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l

1 ÚVOD

Užívání pervitinu (metamfetaminu, MA) je na vzestupu
v Evropì a ve svìtì (Grund et al., 2010) a stává se prioritou
pøi léèbì závislostí a ve výzkumu. Zaèátky „podomácku“ vyrábìného pervitinu v Èeské republice (ÈR) jsou datovány do
poloviny 70. let minulého století (Brenza, no date; Zábranský, 2007). K výraznému rozšíøení výroby a užívání pervitinu došlo po roce 1989. V souèasné dobì je v ÈR odhadem
26 000 problémových uživatelù, kteøí tvoøí pøibližnì 60 %
všech problémových uživatelù drog (Mravèík et al., 2013).
V obecné populaci se prevalence užívání v posledních 12 mìsících ve vìkové skupinì 18–34 pohybuje kolem dvou procent
(Zábranský, 2007). Pravidelné užívání MA vede k závažným
fyzickým a psychickým poškozením (Darke et al., 2008; Lee,
Rawson, 2008), v pøípadì injekèního užívání navíc zvyšuje riziko plicní embolie, bakteriální infekce a v pøípadì sdílení jehel zvyšuje riziko krví pøenosných nemocí.
U závislostí se pojem léèba používá v širším významu
pro odbornou, cílenou a strukturovanou práci s pacientem
èi klientem, která vychází z bio-psycho-socio-spirituálního
modelu. Léèba využívá øady metod èi pøístupù (farmakoterapie, psychoterapie, rodinná terapie, socioterapie). Podle
typu rozlišujeme léèbu ambulantní a ústavní/rezidenèní;
rozdìlením podle délky mùže být léèba krátkodobá, støednìdobá, dlouhodobá (Kalina et al., 2001). V souèasné dobì
odpovídají jednotlivé komponenty léèebného systému potøebám pacientù a klientù, kteøí se nacházejí v rùzném stupni
drogové kariéry. Léèba závislosti na MA je založena zejména na poskytování psychosociálních intervencí, které však
mají limity v úèinnosti (Lee, Rawson, 2008). Nejèastìji poskytovanými intervencemi jsou poradenství, motivaèní rozhovory, prevence relapsu a sociální intervence (Shearer,
2007).V zahranièí je léèba závislosti na MA vedena pøevážnì ambulantnì, v Èeské republice mohou pacienti využívat
možností, které poskytuje støednìdobá rezidenèní léèba.
Pro léèbu závislosti na MA nejsou schváleny žádné substituèní léky, jaké jsou užívány zejména v léèbì závislosti na
opioidech èi tabáku (Gabrhelík et al., 2010). Výjimeènì
a podpùrnì lze podávat hypnotika èi antidepresiva, u psychotických poruch jsou indikována neuroleptika (Bayer,
2003).
Hser, Evans a Huang (2005) ve své práci poukazují na
to, že ženy s problémovým užíváním MA v porovnání s muži
(léèenými jak v ambulantních, tak v rezidenèních programech) vykazovaly ve výsledcích léèby zlepšení v rodinných
vztazích èi zdravotním stavu. A to i pøes skuteènost, že tyto
ženy (èi pøevážná vìtšina z nich) byly nezamìstnané, peèovaly o dítì, žily s nìkým, kdo užíval alkohol nebo drogy, byly
fyzicky nebo sexuálnì zneužívány nebo trpìly psychickými
poruchami. Studie rozdílù mezi pohlavími zjistila, že ženy
zùstávaly v léèbì déle než muži. Studie UNODC (2004) ukazují, že se ženy setkávají s více pøekážkami a s mnohem závažnìjšími problémy pøi vstupu do léèby. Jedná se zejména
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o témata, jež zahrnují otázky rodiny, strach a obavy ze ztráty opatrovnictví dìtí, dále z toho, že je okolí bude identifikovat s rolí „narkomanky“. Zásadní význam léèby žen
závislých na MA spoèívá ve vytvoøení produktivního terapeutického vztahu (Heller, Pecinovská, 2007). Podle Nešpora (2008) vzniká závislost na MA u žen podstatnì rychleji
než u mužù; ženy však reagují na léèbu pomìrnì dobøe,
a pokud v léèbì setrvají, mívají z ní èasto vìtší prospìch než
muži.
V Èeské republice se setkáváme s paradoxem, který
spoèívá v dlouhé historii užívání MA, bohatých zkušenostech v léèbì závislosti na MA a souèasnì v naprostém nedostatku informací, jak je tato léèba vedena, chybí studie prokazující efektivitu konkrétních intervencí užívaných pøi
léèbì závislých na MA (Yates, 2013). Jednou z výjimek je
studie Šefránka (2013), která i pøes jistá metodologická
omezení pøináší dùkazy o efektivitì léèby uživatelù MA
v èeských terapeutických komunitách. Cílem naší studie je
pøedstavení, jak je personálem vnímána typická pacientka
léèené ze závislosti na pervitinu, a popis léèebných intervencí léèby závislosti na pervitinu na ženském lùžkovém oddìlení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (KAD).
l

2 METODY

Kvalitativní studie založená na individuálních rozhovorech
s pracovníky ženského lùžkového oddìlení KAD a analýzách dokumentù.
l

2 / 1 Soubor

Výzkumný soubor tvoøili vybraní pracovníci ženského lùžkového oddìlení KAD. Výzkumný soubor byl sestaven tak,
aby jím byly zastoupeny základní pracovní pozice a bylo tím
tak dosaženo minimální teoretické nasycenosti dat. Zámìrnì nejsou uvádìna jejich jména èi pracovní pozice, aby tak
nedošlo k porušení anonymity. Jako metody pro výbìr výzkumného souboru byly zvoleny následující nepravdìpodobnostní techniky: pøíležitostný výbìr a zámìrný (úèelový)
výbìr.
l

2 / 2 Nástroje tvorby dat

Co se týèe rozhovorù s pracovníky – v prvé øadì bylo dùležité svolení s jejich realizací od samotného primáøe a poté od
vedoucího oddìlení (to probíhalo v rámci stáže). Samotným
rozhovorùm pøedcházel pilotní rozhovor s následnou úpravou otázek. Oslovení dalších pracovníkù probíhalo buï
osobnì, nebo telefonicky na oddìlení, èi e-mailem. Pro každého pracovníka byl sestaven záznamový arch. Arch mìl
v koneèné fázi dvì podoby: v prvním pøípadì vycházel z pøipravených otázek pro rozhovor (sloužil pro vlastní poznámky výzkumníka v rámci klasického interview), v pøípadì
druhém mìl podobu textového dokumentu (s podotázkami
pøi e-mailové korespondenci). Respondenti mìli samozøejmì možnost se (na poèátku èi bìhem interview) rozhodnout,
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zda zvolí zpùsob „klasického, nebo alternativního“ interview. Otázky byly modifikovány dle pracovní pozice daných
pracovníkù.
První rozhovor probíhal s pomocí diktafonu a poznámek výzkumníka pro pøípadný rozvoj rozhovoru. Druhý
rozhovor probíhal z jedné poloviny za pomoci diktafonu
a zbylá polovina e-mailem. Další dva rozhovory (tøetí a ètvrtý) byly vedeny e-mailem. Poslední – pátý – rozhovor opìt
probíhal e-mailem s doplnìním nìkterých informací po telefonu – „telefonní interview“. U „alternativních interview“
e-mailových korespondencí byli úèastníci informováni
o možnosti doptání výzkumníka. Nìkdy staèilo jednou, jindy dvakrát. Zpùsob „alternativního interview“ byl zvolen
hlavnì kvùli pracovní vytíženosti respondentù.
Struktura otázek se týkala základních informací o pracovníkovi (napø. doba praxe na oddìlení, specifikace pracovní pozice, zkušenosti pracovníka se závislými na MA), jak
vnímá MA pacientky v porovnání s ostatními pacientkami,
jak vnímá celkovou atmosféru mezi pacientkami závislými
na MA a ostatními. Dále se otázky vztahovaly na léèebné intervence, které jsou specificky pro léèbu závislosti na MA
realizovány, a nakonec na možnosti zapojení rodiny do léèby v rámci rodinné terapie.
Významnou èástí studie byla analýza dokumentù zaøízení. Zdroji dat byl zejména léèebný øád, Apolináøské mìsíèníky (periodikum oddìlení). Mezi další zdroje patøily dokumenty získané od pracovníkù (týdenní strukturovaný
program, dokumenty z konferencí o závislostech a léèbì žen
èi doporuèení literatury s vhodnými aspekty pro další zpracování). Tyto informace byly doplnìny o sdìlení nìkterých
statistických dat – prostøednictvím konzultace s vedoucí lékaøkou a z pøíjmové knihy (bez možnosti náhledu výzkumníka) nebo z dosud nepublikovaných dokumentù (sloužících
pro rùzné konference), èi následné publikace nebo pro vlastní potøeby zaøízení. Další metodou pro získávání dat byla
technika pøímého pozorování v podobì zúèastnìné.
l

2 / 3 Analýza dat

Analýza dat byla založena na metodì zachycení vzorcù.
V každé skupinì se velmi èasto opakovaly podstatné èásti
informací o zkoumaném jevu. Tyto informace se ale navzájem jistým zpùsobem doplòovaly, což èásteènì potvrzovalo
verifikaci sdìlení úèastníkù výzkumu. Následnou selekcí se
v koneèné fázi výzkumu vytvoøila komplexní struktura
z jednotlivých okruhù, které tvoøí „pøíbìhy“ složené ze spektra získaných informací v rámci rozhovorù. Výzkumná validita a její metody byly kontrolovány pomocí zpìtné vazby od
respondentù.
Respondenti byli informováni o tématu výzkumu a mìli možnost úèast na studii odmítnout. Jelikož byla v rámci
výzkumu snadná identifikace respondentù, bylo pøesto vynaloženo úsilí výzkumného pracovníka o co nejvìtší anonymitu v souvislosti se získanými údaji.

l

3 VÝSLEDKY

Informace získané v rámci rozhovorù o pacientkách závislých na MA na ženském lùžkovém oddìlení KAD byly následnì shrnuty do devíti okruhù.
l

3 / 1 Charakteristika pacientek závislých na
MA
Pacientky závislé na MA jsou jedny z nejmladších pacientek na oddìlení. Pøicházejí z rùzného sociálního zázemí.
Èastìji se u nich než u pacientek závislých na alkoholu jedná o zevní motivaci v dùsledku pøerušení podpory rodièi nebo v dùsledku konfliktu se zákonem. Osobnostnì jsou pacientky èasto impulzivnìjší. Jsou živìjší, svobodomyslnìjší.
Snad o nìco málo je u nich patrný horší kontakt se sebou,
svým prožíváním. Mají problém setrvat u jedné èinnosti a je
u nich výraznìjší vyhledávání vzrušení [sensation-seeking]. Jsou to pacientky, u kterých se rozvinula drogová závislost v dobì, kdy ještì v podstatì nebyl dokonèen psychosociální vývoj, takže jsou mnohdy nezralé. Chybí jim základní struktury, základní životní dovednosti. Èasto mívají
nejrùznìjší poruchy chování i v anamnéze. Pacientky se závislostí na MA mají komplexnìjší problémy – celkovì se jedná o závažné psychické prožívání. Možné specifikum mùže
být v tom, že mají o nìco nižší sociální schopnosti (zkušenosti s tím, jak fungovat v bìžných situacích – ve škole, v práci,
v partnerských vztazích), sebepoznání (kdo jsem, co chci,
kam smìøuji). Schopnost vydržet sám se sebou, vidìt své
silné a slabé stránky, vnímat svoje tìlo a pocity, je u nich také velice narušena. U tìchto pacientek se objevuje opakovaná krize. Mají více práce s tím, aby vytvoøily dobré vztahy
a aby tyto vztahy vydržely. Jejich velkým problémem je zejména uznávání autorit (neuznávání se projevuje napø. tím,
že nedodržují naøízení od terapeutického týmu). Cestu si
najdou zpravidla k tìm pracovníkùm, kteøí jsou více osobnostnì otevøenìjší. Není to ovšem tak, že by nìkteré pracovníky z principu nemìly rády. Jako pozitivum vidí pracovníci
fakt, že to jsou pacientky kreativní, autentické, které vnášejí do psychoterapie otevøenost. To, co tam bývá cenné, je,
že doplòují model terapie o mezigeneraèní aspekt – ony jsou
pro svoje „spolupacientky“ pøenosovým modelem vztahu
k jejich dìtem (mohou jim nabízet pohled na sebe samé
z hlediska jejich dìtí) a naopak zase ony od „spolupacientek“ dostávají informace z pozice rodièù.
l 3 / 2 Dodržování léèebného øádu
pacientkami

Obecnì lze uvést, že ve srovnání s pacientkami závislými na
alkoholu èi lécích mají tyto pacientky vìtší tendenci porušovat pravidla. Neumìjí je dodržovat, protože to po nich zatím
život nechtìl. Jedná se zejména o pravidla v rámci léèebného øádu na oddìlení (nedodržují léèebný režim, èasový rozsah stanovené aktivity). Mají v sobì daleko více destruktivity a agresivity. Rovnìž mají problém dodržovat jasnì nasta-
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vené hranice (mezilidské hranice a hranice sociální, týkající
se sociální interakce). V tomto smìru s vìtší tendencí „hranice testují“. Mají nìkdy tendence k disociálnímu chování.
Velikým problémem jsou kontakty s pacienty z mužské komunity, kteøí mají volnìjší program a mají tak daleko více
prostoru pacientky kontaktovat a atakovat. Fakt, že o pacientky nìkdo projeví zájem (tím jak mají narušené sebevìdomí a sebeúctu), je velmi èasto od terapie odvádí.
l

3 / 3 Celková atmosféra mezi pacientkami
závislými na MA a ostatními pacientkami
Co se týèe zastoupení pacientek ve skupinì, je dle pracovníkù urèitì lepší mít skupiny s více kombinacemi závislostí,
protože si jsou tak pacientky navzájem velice užiteèné. Všeobecnì se dá øíci, že mezi jednotlivými pacientkami jsou vìtší rozdíly než mezi skupinami závislých jako takových. Na
zaèátku léèby stávající skupina (do které pøichází nová pacientka závislá na MA) má jaksi strach, že nová pacientka
bude porušovat léèebný øád a že je „vyvede z klidu“. Tak ji
usmìròují, tím pádem se pacientka dostává do stavu, kdy ji
vìtší množství lidí svým zpùsobem brzdí a kontroluje, což
mùže znamenat, že se v zaèátku objeví konflikty. Velmi
rychle se však tento typ konfliktù dá zpracovat v rámci terapie (pak se obvykle vytvoøí rodinný model). Vytvoøí se pøenosové vztahy k jednotlivým pacientkám, obvykle dokonce
nastane to, že nìkterá z dospìlejších pacientek (støedního
vìku) tyto pacientky se závislostí na MA adoptuje a funguje
pro nì jako „pøenosová maminka“. Tento parametr je velice
významný. Je zde ovšem vždy tøeba ohlídat, aby se v tomto
smìru držely hranice. Optimálnì je jedna pacientka v šestièlenné skupinì. Pokud jsou dvì a jedna z nich je už na konci
léèby a druhá pøichází, tak je to také možné. Urèitì není
možné, aby byly v šestièlenné skupinì dvì pacientky, které
pøišly týden po sobì (ty se okamžitì podpoøí v destruktivitì
a nedokáží zaèít spolupracovat). V pøípadì vìtšího poètu pacientek závislých na MA dochází v komunitì èasto k vytváøení tzv. koalic, kdy se pacientky „spojí“ proti ostatním,
pøíp. i proti týmu, a nastaví si vlastní pravidla. Klady a zápory daných pacientek ve skupinì by se daly popsat následovnì. Mezi klady, které pøinášejí pacientky závislé na MA
do skupiny, patøí urèitì dynamika (zejména pro jejich vìtší
impulzivitu), dále pak autenticita a emotivita, která je
pro skupinu užiteèná, a èasto také poskytování upøímných
zpìtných vazeb („nebraní si servítek“). Jako hlavní zápory
pracovníci zmiòovali èasto nezdrženlivost emoèních projevù
a malou trpìlivost jdoucí ruku v ruce s agresivitou, destruktivitou, bezohledností, neznalostí pravidel bìžného slušného chování, neznalostí hranic (kontaktu, majetku).
l

3 / 4 Vytvoøení terapeutického vztahu
a spolupráce pacientek v rámci léèby
Na zaèátku je daleko obtížnìjší získat pacientky ke spolupráci, protože jsou nevyzrálé, rebelující, vzdorující. Droga
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byla jejich zpùsobem jak se osamostatnit a vzepøít vùèi normám a pravidlùm spoleènosti (takže pokraèují ve vzpírání
se vùèi nìjaké další autoritì). Vìtší procento z nich odejde
z léèby døív, zejména z dùvodu nedodržování léèebného øádu, nerespektování pravidel nebo podepíší revers. Je u nich
dùležité navázání kvalitního psychoterapeutického vztahu
(ve vztahu k ostatním pacientkám je toto navázání o nìco
dùležitìjší v tom, že u nich v tu chvíli „navázání“ poleví destruktivita). Když vztah nenavážou, tak se „ztrácejí“. Pokud
se ztratí v dobì, kdy ještì nenavázaly „vztah“, tak se do léèby nevracejí. Ale když si terapeutický vztah vytvoøí a poté
zejména díky porušování hranic léèbu opustí, pak se právì
v rámci navázání vztahu po èase do léèby vrátí a pokraèují
v ní. Podstatnou roli v léèebném procesu a vytvoøení terapeutického vztahu „hraje“ pracovní terapie. Když tyto pacientky dostanou jednoduchý úkol, dokážou ho splnit a jsou
za nìj ocenìny, je to jakoby první prvek, na který se „chytí“
a který pak vede k další spolupráci mezi ní a ostatními.
l

3 / 5 Prùbìh léèby pacientky závislé na MA

Když se povede navázat vztah a zaènou spolupracovat, pak
se s nimi pracuje pomìrnì dobøe, protože jsou relativnì
otevøené a velmi vnímavé k ocenìní. Jakmile však dosáhnou prvních zpìtných vazeb a ocenìní pøedevším ze strany
rodiny nebo blízkých, kteøí jim pomohli udìlat první krok
a absolvovat léèbu, pak jim motivace poklesne, zaènou opìt
testovat hranice a porušovat pravidla. V tuto dobu se zde
velmi èasto objeví napøíklad tendence navázat vztah, takže
obvykle terapeutùm nezbývá než pøestoupit k individualizované formì léèby, léèba se „frakcionuje“ do rùznì dlouhých úsekù a tím pádem se pøerušuje. Volí se tedy forma
pøerušované léèby, kdy se pacientce umožní cca na mìsíc
kontakt s pøirozeným prostøedím (tím posbírá informace
o realitì a v konfrontaci s realitou naplní svoji motivaci
k léèbì). Pokud se vrátí (jakože pøibývá tìch, které se po
pøerušení léèby vracejí a dál spolupracují), tak je obvykle
spolupráce lepší a v mnoha pøípadech pacientky základní
léèbu zdárnì ukonèí.
l

3 / 6 Specifika v léèebném programu pro
pacientky závislé na MA
Všechny pacientky procházejí stejným léèebným režimem,
se stejnými pravidly a náplní dne. Pokud pacientky pøicházejí pøed léèbou i na detoxikaci, odvykací doba je obvykle
delší než u alkoholu. Èastìji než ženy závislé na alkoholu
popisují výskyt cravingu (bažení). Na oddìlení existovala
ještì asi pøed dvìma lety výbìrová skupina pro nealkoholové závislosti (ovšem uskuteènila se jen nìkolikrát v prùbìhu let). Skupina trvala cca hodinu a konala se na téma podle výbìru pacientek (vztahy, doléèování, aktuální psychické potíže). Specifika programu a léèebných intervencí se
odvíjejí od konkrétní situace té které pacientky (bez ohledu
na druh závislosti). Mezi možná všeobecná specifika by
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však mohla patøit mírnìjší „nápravná opatøení“ ve formì
pøerušení. Dále možná podpora v nástupu do další komunity èi velkorysejší nabídka následné péèe – pøípadnì i prodloužení léèby. Jelikož je u pacientek se závislostí na MA
nutný pøechod do resocializaèního zaøízení, pracuje se
u nich zejména na podpoøe motivace k dlouhodobìjší péèi.
Za další možné specifikum by se dala považovat podpora
v hledání práce, apod.
l

3 / 7 Základní léèebné intervence na
ženském lùžkovém oddìlení pro pacientky
závislé na MA
Farmakoterapie je u tìchto pacientek využívání sporadicky
– až na výjimky pacientek s duální diagnózou, kde je samozøejmì farmakoterapie potøebná. Pacientky velmi dobøe
umí interpretovat nejrùznìjší slova, problémy a dovedou
velmi dobøe racionalizovat svou drogovou závislost s využitím psychoterapeutické terminologie. Psychoterapie je
v rámci léèby velice potøebná. Je to vlastnì základ terapie
(musí to být ale psychoterapie, kdy první vìcí, na kterou je
tøeba se zamìøit, je náhled pacientky na to, v jaké situaci se
nachází, jaké komplikace si zpùsobila, a náhled vlastního
podílu na danou situaci). Psychoterapie je smìøována na
nemoc a na analýzu modelových situací v léèbì. Teprve
když pacientka pøijme zodpovìdnost za situaci, ve které se
nachází, dále za svoji nemoc a její léèbu i následnou abstinenci, dá se poté zamìøit na traumata (napøíklad výše zmínìné traumatické záležitosti z dìtství). Velký dùraz je kladen na kognitivnì behaviorální terapii.
l

3 / 8 Rodinná terapie

Velmi záleží na rodinném prostøedí, z kterého pacientky vyšly, a jaké mají zázemí. Pokud je rodina funkèní, tak by se
do léèby mìla zapojit v každém pøípadì (napøíklad podporou v léèbì, pomocí a zázemím po návratu z léèby). Tím je
rovnìž podpoøena i vnitøní motivace ke zmìnì životního
stylu. Zapojení rodiny je jednoznaènì vnímáno jako pøínosné, dùležité, potøebné, nutné a rovnìž zvyšuje pravdìpodobnost dosažení remise u pacientky, ne vždy je ale realizovatelné. Rodina by se mìla zapojit vždy, pokud to situace a atmosféra v rodinì umožní. Je nesmírnì cenné, je-li možné
získat ke spolupráci nìkterého èlena rodiny (úplnì nejlépe
matku u dívek, kde vztah bývá nejvíce narušený). Pacientka pøichází do léèby v té chvíli, kdy rodina vyèerpala
všechna svá regulaèní opatøení. Tím pádem se èasto rodina
a blízcí domnívají, že náprava není možná. Klíèovou motivací je „jenom“ pacientku nìkomu pøedat nebo ji umístit.
Nìkdy se stane, že se bìhem pobytu na oddìlení rodina nezúèastní léèby v žádných smìrech, ale teprve když pacientka pøechází do zaøízení následné péèe, tak ji rodina
zaène opìtovnì dùvìøovat a je tøeba ochotná jí v léèbì podpoøit. V základním léèebném programu ženského lùžkového
oddìlení je to tak, že se s rodinou pracuje ještì pøed léèbou

(pøi domluvì termínu nástupu léèby je optimální, když s rodinnými pøíslušníky mluví sociální pracovnice). Rodinný
pøíslušník je vìtšinou pøítomen u pøijímání pacientky, poté
je s ním veden vstupní pohovor, který slouží k získání informací vyplnìním tzv. objektivního dotazníku, jehož prostøednictvím získají terapeuti detailnìjší informace o pacientèinì závislosti, jejím vývoji a dopadech na rodinné pøíslušníky. Bìhem léèby je samozøejmostí, že v pøípadì zájmu
mùže rodinný pøíslušník kontaktovat kteréhokoli z terapeutù. Paušálnì je nabídnut semináø pro rodinné pøíslušníky,
který vede psycholog. Semináø slouží k ošetøení zranìní rodiny (je to opravdová péèe a podpora rodinným pøíslušníkùm a také se jim samozøejmì vysvìtlují principy léèby).
Psycholog jim pomáhá zorientovat se v informacích, které
dostávají od pacientek, nebo jim pomáhá pochopit jejich
vlastní prožitky v prùbìhu léèby. Rodinní pøíslušníci mají
možnost požádat o jednorázový èi opakovaný pohovor s èleny terapeutického týmu (buï v pøítomnosti, nebo nepøítomnosti pacientky). Prùmìrnì nejsou pohovory èastìjší u rodinných pøíslušníkù pacientek závislých na MA než u jiných. Rodinní pøíslušníci mohou také využít rodinnou
terapii s hospitalizací (tzn. týdenní hospitalizaci rodinného
pøíslušníka na oddìlení v rámci nemocenského pojištìní).
Tato možnost se doporuèuje, protože to bezesporu zvyšuje
úèinnost léèby. Po léèbì je pro rodinné pøíslušníky v nabídce
rodinná terapie jak v ambulantní formì (kdy tak slyší pøíbìhy jiných a pøece jenom mohou získat nadìji, že to bude
jednou možná fungovat, a jednak dostanou i informace o závislosti – aktuálnì od tìch, kteøí už závislost zvládli), tak
i ve formì rezidenèní (jednou roènì se poøádá rodinná terapie už pro celé rodiny, kde se vytváøí komunita z 3 až 5 rodin). Rodinní pøíslušníci mají rovnìž možnost navštìvovat
spolu s pacientkou tzv. doléèovací skupinu, která probíhá
1x týdnì. Skupiny se zúèastòují bývalé pacientky, jež abstinují, ale zároveò se jí mohou úèastnit i souèasné pacientky,
které tak velmi èasto získávají motivaci pro svoji abstinenci.
Mezi zápory pøi rodinné terapii patøí aktivní závislost
rodinného pøíslušníka s neschopností vydržet abstinenci po
dobu rodinné terapie, zneužívání a jiné patologie. Dále, rodina tzv. kodependentní (pacientku podporuje v závislosti
pøehnanou péèí, nestanovením jasných pravidel a hranic,
pøípadnì podporováním v úmyslu pøedèasnì ukonèit léèbu).
l

3 / 9 Následná péèe a doléèování

U pacientek se závislostí na MA, je 4mìsíèní odvykací léèba
základem, protože všeobecnì potøebují v léèbì více èasu. Je
zde nezbytnost návaznosti, doléèování, opakování. Tyto pacientky mají vìtší potíže zaøadit se zpátky do bìžného života. Mají spíše pøátele, kteøí užívají nelegální látky. Pacientky závislé na MA nemívají práci a kvalitní zázemí (obtížnìji hledají, na co navázat). Pacientky, u kterých došlo
k rozvoji závislosti na MA už v dobì, kdy mìly vytvoøenou
základní životní strukturu (dokonèily si vzdìlání, pracova-
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ly, èi dokonce založily rodinu), prosperují po léèbì jenom
s dopomocí doléèovacího programu. Naopak u pacientek,
u kterých vývoj závislosti zaèínal v adolescenci, nebo dokonce v dìtství a u kterých nedošlo k vytvoøení základních
struktur (nebo ty, které dokonèily základní vzdìlání, ale už
v té dobì užívaly drogu a jejich drogová kariéra byla delší
a destruktivnìjší), se ukazuje jako potøebný pobyt v resocializaèním zaøízení. Oddìlení má velmi dobrou spolupráci se
zaøízením následné péèe TK Kladno-Dubí, jejichž program
v podstatì navazuje na program ženského lùžkového oddìlení. Pacientky, které pøecházejí z tohoto zaøízení, mají dobré léèebné výsledky. V souèasné dobì je následná péèe v komunitì standardnì pøístupná i pro ostatní pacientky (závislé na alkoholu, lécích apod.). V rámci standardní formy
kontaktu pøi doléèování je nabízen i doléèovací program, což
znamená v prvním roce abstinence pìtidenní hospitalizaci
na oddìlení (standardnì jako pacientka) v intervalu, který
si „souèasná abstinentka“ zvolí. V rámci doléèovacího programu se pacientky mohou úèastnit i již zmínìné doléèovací
skupiny. Pracovníci mají zkušenosti, že s nimi pacientky
udržují kontakty (pacientky píšou, volají, pøijdou je navštívit nebo se „pochlubit“, když pøekonaly nìjaký životní mezník). Ty, které fungují, vazby s pracovníky vìtšinou nepøetrhávají nebo udržují kontakt s jedním èlenem týmu, jehož
si našli jako svoji klíèovou osobu. U pacientek závislých na
MA považují pracovníci za léèebný úspìch dùslednou abstinenci od všech návykových látek (pokud se totiž abstinence
zúží pouze na MA nebo nelegální drogy, døíve nebo pozdìji
se s nimi sejdou napøíklad se závislostí na alkoholu).
l

4 DISKUSE

Pilotní kvalitativní studie má za cíl popsat, jak je personálem vnímána typická pacientka, která se léèí ze závislosti
na MA na ženském lùžkovém oddìlení KAD, a zmapovat léèebné intervence poskytované tìmto pacientkám. S jistou
mírou zobecnìní jsou MA pacientky ženského oddìlení popisovány jako mladé, nezralé, kreativní, impulzivní, s vnìjší motivací a disociálním chováním, nemají vytvoøeny základní životní struktury a vzorce. Souèasnì dokáží být agresivní, destruktivní a bezohledné. Neznají pravidla bìžného
slušného chování èi majetkové hranice. Zpoèátku trvá déle
vytvoøení vazby jak mezi nimi a terapeutickým týmem, tak
mezi nimi a ostatními pacientkami. Podle zkušeností personálu mají pacientky, pokud v léèbì vydrží, velice dobré
pøedpoklady pro uzdravení. Léèebné intervence pacientek
se nijak zvlášť neliší od ostatních. Léèebný program mají
stejný jako ostatní pacientky na oddìlení. Mezi možná specifika patøí mírnìjší „nápravná opatøení“ ve formì frakcionované (pøerušované) léèby. Dalším specifikem je vìtší podpora v nástupu do další komunity, velkorysejší nabídka
následné péèe, èi prodloužení léèby a podpora v hledání
zamìstnání.
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Studie umožòuje náhled do „èerné skøíòky“ léèebných
intervencí ženského lùžkového oddìlení KAD. Pøedložená
studie je jedním ze základních kamenù výzkumu specificky
zamìøeného na problematiku MA, která mùže podnítit
hlubší zájem o téma léèby závislosti na MA v Èeské republice. Nicménì studie má vedle nesporného pøínosu limity,
z nichž za nejvýznamnìjší považujeme skuteènost, že prezentované výsledky jsou vystavìny na sdìleních pìti pracovníkù jednoho zaøízení. V této studii uvedená sdìlení mohou obsahovat množství terapeutických klišé èi dlouhodobì
sdílená dogmata. Napøíklad, nìkteré ze zmiòovaných odlišností pacientek závislých na MA a alkoholu nemusí být jednoznaènì zpùsobeny typem užívané návykové látky, nebo
že zralost MA pacientek mùže být jednoduše dána nižším
vìkem pacientek závislých na MA. Je možné, že k podobným závìrùm jako u MA pacientek bychom mohli dojít
i u mladších a nevyzrálejších lidí, aniž by užívali MA. S ohledem na zamìøení èlánku (léèba MA pacientky oèima léèebného personálu) jsme se nesnažili možná zkreslení personálu zaøízení validizaèními technikami významnìji opravit.
Výsledkem studie tedy není popis typické pacientky, ale
spíše typický popis pohledu terapeutù na pacientku jednoho lùžkového zaøízení, které má svou filozofii léèby. Jako
další limit práce vnímáme skuteènost, že nebyla možnost
uskuteènit rozhovor se samotnými pacientkami. Rozhovor
by práci rozhodnì zpestøil. Pro pøípadné rozšíøení informací
ve výzkumu by byly rozhovory s pacientkami a dalšími pracovníky tohoto oddìlení zcela na místì. V rámci získaných
údajù (za pomoci tohoto výzkumu) by bylo tøeba pøi dostatku èasových možností uzpùsobit otázky pro pacientky (respektive pro nì vytvoøit nové) a zároveò rozšíøit nynìjší otázky pro pracovníky. Limitem je bezpochyby také skuteènost,
že pilotní studie byla realizována na ženském lùžkovém oddìlení KAD, které není typickým zástupcem specializovaného zaøízení pro rezidenèní typ léèby závislosti na MA.
Další studie by mìly jednoznaènì zahrnovat více zaøízení.
Díky získaným informacím z analýzy dokumentù
a v rámci vlastního pozorování (zúèastnìné skryté a zúèastnìné otevøené – pøi bìžném provozu v zaøízení) bìhem stáže
a v prùbìhu nìkterých „klasických“ rozhovorù (pozorování
zúèastnìné otevøené) se tak mohla práce následnì zamìøit
na typy léèebných intervencí a mìla tím tak možnost pøedstavit a nastínit celkový prùbìh léèby na oddìlení. Výzkumné pøedpoklady byly vytvoøeny na základì odhadù, které
vycházely ze zkušeností naèerpaných pøi stáži. V rozhovorech byla snaha tyto pøedpoklady následnì reflektovat.
Shrneme-li však poznatky získané ve výzkumu, získáme
tak kladné a záporné charakteristiky. Pacientky jsou podle
pracovníkù velmi vdìèné, aktivní a kreativní. Do skupiny
pøinášejí dynamiku, napøíklad díky poskytování zpìtných
vazeb. Na druhou stranu dovedou být zlé, agresivní, destruktivní a netrpìlivé. Navzájem si ale na oddìlení s ostatními pacientkami prospívají, vidí náhled na sebe z pohledu
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druhého (nejen z toho dùvodu, že doplòují model rodiny
o mezigeneraèní aspekt).
Po doplnìní informací získaných díky analýze dat, jež
se týkaly zejména léèebného øádu, bylo hlavní myšlenkou
popsat obecnì personálem vystavìnou charakteristiku pacientek, léèebný proces a specifika v léèebných intervencích
u pacientek. Oddìlení bohužel nevede specifické statistiky
o pacientkách se závislostí na MA. Dle soukromých údajù
zaøízení se však podaøilo získat nìkterá data díky pøíjmové
knize (bez osobního náhledu). Za jeden rok oddìlení pøijme
pøibližnì 12 drogovì závislých, z toho je sedm uživatelek
s diagnózou závislosti na MA a z nich 1/3 úspìšnì dokonèí
léèbu.
První autorka strávila na oddìlení pìt dnù, což umožnilo k informacím od pracovníkù získat reálný náhled o prùbìhu léèby pacientek. Pøi vlastním pozorování byla taktéž
možnost spatøit znatelné kontrasty mezi pacientkou z ženského oddìlení v závìreèné fázi léèby (klidná, laskavá,
vnitøní motivace, zaèínala znovu objevovat své ženské
stránky) a pacientkou z detoxifikaèního oddìlení v prvních
dnech jejího pobytu (konfliktní, vnìjší motivace, zanedbaný
vzhled, hrubé chování). Pro práci bylo zejména smìrodatné
zjistit, zda se pacientky (závislé na MA) na ženském lùžkovém oddìlení KAD léèí (pøípadnì kolik jich je) a v rámci
léèebného procesu u nich popsat léèebné intervence.

V Èeské republice je tématu léèby, léèebným intervencím a výzkumu efektivity jednotlivých léèebných krokù vìnována velmi malá pozornost. Další studie by mohly být zamìøeny napø. na popis a srovnání jednotlivých léèebných
modelù více støednìdobých zaøízení zamìøujících se na léèbu závislostí na MA, odlišnosti v léèbì závislých primárnì
na MA a závislých na jiných návykových látkách, mohly by
porovnat soubor MA se souborem závislých na alkoholu, ale
stejného vìku, èi napøíklad zkoumat, jaká je efektivita jednotlivých intervencí.
Role autorù: První autorka práci vypracovala jako svou
absolventskou práci a vystavìla základní strukturu èlánku.
Druhý autor se podílel na vypracování výzkumného designu a podílel se na psaní a další editaci textu.
Konflikt zájmù: Druhý autor je zamìstnancem pracovištì,
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The role of the authors: The first author drew up the general structure of the paper, which constitutes her graduation
thesis. The second author contributed by conceiving the research design and co-writing and editing the text.
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