váha a porušení mozku doprovázené poruchami chování, nižším
intelektem a zpomaleným psychomotorickým vývojem. Mohou se zde vyskytovat i jiné
vrozené vady, například srdce, močového a pohlavního ústrojí (Nešpor & Zima, 2001).
Alkohol v těhotenství může rovněž způsobit spontánní potrat, předčasný porod a
častější jsou i poporodní komplikace. Lehčí funkční poškození centrálního nervového
systému dětí, jako poruchy pozornosti, chování a hyperaktivita se často projeví až
v pozdějším věku (Lúčna, 2008).
Alkohol se tak pokládá za jednoznačný teratogen, který může těžce poškodit nebo
usmrtit vyvíjející se plod. Alkohol v těle matky má totiž nejhorší zdravotní důsledky pro
plod ze všech drog (Lúčna, 2008).
Užívání drog ženami během těhotenství a s tím spojená stigmatizace jsou
problémem v neposlední řadě také z etického hlediska. Jak přistupovat k ženě, která svým
jednáním může velmi vážně poškodit nenarozené dítě? Jak ochránit práva nenarozeného
dítěte a neomezovat zároveň svobodu matky? Na tyto otázky jistě není jednoznačná a
správná odpověď. Je však velmi podstatné snažit se o jednání, které je co nejméně zatíženo
předsudky a stereotypy, které tato situace vyvolává a nepřispívat tak k silnější stigmatizaci
ženy, která se v této situaci nachází (Frišaufová, 2006).
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2 BARIÉRY VSTUPU DO LÉČBY
Ženy mají obecně větší problémy při zahájení léčby a potenciálně větší překážky
v přístupu k léčbě než muži. I přes rozdíly mezi kulturami a zeměmi, mají ženy v různých
oblastech světa mnoho obdobných překážek v přístupu a setrvání v léčbě. Tyto bariéry
jsou dávány nejčastěji do souvislosti s jejich odpovědností manželky nebo partnerky a
matky, a další významnou překážkou je stigma spojené s užíváním návykových látek
u žen (UNODS, 2004).
Vobořil (2003) uvádí, že ženy častěji využívají takových služeb, které nejsou
náročné na čas a tím snižují riziko odebrání dětí, než služeb, které jsou na čas náročné a
neřeší problém tlaku společnosti, vystoupí-li žena z anonymity.
„Systémové, strukturální, kulturní a osobní bariéry zabraňují ženám užívajícím
drogy v přístupu k službám, což vede k tomu, že jsou v nich méně zastoupeny než
muži.“ (Kalina, 2008, s. 265).

2.1 Systémové bariéry
Podle publikace UNODS (2004) systémové bariéry brání rozvoji služeb, které
reagují na potřeby žen. Je to jednak nedostatek rozhodovacích pravomocí, kdy ženy jsou
nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích a nemohou tak ovlivnit vývoj politiky a
přidělování zdrojů směřujících na léčbu žen. Dalšími překážkami jsou omezené znalosti
o rozdílnosti žen a mužů s poruchami vyvolanými užíváním návykových látek a
nedostatečné znalosti o problémech a potřebách žen uživatelek.
Další významnou bariérou je nedostatečná komplexní škála služeb. Ženy, které
hledají léčbu, mají v porovnání s muži obecně vážnější problémy, včetně zkušeností
s traumatem, větší rodinné povinnosti a méně prostředků, pokud jde o vzdělání,
zaměstnání a příjmy. Mohou požadovat služby prenatální, sociální, stejně tak pozornost
k praktickým potřebám v péči o dítě, dopravu, jídlo či bydlení. Většinou tyto služby
nejsou poskytovány na jednom místě, nebo v některých menších městech tyto služby
nemusí vůbec existovat a ženy musí cestovat do vzdálenějších míst (UNODS, 2004).

2.2 Strukturální bariéry
Mezi strukturální bariéry v přístupu k léčbě patří především nedostatek možností
péče o děti během léčby. „Specifická situace žen, jež užívají drogy, je do velké míry
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ovlivněna jejich možným těhotenstvím, případně mateřstvím a péčí o děti. Těhotenství a
mateřství může znamenat jak motivační faktor, tak i bariéru pro vstup ženy do
léčby“ (Frišaufová, Kalivodová, & Nepustil, 2012, s. 51).
Zvláště kritickou bariérou pro ženy je nedostatek finančních prostředků pro péči
o děti. Další bariérou mohou být i represivní přístupy některých zemí k těhotným ženám,
které užívají návykové látky. Jejím důsledkem pak může být menší pravděpodobnost, že
budou tyto ženy usilovat o prenatální péči v průběhu těhotenství, s vážnými důsledky pro
matku, plod a společnost. Překážkou pro mnohé ženy je také umístění a náklady na péči
některých léčebných programů, či čekací doba v nástupu na léčbu a kritéria pro přijetí
(UNODS, 2004).
Publikace UNODS (2004) dále uvádí, že pro některé ženy, zejména ty, které
v minulosti zažily fyzické či psychické zneužívání, může být obava o fyzickou bezpečnost
uvnitř i vně nastavení programu bariérou vstupu a setrvání v léčbě. Špatná koordinace a
propojení mezi klíčovými systémy, či nedostatek znalostí a informací o dostupných
možnostech léčby mohou také představovat pro mnohé ženy vážné bariéry.

2.3 Sociokulturní a osobní bariéry
Ženy se rovněž setkávají s řadou sociokulturních a osobních překážek v přístupu
k léčbě. Mezi ně určitě patří stigmatizace, stud a pocit viny spojené s užíváním
návykových látek. V roce 2010 vydalo Centrum adiktologie překladovou publikaci Hlasy
žen (Olszewski, Giraudon, Hedrich, & Montanari, 2010), vycházející z rozhovorů s ženami
– uživatelkami drog. Stigmatizaci zde ženy uvádějí jako hlavní důvod při vysvětlování,
proč odmítají vyhledat pomoc. Toto může být smrtelné v případě nějaké zdravotní urgence.
Amchová a Kučerová (2015, s. 76) uvádí další důvody, proč ženy váhají při vyhledávání
odborné pomoci. „V první řadě je to již zmiňované stigma a dále také strach z odebrání
dětí, proto mají ženy větší tendenci svou závislost skrývat“. Pro některé ženy představuje
bariéru také zkušenost s traumatem, jako je například sexuální a fyzické napadení.
Nedostatečná podpora ze strany rodiny, zejména manžela /partnera/ jít na léčbu a
nedostatek důvěry v účinnost léčby jsou dalšími významnými bariérami pro vstup do léčby
u těchto žen (UNODS, 2004).
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3 LÉČBA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU A JEJÍ
SPECIFIKA U ŽEN
Jsou témata, o kterých se ve slušné společnosti prý nemluví. Mezi ně patří i oblast
ženy a závislost. Jenže prvním předpokladem pro účinnou léčbu závislostí je, aby si závislá
osoba přiznala, že je závislá, že má problém. Podporu léčby žen závislých na návykových
látkách vnímám velmi silně, a to nejen proto, že pracuji na oddělení pro léčbu závislostí. Je
to pro mě citlivé téma i z důvodu, že jsem se s tímto problémem setkala i ve své rodině.
Naučila jsme se tak klientky neodsuzovat za užívání drog či za nezájem o dítě a snažím se
přijímat tyto neradostné skutečnosti jako jeden z projevů zneužívání návykových látek.
Mnohdy je pro mě však obtížné a zatěžující unést a lidsky i odborně zpracovat důsledky
nemotivovanosti těchto žen, zvlášť pokud mají děti.
V léčbě závislosti na alkoholu je – zejména u žen – třeba pracovat s bariérami
bránícími efektivní léčbě, důležitý je také trpělivý a empatický přístup. Lékař či jiný
pracovník v tomto oboru, k němuž má pacient důvěru, tak může zásadně přispět k motivaci
závislého k odvykací léčbě.
Závislost na návykových látkách má u žen a mužů odlišné charakteristiky počínaje
volbou návykové látky, její dávky, přes zahájení a průběh, až po tendenci k relapsu
v období abstinence. Tyto odlišnosti mezi pohlavími tak vyžadují odlišné strategie léčby
drogové závislosti u žen a mužů.
V této kapitole se zabývám službami, které nabízejí a zprostředkovávají podporu
ženám se závislostí na alkoholu v jejich životní situaci. Budu se zde snažit ve stručnosti
nabídnout přehled o základních formách léčby závislosti na alkoholu, jejích principech a
limitech, s podrobnější informací o ústavní odvykací léčbě, neboť tato je předmětem mé
bakalářské práce. Hlavně se zde ale zaměřím na specifické aspekty léčby žen a jejich
postojů k léčbě, či na zásady pro genderově vstřícnou léčbu.

3.1 Služby pro ženy se závislostí na alkoholu
Ambulantní léčba
Cílovou skupinu v ambulantní sféře tvoří uživatelé návykových látek, kteří jsou
motivováni k léčbě a jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Je vhodná pro
klientky, které mají stabilní sociální zázemí a podporu nejbližšího okolí. Cílem ambulantní
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péče je změna životního stylu klientky, jejíž součástí je abstinence od návykových látek.
Cílem však může být i životní stabilizace, příprava na ústavní léčbu, či snižování frekvence
užívání. Léčebný program tvoří psychoterapie, farmakoterapie, rodinná terapie, ale také
poradenství, sociální práce a volnočasové aktivity (Richterová Těmínová, 2008).
Stacionární léčba
Denní stacionář je zařízení, které je na půli cesty mezi ambulantní službou a ústavní
péčí. Využívá mnoho prvků z terapeutických komunit. Psychoterapeutický program je
zaměřen na změnu sebepojetí a ve vztazích, získání a udržení sociálních dovedností,
podporu a rozvoj osobního zrání a obnovení komunikace s blízkými (Richterová Těmínová,
2008).
Služby denního stacionáře neznamenají jenom přímou práci s klientkou, ale také
pomoc při zajištění bydlení (možnost pobytu v Dětském centru spolu s dítětem),
spolupráce s OSPOD, pomoc při zkontaktování rodiny, pomoc při domlouvání následné
péče apod. (Preslová, 2011).
Ústavní léčba
Ústavní nebo také rezidenční léčba znamená hospitalizaci na specializovaném
oddělení, poskytující déletrvající léčebný program obsahující farmakoterapii, psychoterapii,
léčebný program s režimem a socioterapeutické prvky realizované v komunitním systému.
Základním principem léčby je vybudování náhledu, přebudování motivace a nacvičení
adaptivnější strategie komunikace a zvládání rizikových situací. Cílem ústavní léčby je
rovněž stabilizace sekundárních problémů spojených se závislostí a řešení důsledků
drogové kariéry (Richterová Těmínová, 2008).
Léčebný program je doplněn režimem, tzn. časovou strukturou dne a pravidly.
Režim má význam v koordinaci biologických rytmů, která přispívá k stabilizaci
somatického a psychického stavu. Často se zde používá bodový systém jako nástroj
hodnocení průběhu léčby. Je to vlastně výkonný systém k ovlivnění pacientova chování,
ale především zdroj informací pro pacienta o tom, co se mu daří, či nedaří a kam je potřeba
zaměřit úsilí (Dvořáček, 2003).
Významnou roli v terapii hraje spolupráce s rodinou pacienta, která je zaměřena na
úpravu vztahů a vytvoření podpůrného rodinného prostředí. K prohloubení tohoto procesu
slouží také víkendové propustky, během nichž si pacient ověřuje svou schopnost vytvořit a
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dodržet osobní program s abstinencí od návykových látek ve svém přirozeném prostředí.
(Pecinovská, 2013).
Pecinovská (2013) dále uvádí, že v přístupu k závislým je třeba mít na paměti
časový průběh rehabilitace pacienta. Kdy v prvním měsíci dochází k léčbě a stabilizaci
somatických následků alkoholismu, ve druhém měsíci psychiatrické komorbidity a
psychických obtíží a ve třetím měsíci dochází k inventuře a racionálnímu vyhodnocení
možností a vypracování programu k udržení dobré psychické i somatické kondice, která je
podmínkou abstinence.
Doléčovací programy
Kuda (2003) vymezuje následnou péči takto - smyslem následné péče je udržet
u klienta změny, které nastaly v průběhu léčby, popř. spontánně nebo po předchozích
intervencích. Doléčování se týká především podpory a udržení abstinence po léčbě.
V rámci léčebného programu je nabízena individuální, skupinová psychoterapie,
rodinné a párové poradenství a krizová intervence. Klientka se zde učí pracovat s prevencí
relapsu a v rámci léčby může také získat podporované zaměstnání a pracovní rekvalifikaci.
Cílem je pomoci klientce obstát v běžném životě, podpora samostatnosti a sebedůvěry,
pomoc zajistit a zdokonalit se v péči o dítě apod. (Preslová, 2011).

3.2

Specifické aspekty léčby žen a jejich postojů k léčbě

Dle Pecinovské (2013) rozdíly mezi pohlavími začínají pozdním příchodem ženy
do léčby (obvyklé je asi dvouleté opoždění nástupu léčby oproti době, kdy již byla ústavní
léčba indikována). V ambulantní léčbě či na počátku ústavní léčby se také můžeme
u těchto žen setkat s malou spoluprací a s rozvinutým obranným racionalizačním systémem,
který oddaluje vytvoření náhledu choroby a tím i aktivní spolupráci. Proto je důležitou
podmínkou pro spolupráci ženy produktivní terapeutický vztah a řešení vztahových
problémů v rodině i společnosti.
Hudáková a Ondriová (2011) udávají, že doporučení k ústavní léčbě u těchto žen je
vhodné co nejdříve, aby se předešlo případným těžkým somatickým poškozením. Rovněž
je vhodné věnovat pozornost diferenciální diagnostice depresivních symptomů, otázkám
fyzického nebo sexuálního násilí, jemuž by mohly být vystaveny, a rodinné situaci.
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V terapii je dále třeba - vedle standardního léčebného programu - se věnovat
specifickým ženským tématům (těhotenství, rodičovství, přijetí vlastního těla, rozpoznání a
ochrana hranic), dále nácviku relaxačních aktivit, péče o sebe, komunikačních dovedností,
práce s emocemi (Pecinovská, 2013).
Sebevědomí závislých žen je také velmi otřeseno, proto je na místě citlivý a pokud
možno nekonfrontativní přístup. V léčbě je třeba se vyhnout potenciálně návykovým
lékům, jako prevence rizika vzniku kombinované závislosti. U syndromu prázdného hnízda
po odchodu dětí z domova je vhodné, aby si žena vytvořila bezpečnou síť sociálních
vztahů mimo rodinu a našla si nové životní cíle a zájmy (Nešpor & Csémy, 2004).
Práce s rodinou je u těchto žen nezbytná, optimální je práce s celou rodinou, včetně
dětí. Terapeutický program pro ženy by tak měl zahrnovat skupinovou psychoterapii,
rodinnou terapii, prevenci relapsu, terapii zaměřenou na traumatizaci včetně domácího
násilí, programy PPP, edukaci zaměřenou na vytváření zdravých vztahů a na kodepedenci
(Pecinovská, 2013).
Pecinovská (2013) dále poukazuje, že v psychoterapii se u závislých žen setkáváme
s verbálním náhledem, který však nevede ke změně chování. Ženy jsou v terapii méně
agresivní než muži, ale více využívají psychický nátlak na své okolí. Změny v chování
nastávají u žen později v porovnání s muži, dosažené změny mají ale trvalejší charakter.
V terapeutickém programu je pro ženy zásadní empatická atmosféra a získání důvěry
k možnosti sdělení intimních problémů. Také Hubínková (2013, s. 34) ve své diplomové
práci poukazuje na odlišnosti v přístupech léčby žen. „Realitou léčby žen je to, že převládá
rodinná terapie, skupinová terapie a zvláštní služby určené pouze ženám – od žen
terapeutek“.
Heller a Pecinovská (2007) dále uvádějí, že ženy, které přijmou léčbu a více
spolupracují v doléčování, mají potom stabilnější výsledky než muži. V doléčování je
vhodné využít i pomoci svépomocných organizací, usnadňujících i zapojení rodin a
blízkých pacientek v nabízených programech. Ukazuje se, že využití komplexního
léčebného programu s navazujícím doléčovacím programem je pro ženy rozhodujícím
faktorem při udržení dlouhodobé abstinence, obnovení narušených či vytvoření nových
kvalitních vztahů a dosažení životní spokojenosti.
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3.3

Zásady pro genderově vstřícnou léčbu

„Vzhledem k tomu, že existují mezipohlavní rozdíly ve vzniku, průběhu i následcích
závislosti na drogách, měla by se i léčba závislostí zaměřit jednotlivě na obě pohlaví, aby
byla co nejúčinnější“ (Amchová & Kučerová, 2015, s. 77).
Preslová (2009) poukazuje na to, že ačkoliv v ČR neexistuje mnoho služeb
poskytovaných výhradně ženám, mnoho služeb se na specifickou situaci žen zaměřují.
Především ve větších regionech je vytvořený systém pomoci a léčby pro uživatelky
návykových látek od nízkoprahových služeb přes léčebné a doléčovací programy až po
chráněná bydlení. Na některých místech se tato nabídka rozšiřuje, což svědčí o jejich
podpoře ale i potřebnosti. Velký vývoj v posledních letech prodělala také spolupráce
adiktologických služeb a státních institucí. Je třeba si uvědomit, že bez této vzájemné
podpory a vzájemného respektu nelze zároveň vyléčit matku, pomoci dítěti, sanovat rodinu
a vyřešit sociálně-právní problematiku.
Genderově vstřícné služby by měly zohledňovat ve svých programech především
tyto aspekty, které zároveň slouží k odstraňování či minimalizaci bariér v přístupu k léčbě
(Frišaufová, Kalivodová, & Nepustil, 2012).


Zohledňování gender perspektivy při tvorbě nových a úpravě stávajících
služeb. Zahrnuje v sobě zapojování uživatelek drog do navrhování, realizace a
hodnocení programů pro ně určených. Dále více specializovaných, anonymních
služeb a více rezidenčních léčebných programů pro ženy, které by snižovaly bariéry
v přístupu k těmto službám.



Rozvoj spolupráce adiktologických zařízení a státních institucí.



Zlepšení informovanosti odborného zdravotnického personálu. Větší znalost
drogové problematiky u lékařů a gynekologů, především větší empatii a všímavost
pro navázání vztahu a včasné řešení problémů.



Zlepšení informovanosti personálu drogových služeb. Tito pracovníci by měli
být schopni identifikovat, ale také pracovat s problémy, které souvisí s užíváním
návykových látek nebo mu předchází.



Rozvoj citlivého přístupu při práci s těhotnými ženami nebo matkami
užívajícími návykové látky. Je nezbytné, aby pracovníci přistupovali k ženám bez
negativních předsudků a stereotypů, a nezvyšovali tak ještě více stigmatizaci
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klientky. Pomoc by měla být zaměřena vícevrstevně, kdy je v rámci terapie
věnována pozornost ženě samotné, vztahu mezi ní a dítětem a také otci dítěte. Práce
s těmito ženami je mnohdy také spojena s nelehkými etickými tématy. Je důležité,
aby byli pracovníci připraveni otevřeně hovořit s těmito ženami i o možnostech
interrupce nebo vzdání se péče o dítě (Frišaufová, Kalivodová, & Nepustil, 2012).
Zásady pro genderově vstřícnou léčbu uvádí Kalina (2008) takto:


gender: uvědomění si, že gender činí rozdíly



prostředí: vytvořit prostředí založené na bezpečí, respektu a důstojnosti



vztahy: vyvinout postupy, které podporují zdravé spojení s dětmi, rodinou a
komunitou



služby: zaměřit se nejenom na zneužívání návykových látek, ale i na traumata a
problémy duševního zdraví v komplexních, integrovaných a kulturně relevantních
službách



ekonomický a sociální statut: zajistit ženám příležitost zlepšit své sociální a
ekonomické podmínky



sociální komunita: založit systém komunitní péče s komplexními spolupracujícími
službami.
Kalina (2008) dále upozorňuje, že mezi genderově vstřícné služby se uvádí

především léčba pouze pro ženy s ženským personálem, dále pak léčba pro ženy v rámci
širší organizace, která se zaměřuje i na léčbu drogové závislosti mužů.
Rovněž Doležalová (2014) uvádí návrhy klíčových kompetencí profesionálů při
práci s ženami uživatelkami. Profesionálové by měli počítat s rozšířením služeb o aspekty
a speciální potřeby žen, zahrnující i matky s dětmi, babičky, pěstounky. Kulturní
senzitivita a na rodinu orientovaná práce je důležitá pro duševní spokojenost a efektivní
proces léčby a inkluze.
Co se týče obsahu, genderově vstřícné služby musí být komplexnější, reagovat na
soubor problémů, které drogově závislé ženy obvykle přinášejí a reflektovat jejich
odlišnosti od problémů mužů. Z hlediska organizace je vhodné, aby genderově vstřícné
služby byly pro ženy snadno dostupné v prostoru i čase a umožňovaly jim dostát rodinným,
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zejména mateřským povinnostem a vazbám, jinak je zde riziko, že se ženy do programu
nezapojí nebo z něj vypadnou (UNODC, 2004 in Kalina, 2008).
Doležalová (2014, s. 2) poukazuje, „že genderová problematika vyžaduje
inovativní intervence zacílené na specifické potřeby drogové závislých žen a mužů a
meziresortní strategická opatření k odstraňování bariér v přístupu k léčbě a návazným
službám“.
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II. Praktická část
4 Metodologie výzkumu
4.1 Cíle výzkumu
Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se
závislostí na alkoholu. Dílčím cílem předkládané práce byla snaha poukázat na
stigmatizaci ženské populace uživatelek návykových látek ve srovnání s mužskou a zjistit,
zda je jedním z hlavních důvodů, proč se ženy méně často odváží vystoupit z anonymity a
využít nabízené služby. Další snahou tohoto výzkumu bylo rovněž upozornit na problém
zážitku s traumatem či duálních diagnóz a zjistit, zda zvyšují bariéry v přístupu a zapojení
klientky do léčby.
Práce by nám měla dát odpovědi na výzkumné otázky a potvrdit či vyvrátit
hypotézy. Tato práce by mohla mít také význam pro laickou veřejnost jako informativní
materiál o problematice závislosti žen na alkoholu, což je specifický problém, který
v dnešní době plné stresu a spěchu postihuje mnoho žen. Tyto poznatky by tak mohly
pomoci pozitivně ovlivnit veřejnost a okolí vůči postoji k těmto ženám, které bývají často
odsuzovány. Dále by tento výzkum mohl být přínosný pro jednotlivé programy, zabývající
se touto problematikou, které by měly vyvíjet opatření k odstraňování bariér v přístupu
k léčbě k návazným službám.

4.2 Etika výzkumu
Požadavky pro sběr dat byly anonymní. Respondentkám byl tento fakt oznámen
písemnou formou v úvodu dotazníku. Účastnice výzkumu odevzdávaly vyplněné dotazníky
v přiložených obálkách. Klientky o sobě sdělovali pouze základní informace: věkovou
kategorii, nejvyšší dosažené vzdělání, nynější zaměstnání, rodinný stav a počet dětí. Tyto
údaje slouží k demografickému a sociálnímu rozřazení. Účastnicím byl sdělen účel sběru
dat a také název bakalářské práce. Vzhledem k citlivosti sdělovaných informací, data a
výsledky nebyly poskytnuty třetím stranám a byly použity pouze ke zpracování této práce.
Účast ve výzkumu byla dobrovolná, respondentky vyplněním souhlasily s využitím
poskytnutých dat. Respondentkám nevznikly žádné materiální škody, následky a rizika
způsobené zúčastněním se studie.
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4.3 Nástroje sběru a analýzy dat
Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi pacientkami léčícími se v průběhu
listopadu 2014 až března 2015 na toxirehabiltačním oddělení 8B a oddělení 15
Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Výzkumu se zúčastnilo osmdesát klientek, které se zde
léčily se závislostí na alkoholu. Všechny klientky byly v době výzkumu aktuálně v léčbě.
Respondentky jsem oslovovala osobně a dotazníky vyplňovaly formou tužka papír.
Průměrná doba vyplnění byla asi 15 minut.
Pro sběr dat byla použita kvantitativní metoda formou dotazníku v papírové formě,
který nesl název „Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu“. Dotazník
obsahoval 28 otázek a byl sestaven pouze pro potřeby této práce. Z velké části se v anketě
nacházely povinné otázky, kde respondentky musely zvolit jednu či více z nabízených
odpovědí, případně byla jedna z variant odpovědí „jiné“. Ne vždy lze nabídnout všechny
možné varianty odpovědí, a proto je někdy lepší nechat i volnou možnost, aby nedošlo ke
zkreslení výzkumu. Některé otázky byly otevřené, abych dala klientkám prostor vyjádřit se
k danému problému vlastními slovy.
Výzkum probíhal od 10. 11. 2014 do 15. 3. 2015. V tomto období bylo sesbíráno
celkem 83 dotazníků, přičemž celkový počet úspěšně vyplněných dotazníků byl 80.
Procentuální odpad při vyplňování formou tužka papír byl 3.6 %. Tři dotazníky byly
vyřazeny z důvodu nečitelnosti.
Dotazník byl konstruován a rozdělen tak, aby poskytoval odpovědi na tato témata:


základní sociodemografické údaje



bio-psycho-socio-spirituální faktory ovlivňující vznik a průběh alkoholové
závislosti u žen, včetně důsledků závislosti v těchto oblastech



bariéry ve vyhledávání a přístupu k službám pro uživatelky návykových látek,
včetně stigmatizace těchto žen
Dotazníky byly administrovány v souladu se zachováním anonymity odpovědí

pacienta a v souladu s etickými principy zařízení. Vyhodnocení dotazníkové studie
probíhalo pomocí programu MS Excel, kam byla zanesena data z dotazníků a ve kterém
byla data také vyhodnocena.
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4.4 Formulace výzkumných otázek a hypotéz
Jako základní výzkumná otázka byla zvolena:
Jaké jsou nejčastější bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu?
Na základní výzkumnou otázku navazují dílčí výzkumné otázky:
1. Je nejčastější bariérou v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu obava
z odloučení od rodiny?
2. Je zodpovědnost spojená s péčí o děti pro ženy více bariérou v přístupu k léčbě než
motivačním faktorem pro zahájení léčby?
3. Je stigmatizace jednou z hlavních příčin, proč se ženy méně často odváží využít
nabízené služby?
4. Zvyšují duální diagnózy bariéry v přístupu a zapojení klientky do léčby?
5. Vyskytuje se trauma jako časté pozadí u problémů žen se závislostí na alkoholu?
Vzhledem k výzkumným otázkám byly stanoveny hypotézy:
H 1: U žen se závislostí na alkoholu je jedna z nejčastějších bariér v přístupu k léčbě obava
z odloučení od rodiny.
Tato hypotéza byla stanovena vzhledem k tomu, že podstatným rysem genderové identity
žen jsou role, ve kterých se starají a pečují o ostatní, jsou v nich oddány a svázány
s rodinným životem, a tento život z velké části záleží na nich. Zároveň je zde dosti posílen
jejich význam v rodině, zejména pak v citové sféře.
H 2: Zodpovědnost spojené s péčí o děti pro ženy znamená více bariéru v přístupu k léčbě
než motivační faktor pro zahájení léčby.
Předpokládá se, že zodpovědnost za péči o dítě je u žen velmi podstatným důvodem a
motivem k abstinenci a zahájení léčby. Přesto je paradoxně právě těhotenství nebo péče o
dítě jednou z hlavních překážek, která brání ženám v užívání různých typů služeb pro
drogové uživatele, nebo samotnému nastoupení léčby.
H 3: Většina žen bude mít obavy z odsouzení okolí (stigmatizace), když vstoupí do léčby.
U této hypotézy se předpokládá, že užívání a závislost na drogách je u žen společensky
všeobecně hůře přijímána a tolerována. Pokud se tedy ženy rozhodnou svůj problém řešit
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například přes systém sociálních služeb, zdravotnictví, nebo se tento problém stane
jakkoliv jinak „viditelným", jsou ženy vystaveny silnějšímu společenskému tlaku,
stigmatizaci a odsouzení, než muži.
H 4: Duální diagnózy zvyšují bariéry v přístupu a zapojení klientky do léčby.
Hypotézou má být prokázáno, že duální diagnózy v léčbě přináší mnohé problémy. Velmi
často přídatná porucha komplikuje zapojení klientky do léčby, snižuje její schopnosti mít
z ní prospěch a případně vůbec v léčbě vytrvat.
H 5: Trauma se vyskytuje jako časté pozadí u problémů žen se závislostí na alkoholu.
Tato hypotéza byla stanovena na základě výzkumů, které upozorňují, že byla nalezena
vysoká pozitivní korelace u žen, které mají problémy s drogami a zároveň zkušeností
v minulosti se špatným zacházením, sexuálním obtěžováním, znásilněním či fyzickým
týráním (Stocco et al. 2000).

4.5 Výběr výzkumného vzorku
Požadovaným kritériem pro účast ve výzkumu bylo, že respondentem musela být
žena, klientka se stanovenou diagnózou syndromu závislosti na alkoholu, aktuálně
v ústavní léčbě.
Miovský (2006) cituje Charváta: „jedním ze základních požadavků na metody
výběru výzkumného vzorku je podřízení cílům výzkumu tak, aby bylo ve vztahu ke
zkoumanému problému dosaženo saturace dat, popř. alespoň dobrého pokrytí relevantních
charakteristik cílové populace (princip účelového výběru).“ V souladu s tímto tvrzením
byla použita metoda záměrného účelového výběru. Znamená to, že na základě stanovených
kritérií byly cíleně vyhledány pouze ty klientky, které tato kritéria splňovaly a současně
byly ochotny se do výzkumu zapojit.
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4.6 Vyhodnocení získaných dat
Tato kapitola obsahuje výsledky zpracování odpovědí respondentek se zaměřením na
potvrzení či vyvrácení hypotéz.
4.6.1 Socio-demografické údaje
Tabulka č.1 – Výzkumný soubor
Výzkumný soubor

Věk

Vzdělání

Zaměstnání

Rodinný stav

Počet dětí

Absolutní

Relativní

18-25 let
26-35 let

2
12

2,5%
15%

36-49
50 a více

40
26

50%
32,5%

Celkem

80

100%

ZŠ a SOU

38

47,5%

SŠ s maturitou

29

36,3%

vyšší odborné
vysokoškolské

4
9

5%
11,2%

Celkem

80

100%

studentka

0

0%

stálý pracovní poměr

33

41,2%

příležitostní práce
důchodce

5
10

6,3%
12,5%

nezaměstnaná
mateřská dovolená

27
3

33,8%
3,7%

jiné

2

2,5%

Celkem

80

100%

svobodná

12

15%

vdaná

30

37,5%

rozvedená

26

32,5%

druh

8

10%

vdova

4

5%

Celkem odpovědí

80

100%

Bezdětná

9

11,2%

Jedno dítě

15

18,8%

Dvě a více dětí

56

70%

Celkem odpovědí

80

100%
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Největší počet respondentek byl ve věkové kategorii 36-49 let, celkem 50 % dotazovaných.
Nejmenší počet ve věku 18-25 let, celkem 2,5 %. Kategorie vzdělání se uplatňuje poměrně
zřetelně. Skupina s vysokoškolským vzděláním má nižší zastoupení (11,2 %) než skupina s
úplným středním vzděláním s maturitou (36,3 %), nebo jen s vyučením a základním
vzděláním (47,5 %). Otázka týkající se zaměstnání nám řekla, že s největším počtem měly
ženy stálý pracovní poměr, celkem 41,2 %. Alarmující je ale také vysoký počet
nezaměstnaných žen, celkem 33,8 %. 0% respondentek bylo studentek a 12,5 % žen bylo
v důchodu. V otázce, která se týkala rodinného stavu, odpovědělo 37,5 % žen, že jsou
vdané a téměř stejné procento žen bylo rozvedených, konkrétně 32,5 %. 15 % žen bylo
svobodných, 10 % žilo s druhem a 5 % byly vdovy. 11,2 % žen bylo bezdětných a 70 %
mělo dvě a více dětí.
4.6.2 Bio-psycho-socio-spirituální oblast
Příčiny alkoholismu jsou velmi komplexní a jsou výsledkem mnoha faktorů, působících na
daného jedince. V této části dotazníku jsem se snažila zjistit, jak alkoholismus zasahuje do
vybraných oblastí života žen a posoudit faktory z těchto jednotlivých oblastí, které mohly
vést ke vzniku závislosti.
Graf č. 1 – Výskyt genetických předpokladů v blízké rodině v souvislosti se zvýšenou
konzumací alkoholu

Výskyt genetických předpokladů

34%
ne
ano
66%
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Z grafu lze vyčíst, že u více jak poloviny dotazovaných žen se vyskytují v blízké rodině
genetické předpoklady v souvislosti se zvýšenou konzumací alkoholu. Z 80 (100%)
dotazovaných žen odpovědělo 53 (66 %), že se v rodině zvýšená spotřeba alkoholu
vyskytuje, 27 žen (34 %) se ze závislostí na alkoholu ve své rodině nesetkalo. Také Heller
a Pecinovská (1996) potvrzují podíl genetických faktorů na vzniku závislosti na alkoholu.
U matek závislých na alkoholu byl zjištěný trojnásobně vyšší výskyt dcer později rovněž
závislých na alkoholu. Abúzus alkoholu u adoptivních rodičů zřetelně nezvýšil pozdější
abúzus alkoholu u adoptovaných dívek. Výsledky tak naznačují důležitost především
mateřské dědičnosti. Kudrle (2003) ale uvádí, že zatím jediné ověřené genetické
souvislosti se týkají vrozené vyšší tolerance vůči alkoholu u potomků rodičů – alkoholiků.
V následujících otázkách v bio-psycho-socio-spirituální oblasti měly ženy možnost označit
více odpovědí.
Tabulka č. 2 – Psychosomatické obtíže, jako důvod nadměrné konzumace alkoholu

Psychosomatické
problémy

Absolutní

Relativní

bolesti hlavy, břicha, kloubů

8

10%

nechutenství

3

3,8%

poruchy spánku

17

21.3%

chronická únava

3

3,8%

gynekologické potíže

6

7,5%

kožní problémy, ekzémy

5

6,3%

jiné

25

31,3%

ne

13

16,3%

Tabulka č. 2 ukazuje psychosomatické obtíže, které uváděly ženy jako důvod nadměrné
konzumace alkoholu. Jako nejčastější byly uváděny problémy se spánkem, konkrétně u 17
(21,3 %) z 80 žen. Bolesti hlavy, břicha a kloubů uvedlo 10% žen. 7,5% žen uvádělo
gynekologické potíže, mezi které může v této oblasti patřit například silný premenstruační
syndrom. Ve variantě odpovědi „jiné“ uváděly respondentky také bušení srdce, píchání na
hrudi, dušnost či brnění končetin a obličeje.
Otázkou faktorů ovlivňujících vznik závislosti na alkoholu u žen se zabývala také
Maxianová (1999). Zjistila, že u žen stojí v popředí chronická emoční tendence,
podmíněná citovým a sexuálním neuspokojením a rovněž problémy v rodině, zaměstnání,
s výchovou dětí a jinými problémy. Tyto rychle vyústí do vegetativních a
psychosomatických potíží, které jsou následně častou příčinou sáhnutí po alkoholu.
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Tabulka č. 3- Motivace žen k abúzu alkoholu

V čem alkohol
ženám pomáhal

Absolutní

Relativní

dosáhnout euforie, pocit uvolnění

29

36,3%

odstranit úzkost a deprese

42

52,5%

odstranit poruchy spánku

14

17,5%

snižovat či udržovat těl. hmotnost

4

5%

zvládat zátěžové situace, stres

55

68,8%

zmírňovat pocity nedostatku lásky

20

25%

odbourávat pocity méněcennosti

28

35%

jiné

4

5%

Z tabulky č. 3 vyplývá, že nejvíce žen, konkrétně 55 (68,8 %) z 80, využívá stimulačního a
relaxačního účinku alkoholu, pro snahu zvládat zátěžové situace a uvolnit se. 42 (52,5%)
žen uvedlo pití alkoholu pro jeho antidepresivní a anxiolytický účinek a využívaly ho
k samoléčbě psychických obtíží. Dosáhnout euforie, lepší nálady a pocitu uvolnění
pomáhal alkohol u 36,3% žen. Nezanedbatelné číslo a to 35% žen uvedlo, že alkoholem
odbourávají pocity méněcennosti a snížené sebevědomí. Mnoha ženám alkohol také
zmírňoval pocity nedostatku lásky nejbližších, nebo ho užívaly pro hypnotický či
anorektický efekt.
Tabulka č. 4 – Příčiny rozvoje alkoholové závislosti u žen

Příčiny rozvoje
alkoholové závislosti

Absolutní

Relativní

samota

31

38,8%

sdílení domácnosti se závislou osobou

10

12,5%

manželské konflikty

26

32,5%

citové a sexuální neuspokojení

13

16,3%

nespokojenost a problémy v práci

15

18,8%

problémy s výchovou dětí

4

5%

jiné

18

22,5%

38,8 % osamělých, opuštěných žen udávaly tento faktor jako důvod své závislosti. 32,5 %
žen vidí příčinu svého pití v partnerských konfliktech a 18,8 % udává problémy a
nespokojenost v práci. Mnoho žen si myslí, že rozvojem jejich závislosti na alkoholu stojí
citové a sexuální neuspokojení nebo udávají nadměrnou konzumaci v souvislosti se
závislou osobou, se kterou sdílejí domácnost. Ve variantě odpovědi „jiné“ uváděly
respondentky jako jednu z příčin rozvoje závislosti také nespokojenost se svým vzhledem
či sama se sebou.
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Tabulka č. 5 – Zážitky traumatu v minulosti
Absolutní

Relativní

Traumatická událost

partnerské násilí

21

26,3%

v minulosti

psychické násilí

25

31,3%

sexuální zneužití

7

8,8%

znásilnění

4

5%

neprožila

32

40%

jiné

11

13,8%

Otázka, která se ptala na přítomnost traumatické události, byla zaměřená v položkách
možností odpovědí na oblasti traumat, které jsou častými prediktory pro vznik závislosti
u žen. Stocco et al. (2000) upozorňuje, že byla nalezena vysoká pozitivní korelace u žen,
které mají problémy s drogami a zároveň zkušeností v minulosti se špatným zacházením,
sexuálním obtěžováním, znásilněním či fyzickým týráním.
Traumatickou událost v minulosti zažilo 48 klientek. Z toho nejvíce klientek mělo
zkušenost s psychickým násilím 25 (31,3%) žen a partnerským násilím 21 (26,3%) žen.
Sexuálním zneužitím si prošlo 7 žen z 80 dotazovaných. Znásilnění uvedly 4 ženy.
Ve variantě odpovědí „jiné“ ženy uváděly závažný úraz, autonehodu, úmrtí v rodině, ale
také velmi závažné zneužití v dětství, které uvedly 2 ženy.
Graf č. 2 – Dopady nadměrné konzumace alkoholu na psychiku žen
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konzumací alkoholu
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Psychické potíže z důvodu nadměrné konzumace alkoholu uvedla většina žen, pouze 9 žen
z 80 nemělo žádné problémy v této oblasti. 43 (53,8 %) žen, tedy největší procento uvedlo
výkyvy nálad, 38 (48 %) žen mělo v důsledku nadměrné konzumace alkoholu úzkostné
stavy a 35 (43,8 %) deprese. Za zmínku určitě stojí i vysoký počet žen, vzhledem
k výzkumnému souboru, které v minulosti uvedly sebevražedné myšlenky či pokus. Těchto
respondentek bylo 10 (12,5 %). Což potvrzuje i Hudáková a Ondriová (2011), které uvádí,
že závislost u žen souvisí s různými druhy deprese – se suicidální, s anxiózní složkou a
pocity viny.
Graf č. 3 - Somatické dopady alkoholu na ženský organismus
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Na otázku týkající se tělesných potíží v důsledku nadměrné konzumace alkoholu se od 80
žen dostalo 110 odpovědí. To znamená, že jedna žena měla jednu i více tělesných potíží.
Mezi nejčastější tělesný problém patřilo poškození jater – celkem 23 odpovědí. Nejčastěji
se jedná o steatózu, která má vratný proces k úzdravě díky abstinenci a jaterní cirhózu,
která je již nevratná. 21 (26,3 %) žen utrpělo kvůli alkoholu nějaký úraz či pád. Jsou to
časté projevy opilosti, které končí odřeninami, zlomeninami a modřinami. 19 (23,8 %) žen
mělo problémy s vysokým krevním tlakem. 1/4 žen měla potíže se žaludkem a slinivkou
břišní. 3 ženy trpěly osteoporózou. 7 respondentek uvádělo jinou možnost, než byla
v nabídce v dotazníku. Tady ženy odpovídaly, že mají problémy s pamětí či sníženou
imunitou. 22 žen z 80 dotazovaných nemělo v důsledku alkoholu žádné tělesné potíže.
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Graf č. 4 – Sociální důsledky závislosti na alkoholu
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28 (35 %) žen si myslí, že jejich závislost měla negativní dopad na děti a jejich výchovu.
Je to určitě vysoký počet i vzhledem k tomu, že 9 žen z výzkumného souboru bylo
bezdětných a 26 žen bylo ve věkové kategorii, kdy již měly pravděpodobně děti dospělé.
25 (31,3 %) žen udává zhoršení vztahů v rodině, kde se ženy často setkávají s odmítnutím
nebo zavržením v důsledku své závislosti ze strany svých rodičů i širší rodiny. 19 (23,8 %)
žen si myslí, že jejich závislost stojí za rozpadem partnerského vztahu a 15 (18,8 %) žen
udává zhoršení výkonu a vztahů na pracovišti. Ve variantě odpovědí „jiné“ uváděly
propuštění ze zaměstnání či ztrátu přátel. Pouze 12 ženám alkohol nezpůsobil negativní
dopady v této oblasti.
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Graf č. 5 – Víra ve vyšší moc, jako pomoc při obnově zdraví a navrácení smyslu života
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Otázka číslo 12 z dotazníkového šetření, se zaměřila na spirituální oblast. Konkrétně, zda
se klientky obrací k nějaké Vyšší moci, která by mohla obnovit zdraví a navrátit smysl
života. Většina, tedy 61(76 %) žen se neobrací k žádné víře. Pouze 19 (24 %) z těchto žen
se k víře obrací a pomáhá jim překonávat životní situace. Pro člověka závislého na
alkoholu často neexistuje vyšší hodnota, než je alkohol. Riziky ve spirituální oblasti jsou
tak často absence životní perspektivy, smyslu života i naprostá degradace osobnosti
alkoholika pod úroveň přirozené lidské důstojnosti.
Graf č. 6 – Praktikování metod k navození duševního a tělesného uvolnění
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Následující otázka č. 13 se zabývala tím, jaké metody ženy preferují k navození duševního
a tělesného uvolnění. Tato otázka získala celkem 95 odpovědí od 80 žen. Nejvíce,
konkrétně 31 (38,8 %) žen využívá různé relaxační metody, 15 (18,8 %) žen volí
k navození uvolnění a odpočinku sport a různé formy cvičení. Jiné metody, jako například
procházky, četbu či popovídání si s přáteli využívá 13,8 % žen. 19 žen z 80 nepraktikují
žádné metody a k uvolnění tak využívají pravděpodobně jen alkohol.
Graf č. 7 – Motivace k podstoupení ústavní protialkoholní léčby
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Otázka č. 13 byla otevřená a zabývala se motivy a důvody zahájení léčby. Motivace
k léčbě u žen nejčastěji souvisí se zdravím a rodinou. 29 (36,3 %) z 80 žen podstoupilo
léčbu z důvodu zachování zdraví, či zhoršeného zdravotního stavu. 26 (32,5 %) žen přišlo
na léčbu pod tlakem rodiny, postupem času si však často tyto ženy hledají vnitřní důvody
pro léčbu a motivace se mění. Silným argumentem pro vstup do léčby byly pro 15 (18,8 %)
žen děti a jejich případné odebrání sociálními institucemi, 11 (13,8 %). Snaha o zachování
si péče o dítě bývá častým motivem žen pro vstup do léčby. 16,3 % žen přišlo na léčbu
z důvodu udržení si zaměstnání a pro 8 (10%) žen, bylo důvodem nastoupení léčby získání
si důvěry rodiny. Stejný počet žen chtěl díky léčbě začít žít plnohodnotný život bez
alkoholu.
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4.6.3 Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu
Ženy mají obecně větší problémy při zahájení léčby a potenciálně větší překážky
v přístupu k léčbě než muži. Tato třetí část dotazníku je zaměřena na bariéry ve
vyhledávání a přístupu k službám pro uživatelky návykových látek, včetně stigmatizace
těchto žen.
Graf č. 8 – Bariéra v přístupu k léčbě – Negativní postoj společnosti
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Otázka č. 17 v dotazníkovém šetření byla zaměřena na negativní postoj společnosti vůči
těmto ženám. Konkrétně se respondentek ptala, zda mají pocit, že s nimi někteří lidé
v jejich okolí (rodina, přátelé, kolegové v práci, apod.) jednali hůř, když věděli, že
nadměrně pijí alkohol. 42 (53 %) žen, tedy víc jak polovina, se s touto negativní reakcí
společnosti setkala, což jistě potvrzuje fakt, že užívání a závislost na drogách je u žen
společensky všeobecně hůře přijímána a tolerována. Toto společenské klima tak vyvíjí tlak,
který s sebou nese rizika, bránící ženám vystoupit z anonymity. Hrozí jim totiž
stigmatizace, která může například vést k odnětí dětí, a to často i bez reálných ukazatelů,
že by děti mohly být zanedbávány. 38 (47 %) žen, které se s výraznou negativní reakcí ve
svém okolí nesetkaly, může být ovlivněno mimo jiné také tím, že ženy pijí zpravidla doma,
tajně a osamoceně. Sousedé, přátelé, či kolegové v práci, tak často o jejich problému ani
neví.
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Graf č. 9 – Bariéra v přístupu k léčbě – Strach z odsouzení okolí
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Na grafu vidíme, že většina dotazovaných a to 46 (58 %) žen, projevila obavy z odsouzení
okolí a pociťovala to jako bariéru při vstupu na protialkoholní léčení. Je to jistě důsledek
toho, že jsou ženy vystaveny silnějšímu společenskému tlaku, stigmatizaci a odsouzení,
než muži.
Graf č. 10 – Pocit studu a selhání z důvodu nadměrné konzumace alkoholu
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Pocity studu a selhání mohou pramenit jednak z nízkého sebevědomí těchto žen a rovněž
z negativních reakcí veřejnosti vůči závislým ženám. Tyto ženy pak často hledají příčiny
problémů a konfliktů v sobě samých, což u nich pak vyvolává silné pocity viny a úzkosti.
Nízká míra sebehodnocení se často kombinuje s pesimistickým postojem v možnost změny.
Ženy mají pocit, že neobstály ve své roli matky a manželky, za své pití se stydí a snaží se
ho skrývat. Dochází tak k oddalování léčby způsobené obavou pacientky a často i její
rodiny ze stigmatizace diagnózou závislosti. Na grafu lze vidět, že 53 (66 %) žen se za své
pití stydí a mají pocit, že selhaly.
Graf č. 11 – Bariéra v přístupu k léčbě – Negativní reakce odborné veřejnosti
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Graf č. 11 ukazuje, jak velký počet respondentek se setkal s negativní reakcí, v souvislosti
se svou závislostí ze strany zdravotních a sociálních institucí. Konkrétně se jedná o 32
(40 %) žen. Ze zkušeností a vyprávění těchto žen vím, že se přístup personálu zásadně
mění ve chvíli, kdy se dozví o závislosti daného jedince. Od té chvíle jedná často povýšeně,
s despektem a někdy dokonce i nešetrně. Ze strachu ze stigmatizace nebo na základě
předchozí negativní zkušenosti, se pak žena velmi často rozhodne pomoc profesionálních
institucí nevyhledávat. S negativní reakcí ze strany profesionálů se nesetkalo 48 žen, což je
většina.
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Graf č. 12 – Bariéra v přístupu k léčbě – Obavy z odloučení od rodiny
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Graf č. 12 ukazuje, že na otázku zda měly ženy před nástupem na léčbu obavy z odloučení
od rodiny, odpovědělo 55 (69 %) žen kladně. Pro některé ženy je to nemožnost, ale pro
některé i neochota vymanit se ze svého rodinného zázemí a přerušit nebo uvolnit fungující
vztahy a vazby. Pro tyto ženy je to jistě neobvyklá situace, kdy opouští rodinu na období 3
měsíců a mají tak pocit, že bez nich to doma „fungovat“ nebude. Pro 25 žen obavy
z odloučení od rodiny bariéru nepředstavuje, což může být dáno i tím, že žijí v domácnosti
samy a naopak přivítají společnost lidí se stejným problémem.
Graf č. 13 – Bariéra v přístupu k léčbě - Zodpovědnost spojená s péčí o děti
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Nedostatek možností péče o děti během léčby patří mezi velmi časté strukturální bariéry
v přístupu k léčbě, kdy mateřství může znamenat nejen motivační faktor, ale paradoxně i
jednu z hlavních překážek pro vstup ženy do léčby. Menší počet, konkrétně 43 (54 %) žen,
které v dotazníkovém šetření uváděly tuto skutečnost jako bariéru pro vstup do léčby, byl
ovlivněn právě zmiňovaným faktem, že 9 žen z výzkumného souboru bylo bezdětných a 26
žen bylo ve věkové kategorii, kdy již měly pravděpodobně děti dospělé.
Graf č. 14 – Bariéry v přístupu k léčbě – Strach z neznáma

Strach z neznáma

29%
ne
ano
71%

57 (71 %) žen z 80 dotazovaných měly před nástupem k protialkoholnímu léčení strach
z neznáma a pociťovaly ho jako bariéru k nástupu na ústavní léčbu. Tato bariéra v sobě
může zahrnovat široké spektrum obav, vycházejících jak z praktických pohnutek (strach
z odloučení od rodiny, ztráty přátel, neznámého prostředí a lidí, obavy že léčbu nezvládnou,
strach z abstinenčních příznaků či opovržení personálu), tak i z méně konkrétních příčin
(ostych, ponížení, nechuť, snaha vyhnout se stresu). Problém spojený s touto bariérou
vidím v malé osvětě o průběhu ústavní protialkoholní léčby, například u obvodního či
psychiatrického lékaře. Mnohé ženy vůbec neví, jak taková léčba probíhá a jejich obavy
jsou pak často zbytečné.
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Graf č. 15 – Bariéra v přístupu k léčbě – Vnímání zbytečnosti, nepotřebnosti léčby

Vnímání zbytečnosti, nepotřebnosti léčby

25%
ne
ano
75%

Jen 20 (25 %) žen se domnívá, že léčbu nepotřebují, anebo nevěří, že by jim mohla pomoci.
Tyto ženy si často myslí, že se jejich problémy vyřeší i bez léčby a nemají pocit, že by jim
léčba zlepšila život. 60 (75 %) žen, což je převážná většina, vnímá svou léčbu jako
potřebnou a důležitou pomoc při jejich abstinenci.
Graf č. 16 – Bariéra v přístupu k léčbě - Obavy ze ztráty zaměstnání v důsledku
podstoupení protialkoholní léčby

Obavy ze ztráty zaměstnání

27%
ne
ano
73%
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Obavy ze ztráty zaměstnání mělo 22 (27 %) žen, což je jistě vysoký počet vzhledem
k tomu, že jen 33 (41,2 %) žen z výzkumného souboru mělo stálý pracovní poměr. Ostatní
ženy byly nezaměstnané, v důchodu nebo na mateřské dovolené. Tyto obavy mohou
pramenit jednak z délky komplexní protialkoholní léčby, kdy 3 měsíce může být pro
některé zaměstnavatele dlouhá doba na to, aby zaměstnanci místo podrželi. Některé ženy
se také setkávají s negativní reakcí a odsouzením v důsledku podstoupení léčby a své
závislosti ze strany zaměstnavatele či ostatních kolegů v práci. Tyto ženy se bojí, že
absolvováním léčby se jejich závislost potvrdí a stane veřejnou. Dostanou tak nálepku
„alkoholičky“, se kterou se potom hůře uplatňují na pracovním trhu. Může se tak stát, že
někteří zaměstnavatelé těmto ženám pod nějakou záminkou rozváží pracovní poměr nebo
jim neprodlouží pracovní smlouvu. Určitě stojí ze připomenutí, že z otázky zabývající se
motivací pro podstoupení ústavní protialkoholní léčby, udávalo 16,3 % žen udržení si
zaměstnání, jako jeden z důvodů podstoupení léčby.
Většina, tedy 58 žen obavy ze ztráty zaměstnání v důsledku podstoupení léčby neměla.
Graf č. 17 – Bariéry v přístupu k léčbě - Obavy z negativního vlivu na finanční situaci
v důsledku absolvování léčby

Obavy z negativní finanční situace

37%

ne
63%

ano

Obavy z negativního vlivu na finanční situaci v důsledku nastoupení ústavní léčby
znamenaly bariéru pro 30 (37 %) žen. Tyto ženy často opouští své zaměstnání na poměrně
dlouhou dobu a jediný jejich příjem sestává z pracovní neschopnosti nebo sociálních dávek,
což je pro některé nedostačující pro zajištění sociálních potřeb, zvláště pokud jsou tyto
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ženy samoživitelkami. Pro 50 žen tyto obavy nepředstavují bariéru pro vstup do léčby,
protože mají například oporu rodiny či manžela.
Tabulka č. 6 – Bariéry u žen s opakovanou léčbou

Bariéry pro
ženy
s opakovanou
léčbou

špatné předchozí zážitky z léčby
horší kvalita, pověst služeb
negativní postoj zaměstnanců
dlouhá čekací doba
nedostatečná nabídka možností programu
nedostatečné možnosti následné péče
nedostatek informací, komunikace
neměla jsem bariéru
jiné
jedná se o moji první léčbu

Absolutní

Relativní

4
2
8
18
6
4
11
13
5
28

5%
2,5%
10%
22,5%
7,5%
5%
13,8%
16,3%
6,3%
25%

U otázky, týkající se bariér u žen s opakovanou léčbou, měly ženy možnost více odpovědí.
Z tabulky č. 6 vyplývá, že 52 žen se léčí již opakovaně. Ukazuje se tedy, že ne tak často se
povede dosáhnout všech potřebných změn již v základní (tzn. první) léčbě. Často dochází
k recidivě abúzu a nutnosti pokračování v léčbě. Pro tyto ženy byla nejčastější bariérou
dlouhá čekací doba, na kterou odpovědělo 22,5 % žen. Ze strany zdravotních služeb by
13,8 % žen uvítalo lepší komunikaci a řádné poskytování kompletních informací o
zdravotním stavu a průběhu léčby. 16,3 % žen nemělo žádnou bariéru při vstupu na
opakovanou léčbu.
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Graf č. 18 – Nevýhody žen oproti mužům v nástupu na léčbu

Nevýhody žen oproti mužům v nástupu na
léčbu

51%

49%

ne
ano

Z grafu lze vyčíst, že 41 (51 %) z 80 dotazovaných žen má pocit, že jsou v nevýhodě oproti
mužům v nástupu na ústavní protialkoholní léčbu. Tyto ženy uváděly jako nejčastější
důvod rodinu a děti, a to v souvislosti s jejich péčí a pocitem, že děti matku potřebují a
největší starost o rodinu leží na nich. Do otevřené odpovědi uváděly, že mateřský pud a
touha mít dítě stále u sebe je pocit, který ženy mají mnohem více vyvinutý než muži a také
tím více trpí. Jsou také citlivější a více se jim stýská. Ženy dále uváděly, že se na ženu
„alkoholičku“ společnost dívá jinak, jsou více odsuzované okolím, přestože často berou
problém s alkoholem mnohem vážněji než muži. 39 (49 %) si nemyslí, že by byly
v nevýhodě oproti mužům v nástupu na rezidenční léčbu a ve své roli manželky a matky
tak nespatřují výraznou bariéru a stigma.
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5 Diskuze a závěr
Problematika žen – uživatelek návykových látek je pořád velkou otázkou, velkým
problémem a velkou příležitostí. Žena – gravidita – mateřství – rodičovství a drogy… Pro
mnohé děsivá kombinace. Jsou ženy – uživatelky opravdu tak velkým a nepřekonatelným
problémem, že spousta zařízení s nimi neumí či nechce blíže pracovat a zdravotnický
systém se od nich často distancuje? Je pojem dvojí stigmatizace v nás všech tak moc
zakotvený, že nechceme do problému více nahlédnout?
Bohužel s ženami užívajícími drogy se setkáváme a budeme setkávat a děti
závislých žen se budou rodit dále. Otázkou tedy je, proč takových zařízení, které prosazují
specifické programy pro ženy, není více, nebo proč se neprosazují ženská témata do
běžných služeb. Ženy, užívající návykové látky, jsou přeci jenom plnohodnotné bytosti,
které sice svým zjevem a chováním mnohdy neodpovídají obecné představě o ženskosti,
nicméně je to určitá skupina, která tímto chováním něco demonstruje. Není to jen shoda
okolností, že dítě vyrůstalo v rodině, kde nenašlo kvalitní rodičovské a citové zázemí, bylo
v dětství týrané, apod. sáhne k drogám? Příčin vzniku závislosti je mnoho, nicméně tak,
jako se hledí na běžnou drogovou populaci, tak bychom měly vnímat i ženy. Ne je
odsuzovat za jejich chování, ale naslouchat a podporovat, nechat rozhodovat a zajistit
nejlepší servis ženě.
Problematika žen užívajících návykové látky je pomalu rozvíjejícím se tématem, na
které odborná veřejnost a jednotlivé státy musí reagovat přiměřenými službami. Cílem této
práce bylo shrnout v teoretické části problematiku žen se závislostí na alkoholu –
specifické aspekty, gender problematiku, jednotlivé bariéry v přístupu k léčbě a systém
péče. Praktická část si kladla za cíl zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí
na alkoholu, včetně stigmatizace těchto žen. Práce měla také poskytnout pohled na vznik
závislosti u žen z hlediska bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti, který vnímá
drogovou závislost jako něco vznikajícího ve vzájemné interakci faktorů ze všech těchto
oblastí. Výzkum měl ukázat, jak alkoholismus zasahuje do vybraných oblastí života žen a
posoudit faktory z těchto jednotlivých oblastí, které mohly vést ke vzniku závislosti.
Pro upřesnění výsledků tohoto výzkumu a kvalitnější výsledky by bylo vhodné
rozšířit výzkumný vzorek a oslovit větší počet dotazovaných. V dotazníku byly rovněž
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použity polouzavřené a otevřené otázky, čímž se sice zjistilo více individuálních rozdílů,
ale zpracování odpovědí bylo náročnější.
V praktické části byly popsány podrobné výsledky kvantitativního výzkumu s
názvem „Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu“. Směřovaly k
potvrzení či vyvrácení výzkumných otázek a hypotéz, které byly před studií stanoveny.
H 1: U žen se závislostí na alkoholu je nejčastější bariérou v přístupu k léčbě obava
z odloučení od rodiny.
Tato hypotéza byla výzkumem vyvrácena.
Hypotéza byla stanovena vzhledem k tomu, že podstatným rysem genderové identity žen
jsou role, ve kterých se starají a pečují o ostatní, jsou v nich oddány a svázány s rodinným
životem. Z výzkumu však vyplynulo, že jen 55 (69 %) žen, na otázku zda měly před
nástupem na léčbu obavy z odloučení od rodiny, odpovědělo kladně. Větší počet žen,
konkrétně 57 (71 %) z 80 dotazovaných, měl před nástupem k ústavní protialkoholní léčbě
strach z neznáma a pociťovaly ho jako bariéru k nástupu na léčbu. Tyto ženy často vnímají
nástup do léčby jako další stres, kterému předchází příliš mnoho kroků, bojí se toho, co by
se v léčbě mohlo stát, nebo se bojí lidí, které by tam mohly potkat. Mnohdy se cítí trapně,
stydí se nastoupit do léčby, protože neví, jak taková léčba probíhá a co od ní mohou čekat.
H 2: Zodpovědnost spojená s péčí o děti znamená pro ženy více bariéru v přístupu k léčbě
než motivační faktor pro zahájení léčby.
Tato hypotéze byla výzkumem prokázána.
Hypotéza byla stanovena za předpokladu, že zodpovědnost za péči o dítě může znamenat
nejen motivační faktor, ale paradoxně i jednu z hlavních překážek, pro vstup ženy do léčby.
Hypotéze byla prokázána grafem č. 13, který ukazoval, že 43 (54 %) žen v dotazníkovém
šetření uvádí tuto skutečnost jako bariéru pro vstup do léčby. Naopak v tabulce č. 7, která
se zabývala motivací k podstoupení ústavní protialkoholní léčby, byly děti a zodpovědnost
za jejich péči argumentem pro vstup do léčby jen pro 15 (18,8 %) žen.
H 3: Většina žen bude mít obavy z odsouzení okolí (stigmatizace), když vstoupí do léčby.
Tato hypotéza byla výzkumem prokázána.
Tato hypotéza byla stanovena na základě toho, že užívání a závislost na drogách je u žen
společensky všeobecně hůře přijímána a tolerována. Výzkum hypotézu potvrdil na grafu
č. 9, kde více než polovina, tedy většina dotazovaných a to 46 (58 %) žen, projevilo obavy
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z odsouzení okolí a pociťovaly to jako bariéru při vstupu na protialkoholní léčení. Je to
jistě důsledek toho, že jsou ženy vystaveny silnějšímu společenskému tlaku, stigmatizaci a
odsouzení, než muži.
H 4: Duální diagnózy zvyšují bariéry v přístupu a zapojení klientky do léčby.
Tato hypotéza nebyla výzkumem dostatečně zjištěna
Hypotézou mělo být prokázáno, že duální diagnózy v léčbě přináší mnohé problémy.
Velmi často přídatná porucha komplikuje zapojení klientky do léčby, snižuje její
schopnosti mít z ní prospěch a případně vůbec v léčbě vytrvat. Výzkumem bylo sice
zjištěno, že 71 respondentek z 80 dotazovaných má psychické problémy a 48 žen má
v historii trauma, které mohlo následně vést ke vzniku posttraumatické stresové poruchy.
Nebylo však prokázáno, zda a jak tyto komorbidity zvyšují bariéry v přístupu a zapojení
klientky do léčby. Obecně lze říct, že většina duševních problémů zvyšuje riziko problému
s návykovými látkami a komplikuje jejich prevenci i léčbu.
H 5: Trauma se vyskytuje jako časté pozadí u problémů žen se závislostí na alkoholu.
Tato hypotéza byla výzkumem prokázána
Hypotéza byla stanovena na základě výzkumů, které upozorňují na fakt, že byla nalezena
vysoká pozitivní korelace u žen, které mají problémy s drogami a zároveň zkušeností
v minulosti se špatným zacházením, sexuálním obtěžováním, znásilněním či fyzickým
týráním (Stocco et al. 2000). Hypotéza byla potvrzena na tabulce č. 5, která ukazuje, že
traumatickou událost v minulosti zažilo 48 z 80 klientek. Z toho nejvíce klientek mělo
zkušenost s psychickým násilím 25 (31,3%) žen a partnerským násilím 21 (26,3%) žen.
Sexuálním zneužitím si prošlo 7 žen z 80 dotazovaných. Znásilnění uvedly 4 ženy.
Ve variantě odpovědí „jiné“ ženy uváděly závažný úraz, autonehodu, úmrtí v rodině, ale
také velmi závažné zneužití v dětství, které uvedly 2 ženy. Je třeba si uvědomit, že zážitky
traumatu představují pro některé ženy závažné bariéry při vstupu a setrvání v léčbě, zvláště
pokud vstupují do koedukovaných programů, kde mohou mít obavy o fyzickou bezpečnost
uvnitř i vně nastavení programu.
Hlavním cílem této práce bylo zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se
závislostí na alkoholu. Vzhledem k tomuto cíli byla zvolena základní výzkumná otázka:
Jaké jsou nejčastější bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu?

50

Bylo identifikováno pět základních faktorů, které představují bariéry vstupu do
léčby a při jejím poskytování. Sestupně podle četnosti odpovědí žen to jsou:
1. Strach z neznáma, nechuť k léčbě – široké spektrum obav, vycházejících jak z
praktických pohnutek (strach ze ztráty přátel, abstinenčních příznaků či možných
spolupacientů), tak i z méně konkrétních příčin (ostych, nechuť, snaha vyhnout se
stresu).
2. Obavy z odloučení od rodiny - bariéra rodinných a existenčních vazeb – neochota
nebo nemožnost vymanit se ze svého rodinného, sociálního či existenčního zázemí
a přerušit nebo uvolnit fungující vazby a vztahy.
3. Pocit studu, selhání – pramenící často z nízkého sebevědomí těchto žen a rovněž
z negativních reakcí veřejnosti vůči závislým ženám. Nízká míra sebehodnocení se
často kombinuje s pesimistickým postojem v možnosti změny. Dochází tak
k oddalování léčby způsobené obavou pacientky a často i její rodiny ze
stigmatizace diagnózou závislosti.
4. Obavy z odsouzení okolí – bariéra, která je důsledkem toho, že jsou ženy
vystaveny silnějšímu společenskému tlaku, stigmatizaci a odsouzení, než muži.
Toto společenské klima tak vyvíjí tlak, který s sebou nese rizika, bránící ženám
vystoupit z anonymity a využít příslušných služeb.
5. Zodpovědnost za péči o dítě - těhotenství nebo péče o dítě jednou z hlavních
překážek, která brání ženám v užívání různých typů služeb pro uživatele
návykových látek, nebo samotnému nastoupení služeb.
Výzkum přinesl zajímavé poznatky a objasnil nejčastější bariéry v přístupu k léčbě
u žen se závislostí na alkoholu. Definováním těchto bariér je bude možno do budoucna
minimalizovat a tím i lépe využívat jednotlivých služeb. Tyto poznatky by také mohly
pomoci k lepšímu náhledu a přístupu veřejnosti a okolí k těmto ženám. Dále by tento
výzkum mohl být přínosný pro jednotlivé programy, zabývajícími se touto problematikou,
které by se tak měly více diferencovat z hlediska genderových specifik a nabízet
komplexní služby reflektující specifické potřeby žen a vyvíjet opatření k odstraňování
bariér v přístupu k léčbě a návazným službám.
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Příloha č. 2: Dotazník
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás oslovila s žádostí o vyplnění dotazníku pro mou závěrečnou práci
s názvem „Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislosti na alkoholu“, kterou zpracovávám
v rámci studia na1.lékařské fakultě UK v Praze, obor adiktologie. Vyplnění dotazníku Vám
zabere přibližně 15 minut. Účast ve výzkumu je zcela anonymní a data budou použita
pouze pro psaní bakalářské práci. Z uvedených odpovědí vyberte jednu či více
z nabízených možností. Kde je možnost doplnění vlastního názoru, tam prosím doplňte.
Děkuji za spolupráci. Petra Ondráčková

INFORMACE O RESPONDENTKÁCH
1) Váš věk
a) 18-25 let
b) 26-35 let
c) 36-49 let
d) 50 a více
2) Nejvyšší dosažené vzdělání
a) Základní, vyučen
b) Středoškolské s maturitou
c) Vyšší odborné
d) vysokoškolské
3) Nynější zaměstnání
a) Studentka
b) Stálý pracovní poměr
c) Příležitostní práce, brigády
d) Důchodce/invalidní důchodce
e) Nezaměstnaná
f) Mateřská dovolená
g) Jiné
4) Rodinný stav
a) Svobodná
b) Vdaná
c) Rozvedená
d) Partner
e) Vdova
5) Počet dětí
a) Bezdětná
b) Jedno dítě
c) Dvě a více dětí
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BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUÁLNÍ OBLAST
6) Vyskytují se ve Vaší blízké rodině genetické předpoklady v souvislosti se
zvýšenou konzumací alkoholu?
a) Ano
b) Ne
7) Myslíte si, že důvodem Vaší nadměrné konzumace alkohol byly
psychosomatické obtíže jako:
(možnost více odpovědí)
a) Bolesti hlavy, břicha, kloubů
b) Nechutenství
c) Poruchy spánku
d) Chronická únava
e) Gynekologické potíže
f) Kožní problémy, ekzémy
g) Ne
h) Jiné, uveďte
………………………………………………………………………………….....
8) Myslíte si, že Vám alkohol pomáhal:
(možnost více odpovědí)
a) Dosáhnout euforií, dobrou náladu
b) Odstranit úzkost a deprese
c) Odstranit poruchy spánku
d) Snižovat či udržovat tělesnou hmotnost
e) Zvládat zátěžové situace, stres
f) Zmírňovat pocity nedostatku lásky od rodičů, partnera, dětí
g) Odbourávat pocity méněcennosti, snížené sebevědomí
h) Jiné, uveďte
………………………………………………………………………………….
9) Předpokládáte, že za rozvojem Vaší alkoholové závislosti stojí:
(možnost více odpovědí)
a) Samota
b) Vliv přátel, kteří pijí alkohol
c) Sdílení domácnosti s osobou, která nadužívá alkohol
d) Manželské konflikty
e) Citové a sexuální neuspokojení
f) Nespokojenost a problémy v zaměstnání
g) Problémy s výchovou dětí
h) Jiné, uveďte:
……………………………………………………………………………………
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10) Prožila jste v minulosti nějakou traumatickou událost?
(možnost více odpovědí)
a) Fyzické násilí
b) Psychické násilí
c) Sexuální zneužití
d) Znásilnění
e) Neprožila jsem
f) Jiné, uveďte
……………………………………………………………………………………
11) Máte nebo měla jste nějaké psychické potíže v souvislosti s nadměrnou
konzumací alkoholu?
(možnost více odpovědí)
a) Výkyvy nálad
b) Úzkosti
c) Deprese
d) Sebevražedné myšlenky či pokus v minulosti
e) Nemám, neměla jsem
f) Jiné, uveďte
……………………………………………………………………………………
12) Máte nebo měla jste nějaké tělesné potíže v důsledku nadměrné konzumace
alkoholu?
(možnost více odpovědí)
a) Zažívací obtíže
b) Potíže se slinivkou břišní
c) Poškození jater
d) Vyšší krevní tlak
e) Úrazy, pády
f) Reprodukční poruchy
g) Osteporózu (řídnutí kostí)
h) Nemám, neměla jsem
i) Jiné, uveďte
……………………………………………………………………………………
13) Myslíte, že Vám alkohol způsobil problémy v některých z těchto oblastí
života?
(možnost více odpovědí)
a) Dopady na děti a jejich výchovu
b) Odebrání dítěte z péče
c) Zhoršení rodinných vztahů
d) Rozpad rodiny – partnerského vztahu
e) Zhoršení výkonu a vztahů na pracovišti
f) Nezpůsobil
g) Jiné, uveďte
…………………………………………………………………………….....
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14) Obracíte se k nějaké Vyšší moci, která by Vám mohla pomoci obnovit zdraví a
navrátit smysl život?
a) Ano
b) Ne
15) Praktikujete nějaké metody k navození psychické a fyzické pohody?
(možnost více odpovědí)
a) Meditace
b) Cvičení (např.:jóga)
c) Relaxace
d) Návštěva svépomocných skupin (Anonymní alkoholici aj.)
e) Nepraktikuji
f) Jiné, uveďte:
…………………………………………………………………………………….
16) Jaké byly důvody (motivace), které Vás vedly k rozhodnutí podstoupení
protialkoholní léčby?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

OBLAST TÝKAJÍCÍ SE BARIÉR V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ
17) Měla jste pocit, že s vámi někteří lidé jednali hůř, když věděli, že nadměrně
pijete alkohol? (rodina, přátelé, lidé ve vašem okolí, kolegové v práci, apod.)
a) Ano
b) Ne
18) Byly Vaší bariérou při vstupu do léčby obavy z odsouzení okolí?
a) Ano
b) Ne
19) Měla jste pocit studu a selhání z důvodů svého nadměrného pití alkoholu?
a) Ano
b) Ne
20) Setkala jste se s negativní reakcí v souvislosti s vaší závislostí, ze strany
zdravotních a sociálních institucí a jejich pracovníků, u kterých jste se
rozhodla hledat pomoc?
a) Ano
b) Ne
21) Měla jste obavy před nástupem na protialkoholní léčení z odloučení rodiny?
a) Ano
b) Ne
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22) Pokud máte děti, byla Vaší bariérou k nástupu do léčby starost spojená s péčí
o ně?
a) Ano
b) Ne
23) Byl překážkou k nástupu k protialkoholní léčbě strach z neznáma?
a) Ano
b) Ne
24) Vnímala jste léčbu jako nepotřebnou, zbytečnou?
a) Ano
b) Ne
25) Bála jste se o ztrátu zaměstnání v důsledku podstoupení protialkoholní léčby?
a) Ano
b) Ne
26) Bála jste se negativního vlivu na finanční situaci v důsledku nastoupení
protialkoholní léčby?
a) Ano
b) Ne
27) Pokud je tato protialkoholní léčba pro Vás opakovaná, byly bariérou:
(možnost více odpovědí)
a) Špatné předchozí zážitky z léčby
b) Horší kvalita, pověst služeb
c) Negativní postoj zaměstnanců
d) Dlouhá čekací doba
e) Nedostatečná nabídka možnosti léčby a programu
f) Nedostatečné možnosti následné péče (doléčovaní)
g) Nemám, neměla jsem
h) Jiné, uveďte
…………………………………………………………………………………..
28) Myslíte si, že jsou ženy v nastoupení na protialkoholní léčení oproti mužům
v nevýhodě?
a) Ano, proč?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b) Ne
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