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SUMMARY: Michal, a 25-year-old client, has an 8-year history of multiple drug use (metham-

phetamine, heroin, alcohol, and Rohypnol
®
). He started using drugs in a totally different context

than his peers did – he wanted to kill himself, not just enjoy himself. The author only met him once

in the therapeutic community, at the time of his undertaking the first phase of treatment (after he

had completed the zero phase repeatedly). The case study shows the importance of timely and

good matching, the crucial role of motivational therapy, the development of dependent and ag-

gressive behaviour in a dysfunctional family, and the effect of a pathological relationship with

a drug-using girlfriend on maintaining the client’s dependence. All ethical requirements have

been met. Most of the real client’s biographic data (such as his name and address) have been

changed, and the client has agreed to his case history being used. The anonymity of all the treat-

ment institutions has been guaranteed.
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SOUHRN: Klient Michal (25 let), v anamnéze 8 let užívání kombinací návykových látek perviti-
nu, heroinu, alkoholu a rohypnolu. Návykové látky zaèal užívat ve zcela jiném kontextu než jeho
vrstevníci – chtìl se znièit, ne si užívat a bavit se. Autorka se s ním setkává jednorázovì v léèeb-
ném procesu v terapeutické komunitì v dobì, kdy je, po opakovaném absolvování fáze nulté,
v první fázi léèby. Na kazuistice lze ukázat dùležitost vèasného a kvalitního matchingu, nezbyt-
nost práce s klientovou motivací, vznik a vývoj závislostního a agresivního chování v dysfunkèní
rodinì a vliv patologického vztahu s uživatelkou drog na udržování závislosti klienta. Etické po-
žadavky jsou splnìny. Jedná se o z velké èásti pozmìnìné biografické údaje reálného klienta
(jméno, bydlištì), který s použitím kazuistiky souhlasil. Zároveò je zachována anonymita léèeb-
ných zaøízení.



� 1 ANAMNÉZA

� 1 / 1 Rodinná anamnéza
Michal se narodil roku 1984 do úplné rodiny. O 5 let pozdìji

se mu narodil bratr, jeho vychovávali rodièe z neznámých

dùvodù zcela odlišnì než Michala, vìnovali se mu. I pøesto

mìl Michal se svým bratrem velmi dobrý vztah a byl do ur-

èité míry jeho vzorem. Matka pracuje jako dámská krejèo-

vá. Otec je Slovák, povoláním podnikatel. Na rodinu byl vel-

mi pøísný, nikdy dìti nechválil, kladl na nì velmi vysoké ná-

roky. Svou ženu pravidelnì bil, Michal se mnohdy snažil

strhávat jeho útoky na sebe.

Michala do jeho 12 let vychovával dìdeèek, protože se

rodièe o nìj starat nechtìli – dávali mu veškeré materiální

zabezpeèení, nikoli však lásku. Snad i proto byl Michal ve

svém vìku samostatnìjší a cílevìdomìjší než jeho vrstevní-

ci. Dìdeèka mìl Michal velice rád, byl pro nìj dle vlastních

slov nejdùležitìjším èlovìkem v životì. V Michalových 12 le-

tech dìdeèek zemøel, shodou okolností zrovna ve spánku,

když u nìj spal Michal v posteli. Tato skuteènost Michala

tvrdì zasáhla, ale podle svých slov by se s ní byl vyrovnal,

kdyby mu rodièe umožnili jít dìdovi na pohøeb. To mu však

nedovolili (Michal nevìdìl proè), proto úmyslnì vyhledal

své kamarády a požádal je o první cigaretu marihuany, nej-

spíš aby si ublížil.

Od dìdovy smrti musel Michal bydlet doma u rodièù,

kde se však necítil dobøe, i proto zaèal ve 14 letech jezdit na

hiphopové akce, kvùli kterým rodièùm lhal, aby ho vùbec

pustili ven.

� 1 / 2 Osobní anamnéza
Rodièe ani jiní blízcí pøíbuzní s návykovými látkami nikdy

problémy nemìli.

Michal je negativní na hepatitidu typu B i C, pøítelky-

nì Martina je pozitivní na hepatitidu C (nakazila se sdíle-

ním jehel) a nyní je léèena Interferonem. Martina je jedi-

ným èlovìkem, s nímž Michal sdílel injekèní náèiní. Strach

z nákazy nemá. Zažil problémy spojené s užíváním drog –

tedy abscesy, zánìty. Michal nebyl ve svém životì nikdy

vážnì nemocen, prodìlal pouze bìžné dìtské nemoci. V sou-

vislosti se závislostí na alkoholu prožil delirium, hloubìji

však o tomto zážitku hovoøit nechtìl.

� 1 / 3 Sociální anamnéza
Na základní škole se Michal uèil dobøe a bavilo ho to, do

7. tøídy mìl vyznamenání. Tento vìk (12 let) byl u nìj pøelo-

mový, v té dobì mu zemøel dìdeèek a Michal zaèal kouøit

marihuanu, aby unikl z reality, poškodil se, také mìl potíže

se záškoláctvím, volný èas trávil venku s kamarády. Po zá-

kladní škole chtìl jít studovat strojní prùmyslovou školu,

ale to by znamenalo bydlet pøes týden na internátu, což mu

rodièe zakázali. Musel proto na blízké uèilištì, kde si vybral

obor kuchaø. Obor ho záhy zaèal bavit, konkrétnì tedy ku-

chaøská praxe. Pùl roku pøed koncem studia školu ukonèil

(dùvodem nebyly pøímo drogy, spíše jiné zájmy, nechuť se

uèit), nakonec ale obor dostudoval jinde. Po dostudování

uèilištì se rozhodl dodìlat si dálkovì maturitu v oblasti ma-

nagementu, v této dobì zaèal ale užívat heroin, proto pøed

maturitou školu ukonèil, dal pøednost životu v Praze a toul-

kám.

Ve 14 letech chtìl Michal zabít svého otce (když opìtov-

nì napadal jeho matku), nakonec se ale rozhodl ublížit ra-

dìji sám sobì, zapíchl si tedy kružítko do ruky. Od období

dospívání øešil svou nepohodu, chvíle osamìní, úzkosti

a beznadìje sebepoškozováním, které mu prý pøinášelo úle-

vu. Nyní v léèbì už prý pociťuje strach z ubližování si.

Dohromady mìl Michal tøi vztahy s dívkami. První

dívkou byla Pavla, která zemøela v jeho 15 letech. Druhou

byla jeho mistrová na praxi, byla starší než on a vdaná. Zá-

roveò v této dobì však zaèal užívat i heroin a musel si dle

svých slov mezi tìmito dvìma láskami vybrat – a vybral he-

roin. Tøetí dívkou je Martina, se kterou je dosud. Martina

má diagnostikovanou schizofrenii a užívala pervitin. Šla se

ale ze závislosti léèit, poprvé do psychiatrické léèebny.

Za výrobu omamných a psychotropních látek byl Mi-

chal potrestán podmíneèným trestem odnìtí svobody na 3

roky s dohledem. Byl také odsouzen za tìžké ublížení na

zdraví ke 400 hodinám obecnì prospìšných prací. Ty ale ne-

vykonal, trest mu byl proto zmìnìn na odnìtí svobody v dél-

ce 4 mìsícù. Pobyt ve vìzení „profetoval“, kamarádi mu sem

posílali drogy. Venku nikdy nepoznal nedostatek drog, až ve

vìzení zažil poprvé abstinenèní pøíznaky, které nebyly pøí-

jemné. Zaèal tady také uvažovat o léèbì. Po propuštìní ale

znovu užíval. Na tip od známého vykradl byt, kde byly scho-

vané peníze, a za tyto peníze odjel s Martinou do Španìlska,

kde 2 mìsíce užívali kokain, dokud jim peníze nedošly. Øí-

zení pod vlivem drog u nìj bylo zcela obvyklé, nikdy ale ne-

byl pøistižen.

� 2 DROGOVÁ KARIÉRA
Michal rád èetl, a to zejména o drogách, o kterých prý èetl

všechno. Ve 12 letech zaèal kouøit marihuanu, øekl si o ní

sám svým starším kamarádùm, protože o nich vìdìl, že ji

kouøili. Ve 14 letech si našel první dívku. Omezil „hulení“,

kouøil jen ve chvílích, kdy nebyl s ní. Chodili spolu více než

rok. V 15 letech pøed letními prázdninami na základní škole

na ni èekal, a když ji už vidìl pøecházet k nìmu pøes silnici,

srazilo ji auto a ona zemøela. Michal ji miloval, cítil se s ní

dobøe (možná po dìdeèkovi další šok a ztráta spøíznìné du-

še) a své pocity ventiloval pokusem o sebevraždu (podøezal

si žíly). Zachránil ho kamarád, který šel okolo. Po propuštì-

ní z nemocnice se šel úmyslnì intoxikovat THC, potkal ka-

marádku a chtìl po ní marihuanu, ona mu ale nabídla „nìco

rychlejšího“ – pervitin. Poprvé si ho Michal vzal hned intra-

venóznì (0,1 g), pøipadalo mu to úžasné, vzal si proto po nì-

kolika hodinách druhou dávku (0,7 g). Dùvod, proè pervitin
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neodmítl, byl ten, že se chtìl naprosto znièit, zabít, a vìdìl,

že tohle drogy umí. Užívání drog mùže být následkem pro-

dìlaného psychického traumatu èi stresu jakožto pokusu

o samoléèbu. V Michalovì pøípadì se však zpoèátku jednalo

èistì o sebedestruktivní tendenci (Broža, 2003).

Do 16 let získával peníze na drogy jen doma, nic zde ale

nekradl, protože rodièe mu za výkony ve škole dávali peníze

sami. V Praze se pozdìji nauèil vyrábìt pervitin a zaèal tedy

vaøit sám. Vaøil až do svých 19 let, pro sebe i za úèelem pro-

deje – potøeboval více penìz na výherní automaty, na nichž

zaèal intenzivnì hrát. Pervitin s oblibou mixoval s dalšími

látkami.

Michal mìl už od základní školy pomìrnì velké problé-

my s agresí. Pravdìpodobnì toto chování vysledoval doma

od otce, který ho èasto bil, a Michal si agresivním chováním

ventiloval trauma, které z toho získal. Agresi navíc podnì-

covaly drogy. Nemìl strach a neuznával žádné autority.

V 18 letech Michal svého otce fyzicky napadl. Hrál si totiž

na PC, byl akutnì intoxikovaný a chtìl hru dokonèit, ale

otec po nìm žádal, aby okamžitì nìco splnil. Michal se hned

nezvedl, a tak šel otec bít matku (mùžeme se domnívat, že

chtìl ventilovat svùj vztek), Michal na nìj následnì zaúto-

èil. Po této pøíhodì se odstìhoval do Prahy, kde poté zùstal

asi 4 roky. Stále vyrábìl drogy, mìl zde svùj byt. Užíval he-

roin, pervitin, rohypnol s alkoholem. Ve 21 letech vyzkoušel

metadon – „chtìl ho prostì ochutnat“, a získával ho v níz-

koprahovém substituèním centru, kde klienty netestovali na

pøítomnost drog v tìle. Spolu s metadonem stále užíval i os-

tatní drogy. Jeho drogová kariéra tedy celkovì trvala 8 let.

Od 16 let pracoval Michal dobrovolnì jako externí te-

rénní pracovník v K-centru, mìl tedy k dispozici neustále

èisté støíkaèky. V Praze v práci streetworkera pokraèoval.

Jako kuchaø pracoval pouze 4 mìsíce po vyuèení, jinak ne-

má žádné pracovní zkušenosti.

� 3 LÉÈEBNÉ INTERVENCE
Dva pokusy o abstinenci bez odborné pomoci skonèily ne-

úspìšnì, Michal vždy podlehl abstinenèním pøíznakùm

a chutím. Postupnì ho jeho životní styl zaèal unavovat, uvì-

domoval si, že je závislý, a navíc chtìl být s Martinou. Jeho

touha zabít se zmizela. Rozhodl se tedy léèit. První léèbu ab-

solvoval v psychiatrické léèebnì – léèil se zde pouze ze zá-

vislosti na alkoholu. Poté terapeutická komunita – odtud

byl po 3 mìsících vylouèen za verbální agresi. Další zastáv-

kou byla psychiatrická léèebna, kde se v té dobì léèila i Mar-

tina, ale ona se odtud rozhodla pøejít do terapeutické komu-

nity pro mladistvé, Michal byl za 3 mìsíce opìt vylouèen za

verbální agresi. Šel tedy do další léèebny, kde vydržel 2 mì-

síce, a potom chtìl za Martinou do komunity, ona ale léèbu

ukonèila a on tedy podepsal revers. Byli spolu 4 dny venku,

pak zavolali do nízkoprahového centra a dostali kontakt na

komunitu, kde pøijímají i páry a kde se léèba platí. Proto se

Michal „nastøelil“, vyrobil pervitin, prodal ho a 3 dny dál

užívali. Následnì spolu nastoupili do komunity, kde Michal

vydržel rok a Martina o nìco déle – mìla zde ale záchvaty

schizofrenie a Michala neustále obviòovala z nevìry, až se

na mìsíc rozešli a Michal z komunity pøedèasnì odešel.

Venku opìt užíval, bylo mu ale mnohem hùø, drogy už ne-

pøinášely úlevu (tzv. efekt porušení abstinence – Marlatt,

Barrett, 1994). Vrátil se tedy zpìt. Zde mu ale došlo, že léèit

se ve dvou byla chyba, protože potøeboval øešit své osobní

problémy a ne problémy páru. Pøešel tedy do terapeutické

komunity, kde se aktuálnì léèí.

Je zde aktuálnì 5. mìsíc. Má kontrakt na agresi, mani-

pulativní chování, vtípky o sexu a antiskupiny. Byl 2 mìsíce

v 0. fázi léèby, protože na sobì nechtìl nijak pracovat. Radi-

mecký (2006) uvádí, že vìtšina klientù nastupuje do léèby

v TK pod tlakem rùznorodých vnìjších faktorù (tlak blíz-

kých, zdravotní, finanèní èi jiné problémy, konflikty se zá-

konem atd.) spíše než na základì vlastního uváženého roz-

hodnutí. V Michalovì pøípadì není motivace zcela zøejmá,

avšak je cítit jeho „odpor“ k procesu léèby. Tento postoj

k léèbì se èasto objevuje právì u rezidentù terapeutických

komunit, a to zpravidla v dùsledku jejich pøirozené obavy

z neznáma. To pøesnì mùže být Michalùv pøípad, mìl

strach, co ho èeká, nevìdìl, jak na nìj budou reagovat tera-

peuti ani co se bude v léèbì dít. Hajný (2003) také uvádí, že

klienti èasto narušují a testují kontrakt s terapeutem, než

uvìøí, že nový vztahový prostor je nìco jiného, než zatím

poznali, a musí jeho spolehlivost pomìrnì tvrdì ovìøit. To

pøesnì mùžeme vidìt u Michala, který øíká, že zpoèátku

v TK terapeutùm vùbec nedùvìøoval, ale po èase zjistil, že

mùže, a zaèal se otevírat.

S Martinou komunikuje pøes své rodièe, s nimiž má ny-

ní dobrý vztah, navštìvují ho, podporují v léèbì. Odpustil

jim, že se o nìj nestarali tak, jak by si pøál, nyní se vztahy

vyjasnily a pomalu se obnovují.

Rodièe Michalovi vùbec nepomohli zpracovat a vyrov-

nat se se smrtí milovaného dìdeèka. Michal je aktuálnì

v 1. fázi léèby, øeší své sebepoškozování (vrací se do minu-

losti) – mìl strach o tom tady mluvit, ale za „mlèení“ hrozí

vylouèení z léèby, proto prý toto téma otevøel. Tady v léèbì

však své problémy sebepoškozováním neøeší.

Dále rozebírá také téma své kombinované závislosti –

drogy, výroba drog, hra na automatech, alkohol (zažil deliri-

um), závislost na jehle (jinak by si prý drogu nedal), téma

agrese. Dále øeší vydìlávání penìz v budoucnu – byl zvyklý

na vysoký nadstandard z výroby drog, neumí si pøedstavit,

že bude jednou vydìlávat málo penìz.

Michal aktuálnì øeší také rodinu, pøestup do 2. fáze,

své agresivní chování – má pocit, že už jedná s klidnìjší hla-

vou. Plánuje øešit vyrovnání se se smrtí obecnì, protože se

s ní èasto setkával a neumí se s ní vyrovnat bez pomoci. Ve

svých 20 letech chtìl užít drogu s dívkou, která ho žádala,

aby jí pomohl drogu aplikovat, a on ji pøedávkoval a následnì

utekl.
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Nyní má v léèbì dvì role – je šéfem v kotelnì a pracuje

na zahradì. Léèba mu dala hlavnì sebepoznání, chová se lé-

pe ke druhým a uèí se novým zpùsobùm zvládání agrese.

Chybí mu zde Martina, do budoucna by chtìli bydlet spolu

v bytì, který Michal vlastní, a kde se nikdy drogy neužívaly.

Jediné, èeho prý na své drogové kariéøe lituje, je fakt, že ne-

má žádné zážitky z období dospívání.

� 3 / 1 Plány po léèbì
Michal by rád studoval, nejradìji by si dodìlal maturitu na

strojní prùmyslové škole a pak by se chtìl vìnovat psycholo-

gii. Rád by se také vìnoval kuchaøinì a chtìl by pokraèovat

v hraní fotbalu, v nìmž býval velmi dobrý. S Martinou by

chtìli v budoucnu založit rodinu.

Co bude dìlat s cravingem? Chce o nìm hlavnì mluvit

zde v komunitì, otevírat toto téma, po dokonèení léèby v ko-

munitì plánuje docházet do doléèování. Spouštìèem pro nìj

mohou být rùzné hudební akce, chování jeho rodièù (toto téma

øeší prý v rámci individuální psychoterapie, nechtìl o tom více

mluvit), Praha, známí a kamarádi z drogové scény – nechce se

s nimi vídat, chce bydlet ve mìstì, kde drogy neužíval, dále ta-

ké pøípadný rozchod a i samotný vztah s Martinou.

� 4 VYBRANÉ LÉÈEBNÉ FAKTORY
V TERAPEUTICKÉ KOMUNITÌ
(KOOYMAN ET AL., 2004; KALINA, 2008)

Terapeutická komunita jako náhradní rodina:
Michal má v TK možnost pocítit komunitu jako náhradní

rodinu, kde existuje pocit bezpeèí, pøijetí, sounáležitosti

a podpory. Má možnost prožít si v tomto bezpeèném prostøe-

dí korektivní rekapitulaci primární rodiny, která v tomto

ohledu výraznì selhala v dobì, kdy pùsobit mìla. Michal

proto neumí pøijímat chválu, ani neunese negativní kritiku,

na níž reaguje povìtšinou agresivnì. Své problémy byl zvyk-

lý øešit sebepoškozováním a užíváním návykových látek.

Uèení prostøednictvím sociální interakce:
Je patrný možný strach otevøít se druhým a pustit si je blíže

k tìlu, proto radìji volí cestu samoty, myslí si, že nikoho ji-

ného nepotøebuje, že si vystaèí sám. Více dùvìøuje lidem,

poznává je a chápe je. V léèbì získává nová pøátelství, poz-

nává nové zpùsoby komunikace. Pøi pøedávání zpìtných va-

zeb nemá problém se sdìlováním pravdy ostatním, je k nim

zcela upøímný, názory na druhé sdìluje se zámìrem jim po-

moci. Pøi vyjadøování názorù a pøipomínek k chování dru-

hých vìtšinou otevøenì vyjadøuje své emoce. Druhá strana

zpìtných vazeb je ale sdìlování názorù druhých na Micha-

la. Michal má totiž problém pøijímat chválu, vnitønì se

v tom necítí, cítí se rozpaèitý. To mùže souviset již s jeho

problematickým dìtstvím, kdy otci nebyl nikdy dost dobrý,

nikdy ho nikdo za nic nechválil, neví tedy, jak na to má rea-

govat. Pokud mu druzí sdìlují svùj názor na nìj, vždy se nad

sdìleným snaží zamyslet. Problémy s agresí se pøi pøijímání

zpìtných vazeb projevovaly døíve (tady chybìla jeho myš-

lenka na to, že mu druzí možná chtìjí zpìtnou vazbou pomo-

ci stejnì jako on jim), nyní v léèbì se uèí agresi zvládat, pro-

to i když se pøi vyslechnutí názoru na svou osobu naštve, ne-

útoèí verbálnì ani fyzicky.

Pobytem v léèbì a mezi ostatními klienty se nauèil dru-

hým naslouchat, druzí potom cítí jeho zájem a je jim podle

Michala lépe. Michalovy vztahy k lidem v komunitì jsou

dobré, jen zpoèátku nemìl dùvìru v terapeuty, mìl strach,

že ho nemohou pochopit. Drobné hádky probíhají v komuni-

tì bìžnì, jako v životì, Michal je øeší tím, že si s druhým èlo-

vìkem pøímo popovídá. Nejèastìjší hádky u nìj probíhají

právì po sdìlení pravdy o jeho osobì, chování, èinech atd.

Terapeutická struktura:
Michal má možnost pochopit, že je potøeba ctít urèitá pra-

vidla a øád, že bez toho je èlovìk neohranièený a neví nikdy

pøesnì, zda to, co udìlá, bude správnì. Michal mìl potíže

s hranicemi, protože bìhem života mu nebyly nastaveny

konzistentnì a dùslednì. V pùvodní rodinì se bìžným nor-

mám nauèit nemohl – otec øešil konflikty agresivnì a matka

je neumìla øešit vùbec. V terapeutické komunitì Michal ta-

ké poprvé pociťuje morálku spravedlnosti – doma mìli radì-

ji jeho bratra a on to mohl jen zpovzdálí pozorovat.

Zodpovìdnost klientù za své chování:
Michal postupnì pøijímá všechny problémy a události za

své a pøebírá za nì odpovìdnost tím, že je zaèíná v léèbì ote-

vírat a øešit. Neviní za své problémy druhé ani závislost, ale

myslím, že sobì vinu za nì také pøímo nedává. Michal má

trochu potíže se schopností øíct si o pomoc druhým, sám po-

mùže, ale nechat si pomoci mu není blízké. V komunitì má

možnost se toto nauèit, napø. v rámci pracovní terapie.

Zvyšování sebeúcty cestou vlastního pøièinìní:
Sebeúcta klienta vzrùstá tak, jak klient pøekonává strach

z nezvládnutí vìcí. Michal se tady uèí mnoha novým vìcem,

nikdy v životì poøádnì nepracoval, proto bojuje se svou le-

ností a neznalostí, ale zvyšuje si pocit své vlastní úèinnosti

tím, jak pøekonává strach z uèení se novému a tím, když vi-

dí výsledky své práce. Totéž se dìje v mezilidských vztazích,

sám Michal uvádí, že když druhým lidem naslouchá, mají

se lépe. A on následnì má dobrý pocit ze sebe, že je dokázal

vyslechnout, poradit, pomoci atd.

� 5 ROZBOR, SOUHRN PØÍPADU

� 5 / 1 Rozbor
Michal byl od raného dìtství nìkolikrát velmi silnì trauma-

tizován, ať se již jedná o ztrátu nejbližšího, milovaného dì-

deèka, který ho vychovával, o první lásku, která mu zemøe-

la tragickou smrtí pøed oèima anebo o nedostatek vlídnosti
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ze strany rodièù. Z toho vychází Michalova neschopnost vy-

rovnávat se se smrtí a vùbec otevøít téma smrti v léèbì.

S traumatizací u nìj dosud nikdo nepracoval, rodièe se o nì-

ho nezajímali (to je, byť nevìdomì, pro dítì další obrovské

trauma, obzvláštì pokud mìl pøed oèima péèi o svého brat-

ra), je pravdìpodobné, že právì v tomto bodì lze hledat pøí-

èiny Michalova pozdìjšího zpùsobu chování, reagování na

druhé, nechuti k životu a sebedestruktivních a agresivních

tendencí. Další trauma, které musel sledovat, se odehrávalo

v rodinì, kdy otec surovì bil matku pøed oèima dìtí a Michal

nemìl pøíliš možností zasáhnout, a ani by jako dítì nemìl.

Tento zpùsob vyjadøování otce Michal pravdìpodobnì nevì-

domì pøevzal – choval se agresivnì kdykoli, když mu nìco

nebylo po chuti, neumí absolutnì øešit problémy s chladnou

hlavou a uvážlivì. Mám dojem, že pùvod jeho závislosti se ta-

ké nachází na pùdì nefunkèní rodiny. Michal si z rodiny ne-

odnesl potøebnou zkušenost a nadìji, že se mùže spolehnout

na nìkoho jiného, sdílet své emoce, získat podporu a cítit

blízkost. Chybí mu taktéž mechanismy zvládání nadmìrnì

silných emocí. Dle Hajného (in Kalina et al., 2008) mùže být

pøíèinou nedostateèná interakce a attachment matky s dítì-

tem v dobì raného dìtství. Existují také faktory, které mo-

hou stát na poèátku závislostních problémù, jako jsou napø.

nedostateèná péèe rodièù o dospívající dìti, špatná vzájemná

komunikace v rodinì, nedostateèná pozornost vùèi zájmùm

dítìte apod. Navíc zakázat dvanáctiletému chlapci naposle-

dy se rozlouèit s dìdeèkem, kterého miloval a absolutní pod-

kopávání jeho pøání, jistì vytvoøilo základ pro Michalovy po-

city zbyteènosti a suicidální tendence. S tím souvisí i prvotní

zapoèetí užívání návykových látek za úèelem sebedestrukce,

pøípadnì úniku ze složitých situací.

Pro rodièe nebyl nikdy dost dobrý, což mu dávali najevo

svým nezájmem a „kompenzací“ rodièovské lásky penìzi

a materiálními hodnotami. Dostatek penìz urèitì sehrál

svou roli v dobì, kdy Michal zaèínal užívat pervitin, protože

patnáctileté dítì si bìžnì nemùže dovolit koupit takové

množství drogy najednou. S tím Michal problém nemìl.

V rodinì si vypìstoval nízké sebevìdomí, a aèkoliv otevøenì

nepøiznal, že je nesebevìdomý, myslím, že to na nìm bylo ve-

lice patrné. Pùsobí zakøiknutì, i pøesto, že se snaží tváøit ja-

ko „drsòák“. Rodièe mu celý jeho život podkopávali nohy –

zakázali mu jít dìdovi na pohøeb, èímž se rozpoutala Micha-

lova nechuť k životu a suicidální myšlenky – ztratil milova-

nou osobu a nemohl se s ní rozlouèit, potom mu zakázali nav-

štìvovat vysnìnou školu a pøinutili ho k jiné jen proto, aby ho

mìli na dohled, což ale neznamenalo, že by se o nìj chtìli nì-

jak více starat. Je pravdìpodobné, že se Michal sebepoškozo-

val i z dùvodu, že se nechtìl pøímo zabít, ale jen cítit, že exis-

tuje, vidìt krev a ulevit svému trápení. Dostat nìjaké potvr-

zení toho, že doopravdy je, což od rodièù ani nikoho jiného

nedostával. A zároveò uniknout z té strašné reality, v níž žil.

Když poprvé zaèal uvažovat o léèbì – ve vìzení, bylo to

nejspíš pod tlakem okolních podmínek, když nemìl dosta-

tek drog a zažíval abstinenèní pøíznaky. Myslím si ale, že

v jeho životì nìkolikrát došlo k léèbì, aniž by kdokoli sou-

stavnì pracoval na jeho motivaci, aniž by kdokoli pracoval

se správným matchingem. Michal se vždy léèil pouze ze své-

ho vlastního rozhodnutí, to znamená, že podle schématu

CMRS (De Leon, 2000) byla jeho vnitøní motivace rozhodnì

vyšší než motivace vnìjší a z Michalova výkladu jsem neza-

znamenala, že by na jeho motivaci nìkdo více pracoval, aby

se v léèbì udržel. Michal se potácel od jedné léèebny ke dru-

hé, nikde poøádnì nevydržel, protože se objevovaly problé-

my s nezvládáním agrese a konfrontace se svým chováním.

Neøekla bych, že nebyl motivovaný, spíše nikde neøešili,

zda do této služby vùbec patøí, zda je pro nìho vhodná a zda

by nebyla vhodnìjší jiná, kterou by podstoupil jednou a vy-

držel v ní. Rozhodnì zde chybí dùležitý matching potøeb kli-

enta s vhodnou službou, který by provedli pracovníci jed-

notlivých (zejména první) léèebných služeb. Zároveò vidím

chybu v tom, že v léèebnì, kde se poprvé léèil, reagovali pou-

ze na jeho problém s užíváním alkoholu a nevzali v úvahu

celou komplexní šíøi jeho závislostních potíží, kterou Michal

nemusel zmínit.

Možnými prediktory výsledkù jeho léèebných intervencí

mohly být vìk (èím nižší vìk pøi vzniku závislosti, tím horší

šance na vyléèení), délka drogové kariéry – 8 let v Michalovì

pøípadì je dlouhá doba, a pøipoète-li se k tomu zpùsob, jakým

drogy užíval, pak jde jednoznaènì o dùležitý prediktor výsled-

kù léèby, a také kriminální èinnost, která ale u Michala neby-

la ve vìtšinì pøípadù zpùsobena vlivem návykových látek.

V terapii je nezbytné dát si pozor na retraumatizaci

klienta, Michal zažil opravdu mnoho nepøíjemného a nemá

to zdaleka zpracované, je proto nutné zacházet s ním citlivì

a empaticky a postupnì mu umožòovat zažít korektivní

zkušenosti. Dále je nezbytné pracovat na zvyšování náhle-

du klienta na svou situaci, na svùj život i na své problémy.

Chtìla bych také poukázat na to, jak „patologicky“ mù-

že pùsobit vztah dvou závislých lidí. V Michalovì pøípadì je

patrné, že jeho láska k Martinì sice stále pøetrvává, ale sám

Michal uvedl na mou otázku, jaké má spouštìèe, jak roz-

chod, tak i samotný život s Martinou. Myslím, že si dobøe

uvìdomuje to, že je problematické, když se dva zamilují

v dobì užívání návykových látek, a to, zda jejich vztah je do-

opravdy založen na skuteèné lásce, tady hodnotit nechci.

Myslím si ale, že takto popsané spouštìèe mluví velice jasnì

a Michal sám se možná více bojí samoty a nejistoty budoucí-

ho života, než že by chtìl s Martinou doopravdy strávit ži-

vot. Na jejich vztahu je dobøe vidìt, jak se navzájem udržo-

vali v závislosti a stahovali zpátky na dno. Støídavì se léèili,

dlouhou dobu se nevidìli, Martina je navíc diagnostikovaná

schizofrenièka a neléèí-li se, nedokáže zcela ovládat své cho-

vání. Byl to Michal, kdo si uvìdomil, že léèba v páru není

pro nìj ideální, že se nesoustøedí na své vlastní problémy,

a kdo se chtìl léèit sám. Pro Michala by bylo dle mého názo-

ru nejlepší se od Martiny odpoutat, zùstat nìjaký èas sám
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se sebou, vyrovnat se se sebou a se svými problémy a potom

teprve zaèínat nìjaký vážný vztah.

Základem léèby závislosti by mìl být terapeutický

vztah beroucí v potaz zdravotnickou (øešení zdravotních

komplikací, duální diagnózy), sociální (dobøe strukturova-

ný prostor, ve kterém se celá léèba odehrává, splòuje zá-

kladní požadavek na realizaci sociálních návykù a není te-

dy potom potøeba vytváøet specifické programy), psycholo-

gickou i spirituální stránku osobnosti. Léèba závislosti

vyžaduje kvalitní psychoterapeutický program, který je za-

mìøen na osobnost klienta, snaží se postihnout pøíèiny jeho

opakujících se životních nezdarù a umožnit mu jejich poro-

zumìní a zpracování (Broža, 2003). V Michalovì pøípadì jde

zejména o vyrovnání se se smrtí a souèasnì i se smyslem ži-

vota. V terapii bych proto jako jednu z hlavních metod dopo-

ruèovala kognitivnì-behaviorální terapii, a to zejména její

tvarování chování. V jeho pøípadì je nezbytné posilování žá-

doucího chování od terapeutù i skupiny, Michal potøebuje

podpoøit ve svých pozitivních zpùsobech jednání a naopak

ohranièit chování, které není vhodné (agrese, útoènost).

S tím souvisí i nutnost konfrontace nežádoucího chování, na

niž si Michal v léèbì postupnì zvyká a snaží se nauèit pøijí-

mat konstruktivní kritiku od ostatních. Je potøeba s ním

poøádnì probrat jeho možné spouštìèe a øádnì s nimi praco-

vat, pøípadnì nacvièovat situace a strategie zvládání. Michal

má spouštìèù velké množství a dle mého názoru se na nìj po

léèbì nahrnou všechny najednou a ve chvíli, kdy jsem s ním

hovoøila, jsem si nebyla jistá, zda by byl schopen je ustát bez

relapsu. Proto navíc jako nezbytné doporuèuji nácviky a uèení

– zejména nácvik strategie zvládání, uèení se øešit problémy

(pozor na sebepoškozování a agresivní výbuchy, kterými se

Michal kromì drog snaží øešit své starosti), nácvik pøijímání

kritiky, a to jak pozitivní, tak negativní, a také nácvik aserti-

vity. Velice dùležité je zapojení nìkterého z psychodynamic-

kých smìrù psychoterapie, zejména z dùvodu mnoha silných

traumat v Michalovì životì a z dùvodu možné osobnostní po-

ruchy (hranièní porucha podle MKN-10). Volbu uvedených

psychoterapeutických postupù podporuje Rotgers ve své pub-

likaci „Léèba drogových závislostí“ (1999), který navíc dodává,

že kombinace psychodynamické a kognitivnì-behaviorální

psychoterapie je možná a prospìšná, a to zejména pro klienty,

jako je Michal (Adameèek, 2003).

� 5 / 2 Souhrn pøípadu
Michal mìl problematické dìtství, rodièe se mu nevìnovali,

byl tedy ve svém vývoji zcela opuštìný a navíc v období pu-

berty tragicky pøišel o milovaného dìdeèka a o první lásku,

zažil množství velice traumatizujících zážitkù, mìl tedy už

od mládí tendence se znièit, pøípadnì unikat. Tato touha

a pocit, že jeho život nemá smysl, ho podle mého názoru pøi-

vedla ke drogám. Michal dobøe vìdìl, že drogy umí èlovìka

jak znièit, tak i zabít. Mìl navíc starší kamarády, takže se-

hnat drogu pro nìj nebyl problém. Jako dítì, a navíc dítì,

které nemá ve svých rodièích žádnou podporu, se neumìl vy-

rovnat s tak velkou ztrátou a vlastnì se ani vyrovnávat ne-

chtìl. O tom svìdèí i fakt, že kombinoval i nìkolik drog do

jedné dávky (heroin + pervitin + alkohol + rohypnol). Øíká, že

se chtìl zabít, ale drogy mu sedly, dokázal pomocí nich ales-

poò unikat z reality a nemusel øešit žádné problémy. Užívání

drog mìlo vést k tomuto cíli do doby, než se nauèil vyrábìt

pervitin, potom ho to dle mého i bavilo – byl vždy první, kdo

dávku ochutnal, pøipadal si vlastnì jako „kuchaø“. Po pobytu

ve vìzení a zkušenostech s abstinenèními pøíznaky nejspíše

zjistil, že je závislý, a po èase ho tento styl života již unavoval,

možná by se spíše dalo øíci, že ho pøestal psychicky zvládat,

protože o peníze nemìl nouzi, mìl kde bydlet atd.

Léèí se však již dva roky v podstatì nepøetržitì, je tedy

otázkou, jaká je jeho aktuální motivace k vyléèení. Možná je

Michal už ze všech léèeb docela vyèerpaný, absolvoval jich

nìkolik a stále bez výsledku. Je patrný i strach z toho, co by

dìlal a musel zvládnout, kdyby z léèby koneènì vyšel. Mìla

jsem z Michala dojem, že žít jako normální èlovìk, a zejmé-

na vydìlávat 20 000 Kè mìsíènì, pro nìj nebude únosné

a pøi potøebì penìz bude mít tendenci navrátit se k výrobì

pervitinu, s èímž souvisí zmiòované ochutnávání dávky

a bludný kruh závislosti.

� 6 ZÁVÌR
Na Michalovì kazuistice jsem chtìla ukázat, jak mohou zá-

vislost a další negativní projevy èlovìka vznikat na podkla-

dì nefunkèní rodiny, která o dítì nejeví zájem a sama ne-

umí zvládat problémy pøijatelnými zpùsoby. Ráda bych

zdùraznila, že v jeho životì figurovalo množství velmi sil-

ných traumat, s nimiž se neumí vyrovnat, a chce s nimi pøi-

jít právì zde v léèbì. Je nezbytné k nìmu pøistupovat empa-

ticky a citlivì, aby nedošlo k retraumatizaci a opìtovnému

vypadnutí z léèby.

Mým zámìrem bylo také zdùraznit nezbytnost správ-

ného a vèasného matchingu ze strany adiktologických slu-

žeb a práce s motivací klienta. Michal by tak v ideálním pøí-

padì motivovaný nastoupil jako první chtìnou léèbu napø.

do terapeutické komunity pro mladistvé, kde by se léèil

sám, mìl èas øešit své problémy a vyrovnávat se se svým ži-

votem mnohem døíve. Pokud by se zároveò pracovalo na je-

ho motivaci a na nácviku sociálních a jiných dovedností

(napø. s využitím kognitivnì-behaviorální terapie), výraznì

by se zvyšovaly šance na jeho døívìjší vyléèení.

Na Michalovì pøíkladu jsem také ukázala, jak funguje

vztah dvou závislých lidí. Navzájem se udržují v závislosti,

neumožòují si z ní vystoupit, stahují jeden druhého zpìt.

Michal má navíc problémy s agresí a Martina se léèí ze schi-

zofrenie, mají proto vztah o to komplikovanìjší. Myslím si,

že v jejich pøípadì jde o typickou lásku závislých, kdy se

„milují“ pouze v období braní a po vystøízlivìní se realita

zmìní. Michal si sám uvìdomuje problematiènost této situa-

ce a uvádí Martinu jako jeden ze svých hlavních spouštìèù.
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