
Interpersonal Relationships during

Drug Use and Addiction Treatment

from the Perspective of Clients

in a Therapeutic Community

KLIMAS, J. 1,2

1 Department of Psychology, Faculty of Philosophy and Arts, Trnava University, Trnava, Slovakia
2 School of Medicine and Medical Science, University College Dublin, Ireland

Citation: Klimas, J. (2012). Interpersonálne vzťahy v priebehu užívania drog a lieèby závislosti z poh¾adu klientov/iek

v terapeutickej komunite. Adiktologie, (12)1, 36–45.

2012/ 12 / 1

ORIGINAL ARTICLE

ADIKTOLOGIE363636

BACKGROUND: Interpersonal problems among drug us-

ers (DU) are frequent, are related to other problems, and im-

prove during addiction treatment. AIMS: Using a retro-

spective methodology, to acquire a better understanding of

changes in relationships which occur in the course of drug

use and drug treatment, as well as their subjective ap-

praisal by ex-drug users. METHOD: Semi-structured inter-

views with drug users in a therapeutic community (TC)

were analysed by means of a descriptive-interpretive

method. The coding of interview transcripts into categories

was performed in two phases using the NVivo 7 qualitative

software. Five interviews were coded in the pilot phase, fol-

lowed by an audit by an external psychologist and progres-

sive coding of the rest of the transcripts, with data satura-

tion being reached in the second phase. PARTICIPANTS:

Nine male clients and one female one, aged 18–36 years

(mean: 25.9), participated in the study, and the lengths of

their stays in the TC were 2–35 months (mean: 9.9). Their

approximate mean age at the time of the onset of drug use

was 15.6 years (12–28). RESULTS: The analysis provided

21 categories which were divided into three domains based

on chronological order. Changes in relationship priority

during active drug use occurred on the basis of barriers

(such as the need to obtain drugs and stigma), which re-

strained active drug users from engaging in and maintain-

ing their social relationships. Re-prioritisation of relation-

ships during treatment was facilitated by the experience of

help, support, and the restoration of trust in relationships.

CONCLUSIONS: This study builds on the previous work

exploring the broad issue of the social consequences of

drug use while also offering clients’ perspectives on this

topic.
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K¼ÚÈOVÉ SLOVÁ: INTERPERSONÁLNE VZŤAHY – UŽÍVANIE DROG –ZÁVISLOSŤ – TERAPEUTICKÁ KOMUNITA –

RESOCIALIZAÈNÉ STREDISKO – KVALITATÍVNY VÝSKUM

VÝCHODISKÁ: Interpersonálne problémy u užívate-
¾ov/iek drog (UD) sú èasté, späté s ïalšími problémami
a zlepšujúce sa poèas lieèby závislosti. CIELE: Cie¾om na-
šej štúdie bolo pomocou retrospektívnej metódy bližšie
porozumieť zmenám vo vzťahoch, ku ktorým dochádza
v rôznych fázach užívania drog a lieèenia závislosti, ako aj
ich subjektívnemu hodnoteniu exužívate¾mi/kami drog.
METÓDY: Semištrukturované rozhovory s UD v terapeu-
tickej komunite (TK) boli analyzované deskriptívno-inter-
pretatívnym spôsobom. Kódovanie prepisov rozhovorov
do kategórií prebehlo v dvoch fázach za pomoci kvalitatív-
neho programu NVivo 7. V pilotnej fáze bolo analyzova-
ných päť rozhovorov, nasledoval audit externým psycho-
lógom a neskôr postupné kódovanie zvyšných prepisov so
sledovaním saturácie v druhej fáze. SÚBOR: Štúdie sa
zúèastnilo 9 klientov a jedna klientka s priemerným vekom

25,9 rokov (18–36), ktorí boli v TK priemerne 9,9 mesiacov
(2–35). Približný vek prvého užitia nelegálnych drog bol
v priemere 15,6 rokov (12–28). VÝSLEDKY: Analýza pos-
kytla 21 kategórií, ktoré boli pod¾a chronologickej postup-
nosti rozdelené do troch domén. Zmeny v priorite vzťahov
poèas aktívneho užívania drog sa diali na základe bariér
(potreba zaobstarať drogy, stigma), ktoré bránili aktívnym
UD vytvárať a udržiavať sociálne vzťahy. Reprioritizácia
vzťahov poèas lieèby bola facilitovaná najmä zážitkom po-
moci, opory a obnovením vzťahovej dôvery. ZÁVERY:

Táto štúdia nadväzuje na závery predchádzajúcich prác
v rozsiahlej oblasti sociálnych následkov užívania drog
a ponúka poh¾ad klientov/iek na túto tému.
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� 1 ÚVOD
Interpersonálne problémy u ¾udí nadmerne užívajúcich al-

kohol a iné drogy sú èasté, späté s ïalšími problémami

a zlepšujúce sa poèas lieèby závislosti.

Systematická metaanalýza štúdií o výskyte domáceho

násilia a intoxikácie alkoholom preukázala vyššiu pravde-

podobnosť násilia v prípade akútnej intoxikácie (Foran &

O’Leary, 2008). Ïalej sa ukázalo, že rané traumy z detstva

majú zvýšený výskyt u užívate¾ov/iek drog (UD) (Grayson

& Nolen-Hoeksema, 2005).

Zatia¾ èo kvantitatívny výskum prináša prevažne ne-

gatívne závery o vzťahoch aktívnych UD, kvalitatívny výs-

kum dopåòa tieto zistenia výsledkami, ktoré sú niekedy

opaèné. Napríklad Simmons a Singer (2006) zistili, že v uží-

vate¾ských pároch sa partneri/ky vzájomne podporovali pri

zaobstarávaní drog, èo je pod¾a nich prejavom náklonnosti

a altruizmu. V podobnej kvalitatívnej štúdii (Wright, Tom-

pkins & Sheard, 2007) si autori/ky položili otázku, èi môže

vzájomné injikovanie drog predstavovať formu zneužívania

partnera/ky. Výpovede participantov/iek podporili túto hy-

potézu, no napriek tomu bola v stabilnejších a nekonflikt-

ných pároch prítomná aj neha a snaha aplikovať drogu bez-

bolestne, resp. bez zbytoèného zranenia partnera/ky.

Rozdiely v uvedených kvantitatívnych a kvalitatív-

nych výskumoch by sa dali vysvetliť dvomi spôsobmi. Väèši-

na kvantitatívnych štúdií využíva lieèených a nie aktívnych

UD (Cunningham & McCambridge, 2011; Zinberg, 1984).

Kvantitatívne výskumy s lieèenými UD zvyèajne zisťujú iba

poèet vzťahov, frekvenciu interakcie, prípadne spokojnosť

so vzťahmi (napr. Eldred & Washington, 1976). Z toho vy-

plýva, že pre podrobnejšie poznanie vzťahov UD by sa mal

adiktologický výskum v oblasti vzťahov orientovať viac na

kvalitatívne metódy a na skúmanie období aktívneho užíva-

nia drog, hoci aj retrospektívnym spôsobom.

Odhliadnuc od toho, že väèšina našich poznatkov

o vzťahoch UD pochádza z retrospektívneho skúmania lie-

èených UD, faktom zostáva, že lieèba závislosti je vo vše-

obecnosti úèinná (Hubbard, Craddock & Anderson, 2003).

Napríklad, úèinnosť ambulantnej lieèby bola potvrdená

v doposia¾ najrigoróznejšej štúdii sledujúcej rozdiely

v rôznych druhoch terapie (Crits-Christoph et al., 1999).

Vzťahové fungovanie sa zlepšilo o 23–29 %. Výskum terapeu-

tických komunít (TK) potvrdil ich úèinnosť, napr. systema-

tickou preh¾adovou štúdiou (Lees, Manning & Rawlings,

1999), hoci novšia preh¾adová štúdia zistila nedostatok výs-

kumov potvrdzujúcich ich úèinnosť v prípade drogovej zá-

vislosti (Smith, Gates & Foxcroft, 2006). V tejto oblasti je

stále deficit znáhodòovaných klinických štúdií (tzv. RCT)

(De Leon, 2010).

Vzťahy sú dôležitým faktorom v lieèbe závislosti. Ich

pozitívny prínos sa prejavuje jednak vo vzťahu s terapeu-

tom/kou (Barber et al., 2006), ale aj mimo terapeutickej in-

terakcie (Orford et al., 2006; Prochaska & diClemente,

1982). Napríklad v lieèbe alkoholovej závislosti sa zistilo, že

aj individuálne lieèenie otcov so závislosťou je prínosné pre

celú rodinu (Andreas, O’Farrell & Fals-Stewart, 2006). Toto

naznaèuje, že lieèba závislosti by mala zahàòať intervencie,

ktoré sa jednak zameriavajú na vzťahové fungovanie klien-

tov/iek a ktoré zároveò využívajú úèinnosť interpersonál-

nych faktorov.

V adiktologickom výskume sociálnych aspektov závis-

losti je u nás deficit výskumov s aktívnymi UD. Kvalitatív-

nych štúdií je rovnako málo, zatia¾ èo výsledky kvantita-

tívnych prieskumov korešpondujú so zahraniènými. Na-

príklad, v slovenskej práci Andrého et al. (1994) hodnotilo

vzťahy s príbuznými 35 % osôb vyšetrených pre podozrenie

zo závislosti od drog ako disharmonické a 33 % nemalo kon-

takt s rodinou. Domáce kvalitatívne štúdie z prostredia lieè-

by prinášajú výsledky, ktoré zodpovedajú kvantitatívnym

výskumom z posledných rokov (napr. Molnárová, Prajsová,

Veèeøová & Kobližková, 2008). Ich závery podporujú funk-

ciu vzťahových faktorov pri vzniku (napr. rodinná deprivá-

cia, psychosociálna vulnerabilita, viz Miovský, 2000) aj

pri úspešnej lieèbe závislosti (Halama & Klimas, 2006; Ra-

dimecký, 2006).

Z uvedeného preh¾adu literatúry vyplýva, že chýbajú

kvalitatívne výskumy skúmajúce vzťahy poèas aktívne-

ho užívania drog. Skúmanie týchto vzťahov môže viesť

k zmenám v tom, ako sa pozeráme na UD, a k zníženiu

spoloèenských predsudkov. Nepriamo sa tým môže zvýšiť

dostupnosť pomáhajúcich služieb pre UD a aj samotné

služby.

� 2 CIELE
Cie¾om tejto exploratívnej štúdie bolo preto bližšie porozu-

mieť vnímaniu interpersonálnych vzťahov u UD a zmenám,

ku ktorým v nich dochádza v rôznych fázach užívania drog

a lieèby závislosti. Vnímanie minulých a súèasných vzťahov

sme skúmali metódou retrospektívnych výpovedí u klien-

tov/iek lieèených v TK. Kvalitatívnu metodológiu sme zvoli-

li preto, lebo predsudky o vzťahoch UD obmedzujú možnosti

tradièného kvantitatívneho skúmania v tejto oblasti (Miov-

ský, 2001), a dúfali sme, že kvalitatívna metóda nám umož-

ní venovať sa negatívnym, až protireèiacim prípadom, èo je

zároveò taktika na zlepšovanie kvalitatívneho výskumu

(Fitzpatrick & Boulton, 1994).

� 3 VÝSKUMNÝ SÚBOR
Kvalitatívnych rozhovorov sa zúèastnilo 10 klientov/iek (z

toho 1 žena) zo slovenskej TK. Rozhovory sme nahrávali od

januára do septembra 2009 pod¾a toho, ako klienti/tka po-

stupne napåòali podmienky zaradenia do výskumného vý-

beru. Tieto podmienky boli vek (nad 18 rokov), dåžka pobytu

v TK (minimálne 2 mesiace, èo umožnilo urèitý odstup a ref-

lexiu obdobia pred lieèbou) a nealkoholová, resp. kombino-

vaná závislosť.
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Vo vzťahu k dåžke pobytu v TK sme zvolili tzv. ciele-

ný/teoretický nábor (ang. Purposive/Theoretical sampling)

klientov/iek do vzorky, ktorý sa bežne využíva v kvalitatív-

nom výskume (Fitzpatrick & Boulton, 1994) a ktorý umož-

òuje vybrať takých participantov/ky, ktorí budú najlepšie

ilustrovať skúmaný proces alebo fenomén. Zámerne sme

preto zvolili klientov/ky TK, ktorí boli v rôznych fázach lieè-

by, keïže sa dá oèakávať, že svoje vzťahy budú subjektívne

prežívať odlišne, napr. klienti/ky, ktorí sú v lieèbe iba dva

mesiace, sa spravidla zaoberajú vlastnou motiváciou k lieè-

be a na vnútorné vzťahy sa príliš nezameriavajú, zatia¾ èo

¾udia po trojroènej lieèbe môžu byť až „odtrhnutí“ od sociál-

nej reality mimo TK (viz napr. Kooyman, 2005; Radimecký,

2006). Takýto spôsob výberu participantov/iek nám posky-

tol relatívne široké spektrum perspektív na danú problema-

tiku v súlade s uvedenými cie¾mi štúdie.

Priemerný vek úèastníkov/èky bol 25,9 rokov (18–36)

a priemerná dåžka pobytu v TK bola 9,9 mesiacov (2–35).

Približný vek prvého užitia nelegálnych drog bol v priemere

15,6 rokov (12–281). Jeden klient bol inej než slovenskej ná-

rodnosti. Najvyššia dosiahnutá úroveò vzdelania bola zá-

kladná škola (2), SOU (2) a SŠ s maturitou (6). Pre štyroch

klientov išlo o prvé lieèenie, ktoré doposia¾ absolvovali. Lie-

èba v TK prebieha na Slovensku v tzv. resocializaèných cen-

trách. Okrem komunitného programu, pracovnej terapie,

individuálnej a skupinovej psychoterapie sú jej súèasťou aj

iné aktivity (bližšie viz Šírová, 1999).

� 4 SPÔSOB VÝSKUMU
So všetkými úèastníkmi/èkou sme po oboznámení s úèelmi

výskumu a podpise informovaného súhlasu nahrali semi-

štrukturovaný rozhovor, ktorý exploroval dve základné té-

my. Prvou bol priebeh zmien vo vzťahoch, ku ktorým došlo

od poèiatkov užívania drog až dodnes, a druhou bola úloha,

ktorú v tom hrali drogy. Pri analýze prepisov rozhovorov

sme postupovali pod¾a zásad deskriptívno-interpretatív-

neho prístupu (Elliott & Timu¾ák, 2005), ktoré sme podrob-

ne opísali v pilotnom príspevku (Klimas, 2010). Po spraco-

vaní prvých piatich rozhovorov prebehol externý audit a po

òom sme do analýzy postupne pridávali ïalšie prepisy a sle-

dovali saturáciu pilotných kategórií. Zahrnutie ïalších pre-

pisov prinieslo nové sub/kategórie, ktoré uvádzame v tomto

èlánku.

Kvalitatívnu analýzu dvakrát auditoval externý audí-

tor skúsený v kvalitatívnej metodológii a pracujúci v oblasti

lieèby závislostí, èo prispelo k celkovému posilneniu validi-

ty a „kredibility“, resp. dôveryhodnosti (ang. trustworthi-

ness) analýzy (Hill et al., 2005). Validita a kredibilita kvali-

tatívnej analýzy bola, okrem sledovania saturácie dát a ex-

terného auditu, ïalej zvýšená využitím kvalitatívneho

softwaru NVivo na spracovanie dát (Bazeley & Richards,

2007).

Nahrávky rozhovorov prepísal priamo autor èlánku

a súbory s prepismi boli následne importované do programu

NVivo 7. Verzia 7, ktorú sme využili v analýze, bola vyvinu-

tá austrálskou firmou (Qualitative Software Research)

v 2007 na základe jej predchodcu NUD*IST. Tento kom-

plexný program zluèuje v sebe výhody textového a tabu¾ko-

vého editoru, multimediálneho prehrávaèa spolu so základ-

ným grafickým programom. Umožòuje pracovať s rôznymi

typmi dokumentov a súborov naraz, èo facilituje porovnáva-

nie a klasifikáciu (pre detailný popis pozri napr. Bazeley &

Richards, 2007). Významové jednotky sme v tomto progra-

me kódovali do tzv. uzlov (Free node) jednoduchým zvýraz-

nením textu. Tieto sme neskôr kombinovali do širších kate-

górií a nakoniec domén (tzv. Tree nodes). Na základe podo-

bností a rozdielov medzi jednotlivými kategóriami sme

vytvorili štruktúru, resp. hierarchiu kategórií, ktorá obsa-

hovala odkazy na výroky z jednotlivých prepisov.

Výskumná procedúra bola po etickej stránke schvále-

ná komisiou Katedry psychológie na TU v Trnave v rámci

obhajoby dizertaèného projektu autora èlánku (máj 2007).

� 5 VÝSLEDKY
Analýza poskytla celkovo 21 všeobecných, resp. „typických“

kategórií (viz Hill et al., 2005) a 13 subkategórií, ktoré boli

na základe èasovej postupnosti usporiadané do troch

väèších skupín, t.j. domén. Okrem typických kategórií

vznikli poèas analýzy aj variabilné kategórie, ktoré boli sý-

tené príliš nízkym poètom klientov/iek (<4), a preto ich

v tomto èlánku neuvádzame. Keï sme po pilotnej analýze

postupne pridávali ïalšie prepisy, t.j. sledovali saturáciu,

identifikovali sme 8 nových sub/kategórií. V tomto príspev-

ku uvádzame výsledný zoznam kategórií a konkrétne prík-

lady výpovedí klientov/iek. Èísla v zátvorkách repre-

zentujú poèet klientov/iek zaradených do príslušnej kate-

górie (t.j. 7/10 znamená, že o danej kategórií vypovedalo

7 z 10 participantov/iek).

Prvá doména sa týka vzťahov pred zaèiatkom užíva-

nia drog, ako ich popísali úèastníci/èky v rozhovoroch. Kate-

górie v tejto doméne opisujú predovšetkým rodinné a roves-

nícke vzťahy na prelome zaèiatkov užívania drog (pozn.: tie-

to kategórie nemusia byť nevyhnutne charakteristické pre

všetkých neskorších UD). Konkrétne ide o 7 hlavných kate-

górií a dve nové subkategórie (ktoré vznikli až po pridaní

ïalších prepisov do analýzy, obrázok 1):

- K mal/a pretrvávajúci blízky, až výluèný vzťah s ro-
dinným príslušníkom/èkou (7/10)

„...ako starká bola vždycky nejaký môj azyl, to je to, bolo

tak, že keï bolo, neviem ako, zle, tak som vždycky došla

k starkej, jak mi bolo zle, tak som išla k nej“ (rozhovor 1).

- K vnímal/a výchovný štýl v rodine ako reštriktívny
(4/10)
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1/ Jeden z klientov mal kombinovanú závislosť, kde bola primárna alkoholo-

vá závislosť, a preto uvádzame vek (28), v ktorom zaèal problémovo piť.
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Interpersonálne
vzťahy

Rovesnícke vzťahy
1. bezproblémové s rovesníkmi
aj v práci (6)
2. experimentovanie s mäkkými
drogami (8)
3. zaèiatok tvrdých drog (7)

Roodinné vzťahy
1. blízky vzťah s èlenom/kou
rodiny (7)
2. neprejavovanie citov
a povrchnosť (6)

PRED

Zmena vzťahov vytvára
prostredie pre drogy

a

chaotický
životný štýl

Neriešenie
POÈAS

Reprioritizácia
DNES

Osobné zmeny
1. prispôsobovanie sa –
externá motivácia (8)
2. internalizácia – interná
motivácia (8)
3. reprioritizácia (7)

Pomáhajúce vzťahy
1. spoluklienti/ky na skupinách
a vo vzájomných vzťahoch (8)
2. personál a terapeuti/ky (6)
3. rodina a kamaráti/ky

Vzťahy vonku
1. stagnácia, zlepšenie až po
dlhšej lieèbe (6)
2. bez zmeny, resp. zhoršenie (4)

Podpora a dobré vzťahy
1. rodina a kamaráti motivujú
k lieèbe (8)
2. udržiavanie dobrých vzťahov
(5)

Neriešenie
1. rodina a kamaráti: kvôli iným
potrebám, prioritám (6)
2. vzťahy s UD: ¾ahostajnosť, až
vzájomné škodenie si (8)

Intenzívne problémy
1. neuprímnosť (7)
2. prehåbenie vzťahových
problémov (6)
3. zvládanie vzťahových
problémov drogami (8)

Obrázok 1 / Figure 1
Interpersonálne zmeny poèas užívania drog a závislosti. (Èísla v zátvorkách znamenajú poèet klientov/iek vypovedajúcich o danej zmene.)

Interpersonal changes during drug use and addiction. (Numbers in brackets represent number of clients who reported the change.)



„...ja neviem, nemohol som si doma povedať vlastný ná-

zor a furt mi nadávali, jak sa obliekaš, hudbu, jakú máš,

a nemal som takú slobodu v tomto“ (rozhovor 2).

- K vnímal/a rodinné prostredie ako neúplné alebo
konfliktné (4/10)

„Vždy som došiel domov a hádka bola na dennom poria-

dku, klasika, taká dosť blbá atmosféra bola kvôli tomu do-

ma, to bolo roky, dlho. Vlastne žil som len s mamou, lebo otec

odišiel, keï som mal 6“ (rozhovor 9).

- Neprejavovanie citov vo vzťahoch a povrchnosť
v rodine (6/10)

„Otec a matka, nepamätám si, že by mi povedali, alebo

ma objali, že ma majú radi, toto viem, že v našej rodine chý-

balo, ale kvôli tomu som nezaèal brať drogy“ (rozhovor 3).

- K vníma vzťahy s rovesníkmi, v práci ako
bezproblémové (6/10)

„V rodine vzťahy super, s mamou, s otcom dobré vzťa-

hy dodnes. V škole tiež normálne, priemerný prospech“

(rozhovor 11).

- Kolektív rovesníkov je priestorom pre experimento-
vanie s marihuanou a taneènými drogami (8/10)

- K skúša marihuanu a iné drogy s najlepším kamará-

tom/tkou (4/10)

„...mám jedného kamaráta, najlepšieho kamoša. S ním

som sa zdie¾al o všetkom“ (rozhovor 8).

- Zaèiatok užívania heroínu/pervitínu pri nájdení ka-
maráta/tov, ktorí ich bral/i (7/10)

- Prevažne starší kamaráti/tky sú vzorom, aj v užívaní

drog (5/10)

„Ja som mal 17, oni mali 30 rokov a oni ma nauèi-

li tamto i toto, poukazovali mi, kde sa predáva a tak“

(rozhovor 2).

Kategórie v druhej doméne obsahujú zmeny vo vzťa-

hoch, ktoré sa diali poèas aktívneho užívania drog a zá-
vislosti. Na rozdiel od pilotnej analýzy (Klimas, 2010) ob-

sahuje táto doména novú kategóriu o udržiavaní dobrých

vzťahov poèas užívania a medzi lieèbami. Do tejto domény

sme zaradili 7 kategórií a tri subkategórie (viz obrázok 1):

- K hodnotí vzťahy poèas užívania drog ako neúprim-
né voèi rodine a priate¾om/kám (7/10)

„...to je inak strašné, jak som bola neúprimná, lebo ona

mi hovorila, pýtala sa ma, že aké to bolo, jak som s tým doká-

zala prestať, ako som sa cítila, a pritom som bola v období,

kedy som zase brala tie drogy. Ale netvárila som sa, že ich

beriem. Bolo to úplne v podstate neúprimné a falošné a ne-

mala by som odvahu jej to povedať“ (rozhovor 1).

- K má v období chaotického životného štýlu inten-
zívne problémy v rodinných vzťahoch a s priate¾mi
(6/10)

„To boli každodenné hádky, doma toto zmizlo, potom

3 dni pokoj, zas hento zmizlo, to bolo strašné obdobie“

(rozhovor 2).

„Ja jej hlavne nechcem ublížiť, v tom svojom živote keby

som pokraèoval, tak by to zle dopadlo, lebo už som odsunul

to manželstvo aj priate¾ov normálnych na druhú stranu

a som si dal do popredia tie drogy hlavne. Robil som všetko

preto, aby som nebol s manželkou, veèer keï som prišiel

z práce, tak som ju nechával samú, ona plakala a zle ve¾mi.

Nikdy som ju nebil, ale až psychické týranie skoro. Ani na to

nechcem spomínať“ (rozhovor 11).

- K rodina a kamaráti podporujú, motivujú k lieèbe
(8/10)

„Prišla na mòa kríza, tak mamka sa o mòa starala

3 dni, som tam krízoval, zvracal. Ten terapeut prišiel, lebo

on bol na Vianoce tiež doma, on to s¾úbil, tak sem zavolal, že

príde, vybavil to tu a išiel som. Mamka sa pýtala, že keï

chcem, nech idem, že ona to zaplatí a išiel som sem“

(rozhovor 8).

- K „nerieši“ vzťahy poèas užívania drog, t.j. nezaobe-
rá sa nimi, ani nie sú prioritou (10/10)

- K „nerieši“ vzťahy s rodinou a kamarátmi kvôli iným

potrebám, prioritám (6/10)

- K „nerieši“ vzťahy s UD – vníma ¾ahostajnosť, až vzá-

jomné škodenie si (8/10)

„...ja ti to neviem, ako ti to vysvetliť, lebo èlovek, keï fe-

tuje, tak ho vôbec tie vzťahy netrápia, takže ti to neviem neja-

ko definovať“ (rozhovor 6).

„...tam to fungovalo tak, za ten týždeò, že sedeli sme

v aute a dajme tomu, že v 1 aute sú 4–5 ¾udia. A ten 1 èlovek

v tom aute ukradne 1 èloveku nieèo, a kým sa prejde 100 km,

tak tomu, èo to ukradol, tak ten ved¾a mu to ukradne a tomu

zasa ten ved¾a a nakoniec sa to dostane aj tak tomu prvému

èloveku, proste otras. Otras, tie vzťahy medzi sebou, že to bo-

lo hrozné, toto ma dostalo do takého stavu, že som vyskoèila

po tom týždni z auta, že toto nemôžem“ (rozhovor 1).

- Zmena okruhu kamarátov vytvára prostredie pre
užívanie drog a relapsy (8/10)

„Potom som už prestal aj medzi nich chodiť, chodil som

medzi úplne iných ¾udí, èo mne vyhovovali, ktorí nieèo brali“

(rozhovor 2).

- K užíva drogy ako spôsob zvládania interpersonál-
nych problémov, straty (8/10)

„...prišiel som po nejakých 8–10 hodinách z práce a vý-

sledok jediný bol mať doma natlakovanú matku a zažívať tie

stavy, divadlá, výèitky. Naèo? Koho to bavilo, tak som šiel

von, zohnal som si nieèo a bolo mi dobre“ (rozhovor 6).

- K si poèas užívania udržiava dobré vzťahy s èlenmi
rodiny (a kamarátmi) (5/10)

- K vzťahy sa zlepšujú v období medzi lieèbami, než za-

èal/a znovu užívať (4/10)

„Prvý polrok sa mi darilo, mal som priate¾ku, stály

vzťah, ktorá nefetovala, som nechodil ani von, iba do práce a

k nej. Chodil som ráno o 6 behať, prestal som fajèiť, huliť“

(rozhovor 10).
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Kategórie v tretej doméne sa týkajú obdobia súèas-
nosti, t.j. pobytu v TK. V porovnaní s pilotnou analýzou

došlo k najväèším zmenám v štruktúre kategórií práve v tej-

to doméne. Tieto zmeny zahàòali premenovanie, reorgani-

záciu a vypustenie nieko¾kých kategórií ako aj vytvorenie

5 nových subkategórií (viz obrázok 1). Výsledný zoznam po-

zostáva zo 7 kategórií a 8 subkategórií:

- K pociťuje pomoc od spoluklientov/tiek na skupi-
nách a vo vzájomných vzťahoch (8/10)

- K sa zaèína otvárať na skupinách a vnímať pozitívne

možnosť vyrozprávať sa (5/10)

- K sa uèí zvládať záťažové interpersonálne situácie

(zruènosti a stratégie) (6/10)

„...ono to tak funguje, že všetci si pomáhame, keï je nie-

komu zle, tak sa zvolá tzv. skupina, na ktorej sme všetci,

a riešime ten problém. Pomáhame mu všetci“ (rozhovor 1).

- K pomáha pomoc od personálu a terapeutov/tiek
(6/10)

„A vlastne 1 terapeut, èo tu robí, tak on ma sem zobral,

to bol vlastne môj kamarát od piatich rokov, takže to som ve-

del, keby som tú šancu nemal, tak by som sa skôr zobral a iši-

el naspäť“ (rozhovor 8).

- K si postupne internalizuje ciele, metódy a filozofiu
lieèby (8/10)

- K porovnáva lieèebne a prostredie TK vníma ako ná-

pomocné (4/10)

- K má zvnútornené presvedèenie o nápomocnosti TK

(4/10)

- K má vytvorený obraz o UD, t.j. narkomanská osob-

nosť, správanie (identifikuje sa ako narkoman) (5/10)

„Ja tomu niekedy tiež nerozumiem, ale viem, že tie vzťa-

hy, ak sa to tu ukonèí, tak sú lepšie. Býva to tak a je to tak

u mòa urèite“ (rozhovor 3).

- K prechádza procesom prispôsobenia sa životu, fun-
govaniu komunity (8/10)

- K pociťuje šok z odchodov, nestálosti komunity (4/10)

„...no, vlastne ten èlovek sa musí prispôsobiť, a keï to

vidím tak, ako oni hovorili, že každý tu má nejakú stratégiu

prežitia, ako sa tu chová, aby mu tu bolo dobre“ (rozhovor 8).

- Vzťahy vonku stagnujú, zlepšujú sa až po dlhšej
lieèbe (6/10)

- Vo vzťahoch vonku sa niè nezmenilo, resp. zhoršilo

(4/10)

„...no, ešte je to horšie, ako to bolo, proste ja mám doma

alarmy, zrušili mi trvalý pobyt, takže oni už dali úplne odo

mòa ruky preè, už toho majú dosť“ (rozhovor 2).

- K vníma podporu od rodiny a kamarátov, poèas do-
terajšej lieèby a predošlých pokusov, ako nápomoc-
nú (6/10)

„On ma sem vlastne doviezol teraz. Keï potrebujem vo-

¾aèo, napríklad odviesť, priviezť, tak mu poviem a on ide, ne-

povie niè, že nemôže alebo èo“ (rozhovor 5).

- „Reprioritizácia“, t.j. vzťahy s ¾uïmi sa stávajú po-
èas TK pre K prioritou (7/10)

- K pociťuje potrebu podpornej siete po lieèbe a pláno-

vať si vzťahy (6/10)

„...ten poh¾ad na svet, sa radujem aj z takých vecí, èo

som mal predtým v pièi, predtým ma vlastne zaujímali penia-

ze, heroín, aby som ho mal, a mal som všetko v pièi, všetko

mi bolo ukradnuté, vlastne. Teraz si zaèínam dávať ten život

dohromady, a aby som ho viedol, ako ho mám bez tých drog

sa ho nauèiť žiť, tie vzťahy že sú dôležitejšie, z èoho sa mám

radovať“ (rozhovor 8).

� 6 DISKUSIA
Cie¾om našej štúdie bolo pomocou retrospektívnej metódy

bližšie porozumieť vzťahom v priebehu užívania drog a lieè-

by závislosti. Popri negatívnych kategóriách, ako napr. „ne-

riešenie“ vzťahov poèas aktívneho užívania drog, boli iden-

tifikované aj menej negatívne charakteristiky, ktoré nazna-

èujú, že UD sa vzťahmi zaoberajú. Výsledky kvalitatívnej

analýzy sú takto v nieko¾kých prípadoch vo vzájomnom pro-

tiklade, èo obohacuje doterajšie poznanie o vzťahoch a dro-

gách a zároveò ponúka nové námety pre adiktologické

bádanie.

V období pred zaèiatkom užívania drog boli najvýraz-

nejšie kategórie o pretrvávajúcom, až výluènom vzťahu s ro-

dinným príslušníkom/èkou, ktorý èasto trval až do súèas-

nosti, a zároveò kategórie o neprejavovaní citov v rodine.

Absencia prejavovania citov v rodine je jedným z faktorov,

ktoré môžu, ale nemusia nevyhnutne prispievať k tzv. „psy-

chosociálnej vulnerabilite“ mladých ¾udí voèi návykovým

látkam (ïalej sú to napr. rodinná konštelácia, vzťah UD

k rodièom, výchovný štýl atï.), ktorá bola popísaná v odbor-

nej literatúre (pozri napr. Miovský, 2000). Zatia¾ èo u UD

v lieèbe je možné absenciu prejavovania citov v rodine nezri-

edka identifikovať, nie je jasné, ako by to bolo u ich vrstov-

níkov/èok, ktorí/é drogy neužívajú. Možno by v tomto prípa-

de mohlo ísť o charakteristiku typickú pre niektoré generá-

cie rodín v èesko-slovenskom sociokultúrnom kontexte.

Otázkou zostáva, èi by takáto rodinná konštelácia mohla

zohrávať úlohu pri formovaní sociálnych zruèností v detstve

(napr. schopnosť vytvárať vzťahy), ktoré by spoloène s limi-

tovaným zameraním sa na užívate¾ské vzťahy v dospelosti

(viz K „nerieši“ vzťahy poèas užívania drog, t.j. nezaoberá sa

nimi, ani nie sú prioritou) a s potrebou zaobstarať si drogy

(viz K má v období chaotického životného štýlu intenzívne

problémy vo vzťahoch) mohli lepšie vysvet¾ovať vzťahy

u aktívnych UD. Netreba však zabúdať aj na ïalšie pre-

menné, ktoré môžu vplývať na vznik a rozvoj rizikového

správania, napr. faktory bio-psycho-sociálneho modelu, èi

už na úrovni osobnosti jednotlivca, alebo sociálneho pros-

tredia (viz Zinberg, 1984).

Èo sa týka rovesníckych vzťahov pred zaèiatkom uží-

vania drog, hoci boli vzťahy v kolektíve rovesníkov/èok cel-
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kovo vnímané ako bezproblémové, dochádzalo v nich k ex-

perimentovaniu s marihuanou a taneènými drogami.

� 6 / 1 Neriešenie a reprioritizácia:
nezaoberanie sa vzťahmi poèas užívania drog
V kategóriách z obdobia aktívneho užívania drog bolo mož-

né sledovať spomínané protireèenia a zmeny v pozícii vzťa-

hov na rebríèku priorít UD. Participanti/ky opisovali zníže-

nie priority vzťahov ako tzv. „neriešenie“. Pojem „neriešenie“

sme prevzali priamo z výpovedí participantov/ky (tzv. „in

vivo” termín, založený na jazyku participantov, viz Cres-

well, 2009), pretože pod¾a nás najlepšie vystihoval vzťahy

poèas užívania drog. „Neriešenie“ znamená nezaoberanie sa

sociálnymi vzťahmi, pretože investovanie do vzťahov sa po-

èas aktívneho užívania drog stalo otázkou priorít a prefe-

rencie zaobstarávania drog. Inými slovami, èas/energia ve-

nované zaobstaraniu drog boli nevyhnutne bariérou pre vy-

tváranie/udržiavanie osobných vzťahov.

Vo výpovediach participantov/iek sa objavovali aj ïal-

šie bariéry, ktoré bránili väèšiemu investovaniu do vzťahov,

väèšej úprimnosti, otvorenosti a tým narúšali dôveru a brá-

nili rozvoju vzťahov, napr. pocit viny alebo strach z odsúde-

nia/odsudzovania (viz výrok pod prvou kategóriou v období

aktívneho UD). Z toho sme sekundárne vyvodili, že ústred-

nou témou prežívania vzťahov u aktívnych UD bola dôvera.

Dôvera bola dôležitá preto, lebo participanti/ky vnímali, že

svojim UD kamarátom nemohli veriť a zároveò sa nemohli

zdôveriť so svojimi problémami ani rodine, ktorá im tiež

èastokrát neverila. Slovami participantov:

„A to trvá dlho, pod¾a mòa to sú roky, aby ti zase dôve-

rovali a všetko.“

„Dlho sa to buduje a tu sú strašne rýchlo prevraty, ale

taká tá ozajstná dôvera sa dlho buduje tu èi vonku.“

Napriek uvedeným bariéram, strate dôvery a „nerieše-

niu“ vzťahov bola podpora od rodiny a udržiavanie dobrých

vzťahov prítomné hneï u nieko¾kých úèastníkov/èky. Hoci

sú tieto zistenia v èiastoènom rozpore s vyššie uvedeným

„neriešením“ vzťahov UD, domnievame sa, že identifikova-

nie takýchto protireèivých kategórií svedèí o tom, že sa nám

podarilo naplniť jedno zo základných poslaní kvalitatívne-

ho skúmania, ktorým je identifikovanie javov, ktoré neza-

padajú do existujúcich teórií a prinášajú hlbšie poznanie

procesov ťažšie skúmate¾ných kvantitatívnym spôsobom

(Fitzpatrick & Boulton, 1994). Na tomto mieste sa ponúka

interpretácia, ktorú je nutné overiť ïalším výskumom.

V TK ide v rámci prevencie relapsov o vybudovanie negatív-

neho postoja k drogám a celkovo dochádza k prehodnoteniu

obdobia užívania a závislosti. Môžu byť výpovede o „nerie-

šení“ vzťahov výsledkom takéhoto terapeutického pôsobe-

nia a filozofie lieèby v TK?

Celkovo z analýzy rozhovorov s klientmi/kami TK vy-

plýva, že sa UD poèas obdobia užívania drog vzťahmi zaobe-

rali, volili azda preto iba iné postupy, ktoré boli spojené

s drogami, napr. zvládanie èi únik od vzťahových problémov

prostredníctvom užívania drog. Z poh¾adu lieèby je dôležité

neodsudzovať ich pre tieto postupy. Neodsudzujúci prístup

je opakom moralizovania a nevyhnutnou podmienkou vy-

tvorenia kvalitného terapeutického vzťahu tak, ako to opí-

sal už Rogers (2000). Presadzovanie tohto prístupu je dôle-

žité aj preto, že európske prieskumy ukazujú pretrvávajúcu

prítomnosť stigmatizácie u pomáhajúcich profesií (napr.

Gilchrist et al., 2011).

K tomuto obdobiu treba ešte dodať, že celkovo hodnoti-

li úèastníci/èky svoje vzťahy poèas neho ako neúprimné,

pretože nehovorili otvorene o drogách s rodinou, ani s pria-

te¾mi. S neúprimným správaním èi klamaním u dospievajú-

cich je možné sa stretnúť v rôznych aspektoch života, napr.

v škole, partnerských vzťahoch atï., aj bez toho, aby užívali

nelegálne drogy. V niektorých prípadoch uvádzali partici-

panti/ky aj intenzívne vzťahové problémy, ktoré sú známe

aj z predošlých kvantitatívnych výskumov u nás (André et

al., 1994). Spojitosť medzi vzťahovými problémami a droga-

mi bola dvojakého charakteru: interpersonálne problémy

a ťažkosti niektorí/é zvládali pomocou úniku k drogám/al-

koholu, èo predstavuje jeden z typov tzv. maladaptívnych

kopingových stratégií (angl. maladaptive coping) (napr.

Grayson & Nolen-Hoeksema, 2005), a zároveò boli problé-

my u iných spúšťaèom relapsov.

Hoci naším zámerom nebolo skúmať priamo nápomoc-

né faktory lieèby v TK, klienti/ky poèas rozhovorov spontán-

ne rozprávali o tom, ako im sociálne prostredie v TK pomá-

halo v procese lieèby. Je možné, že vzťahové zmeny/procesy

poèas lieèby a ich facilitujúce faktory boli pre nich nato¾ko

kompaktným celkom, že bolo nároèné oddeliť jedno od dru-

hého. Zároveò takáto úzka prepojenosť môže naznaèovať

prítomnosť tzv. nešpecifických faktorov lieèby. Ako uvádza-

jú Hubble, Duncan a Miller (1999), sú z poh¾adu klien-

tov/iek v psychoterapii obyèajne najdôležitejšie tzv. „nešpe-

cifické“, t.j. všeobecné faktory terapie (napr. osobnosť tera-

peuta/tky; èas a priestor na rozprávanie; mať niekoho, kto

sa zaujíma, poèúva a rozumie; alebo niekoho, kto povzbudí

a poradí). Na zásadný význam terapeutického vzťahu v psy-

choterapii poukazujú aj metaanalytické zistenia Assaya

a Lamberta (1999) vo vyššie citovanej klasickej knihe Hub-

bleho et al., ktorí mu pripisujú až 30 % pozitívnej zmeny kli-

enta/ky, prièom ove¾a menší podiel na zmene majú terapeu-

tické techniky (15 %) a klientove/kine oèakávania, t.j. place-

bo efekt (15 %). Najsilnejším aspektom terapie (40 %) sú

pod¾a nich tzv. mimoterapeutické faktory (angl. extrathe-

rapeutic influences), ktoré do istej miery korešpondujú

s charakteristikami TK postavenými na využití vzťahu

s personálom a so spoluklientami/kami, predovšetkým

prostredníctvom sociálneho uèenia vo vzájomnej interakcii

„tu a teraz“, obojstrannej komunikácie, alebo individuálnej

konzultácie medzi klientom/kou a personálom TK – v kto-

rých rovnako zohrávajú dôležitú úlohu interpersonálne
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vzťahy (viz napr. De Leon, 2010; Halama & Klimas, 2006;

Radimecký, 2006).

Najvýznamnejšie zistenia z obdobia pobytu v TK sa tý-

kali reprioritizácie vzťahov, v pozadí ktorej možno pozoro-

vať zmeny v oblasti dôvery. Napr. dôvera a úprimnosť, ktoré

boli nižšie poèas aktívneho užívania (viz prvý výrok v obdo-

bí aktívneho UD), sa stali základom pre vzťahy dnes. Klien-

ti/ky mali možnosť otvárať sa voèi vzťahom a nadobúdať

dôveru vo vzťahoch s personálom a so spoluklientmi/kami

jednak poèas terapeutických, ale aj vo¾noèasových aktivít.

Okrem toho bolo širšie chápané dôverovanie voèi komunite

a systému jej fungovania prítomné aj v oblasti prispôsobo-

vania sa pravidlám fungovania a životu komunity. Toto

korešponduje s transteoretickým modelom štádií zmeny

(Prochaska & diClemente, 1982), pod¾a ktorého sú tzv. „po-

máhajúce vzťahy“ jedným z hlavných procesov zmeny a vy-

žadujú dôverovanie druhým a akceptovanie ich podpory

v lieèbe. Rovnako to poukazuje na dôležitosť psychosociál-

nych faktorov v lieèbe závislosti (viz Kostínková, 2008; Ra-

dimecký, 2006), na ktoré v rámci svojich úèinných terapeu-

tických faktorov TK upozornil aj Kooyman (2005). Okrem

všeobecných faktorov poukazuje aj na faktory špecifické pre

prostredie TK, napr. na funkciu TK ako náhradnej rodiny,

na sociálne uèenie v interakcii alebo na pozitívny tlak vrs-

tovníkov (porovnaj napr. De Leon, 2010; Halama & Klimas,

2006; Radimecký, 2006).

Vo výsledkoch bola prítomná aj podpora zo vzťahov mi-

mo TK a rodiny, èo je do istej miery, hoci nie úplne, konzis-

tentné s doterajším kvalitatívnym výskumom (Orford et al.,

2006). Ïalej sa vyskytli aj negatívne výpovede opisujúce

proces prispôsobovania sa fungovaniu komunity a negatív-

ne prežívanie vzťahov v rámci komunity, aj mimo nej. Keï-

že to bolo predovšetkým u klientov/iek v prvých mesiacoch

lieèby v TK, vysvet¾ujeme si to tak, že v tomto období bol

vyšší tlak komunity na správanie konformné s jej pravidla-

mi. Pod¾a Yaloma (1999) je takýto skupinový tlak v TK vy-

užívaný na testovanie reality (‚reality testing’), na potláèa-

nie regresie a posilnenie pocitu osobnej zodpovednosti.

Systematický prístup ku kvalitatívnej analýze, ktorý

sme zvolili, nám umožnil docieliť vyššiu validitu a kredibili-

tu (angl. trustworthiness) jej výsledkov. Tento postup po-

zostával z aplikovania etablovaných spôsobov analýzy (Elli-

ott & Timu¾ák, 2005; Hill et al., 2005), z postupného vytvá-

rania kvalitatívnych kategórií na základe saturácie

výpoveïami úèastníkov/èok, ïalej tiež z externého auditu

a využitia kvalitatívneho softwaru na organizáciu dát. Vý-

sledky analýzy dosiahnuté uvedeným spôsobom však ne-

možno pokladať za reprezentatívne, èi typické charakteris-

tiky pre vzťahy všetkých UD, keïže išlo o výber úèastní-

kov/èok z jedného zariadenia a dosiahnutie celoplošnej

zovšeobecnite¾nosti nebolo ani ambíciou tohto kvalitatívne-

ho projektu.

Hoci išlo o malý výber z klientov/tiek jedného zariade-

nia, takýto spôsob výberu nie je netypický pre kvalitatívny

výskum (Hill et al., 2005). Vo výbere bola len 1 žena, èo na-

znaèuje možné skreslenie výpovedí v prospech mužov, no na

druhej strane to reprezentuje pomer žien a mužov v TK na

Slovensku. A nakoniec treba dodať, že náš výber nebol ho-

mogénny z h¾adiska veku alebo dåžky pobytu v TK. V tomto

prípade nám išlo vo výbere o èo „najpestrejšie“ zastúpenie

jednotlivých fáz lieèby závislosti (tzv. ‘theoretical/ purposi-

ve sampling’, viz Fitzpatrick & Boulton, 1994).

� 7 ZÁVER
Vïaka použitiu kvalitatívnych metód sa nám podarilo po-

odhaliť špecifiká vzťahového fungovania poèas užívania

drog a lieèby závislosti, ktoré neboli doposia¾ dostatoène

reflektované vo výskumnej literatúre. Zaujímavým by z po-

h¾adu ïalšieho výskumu mohlo byť aj replikovanie tejto

štúdie na väèšom výbere a porovnanie identifikovaných ka-

tegórií s vekovo rovnocennou skupinou „neužívate¾ov/iek“

drog. Domnievame sa, že je potrebné v budúcnosti h¾adať

ïalšie spôsoby ako zapojiť aktívnych UD do výskumu, ktorý

môže spätne informovať servisy a služby cielené na nich.

Takto sa môžu ich názory a potreby dostať do fungovania

servisov a plánovania služieb pre nich urèených. Ïalším

krokom by mohlo byť zastúpenie v rozhodujúcich orgánoch

týchto služieb, ktoré jednoducho znamená uznanie ich pozí-

cie a integráciu v spoloènosti.
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