
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy se „vyplatí“ léčba závislosti? 
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Autoři - lékaři Psychiatrické léčebny Červený Dvůr - se 
již léta zabývají terapií závislých. Mají dlouhodobé 
zkušenosti jak s ústavní odvykací léčbou závislých 
pacientů na svém mateřském pracovišti, tak s ambulantní 
substituční léčbou v o.s. Prevent v Českých Budějovicích.  



O své činnosti a zkušenostech – a to jak v oblasti 
ústavní odvykací léčby, tak v oblasti ambulantní 
substituční terapie, ale i o svých názorech  
a postojích k závislostem iatrogenně navozeným,   
k „doživotnosti“ závislosti i k trvalé a důsledné, 
kvalitně prožívaný život neomezující, abstinenci – 
přednášeli zde v Seči na čtyřech předchozích AT 
konferencích. 

 



Starší autor je exuser, řídící se již 18 let zásadami 
trvalé důsledné abstinence, mladší autorka je 
prosta závislostní kariéry. 
  
Oba zastávají názor, že trvalá a důsledná 
abstinence je výhodnou, ne však jedinou cestou 
ke spokojenému životu. 



Autoři se v tomto sdělení zamýšlejí nad otázkou 
„rentability“ léčby závislosti, a to ne ve smyslu 
ekonomickém, ale ve smyslu znovunastolení, anebo 
alespoň zachování zejména duševní rovnováhy,  
a tudíž kvalitně prožívaného života závislého 
člověka. Léčbou zde rozumíme terapii, vedoucí 
k navození a udržení abstinence od návykové látky. 



Kladou si otázku, kdy je pro závislého léčba ještě 
přínosem a kdy vlastně již omezující zátěží, kdy mu 
prospívá a kdy již škodí, ač pojem „škodí“ zní  tomto  
kontextu poněkud rouhačsky.  



Ze skupiny závislých, samozřejmě, vyjímáme 
onkologicky nemocné pacienty i neonkologické 
pacienty s chronickými bolestmi,  kterými se 
v našem sdělení nezabýváme a kteří tvoří zcela 
specifickou skupinu závislých. 



Nakonec si autoři kladou „kacířskou“ otázku,  
 
zda a kdy se „vyplatí“ léčba závislosti?  

 
A to jak z hlediska závislého člověka, tak jeho 
blízkého i vzdálenějšího okolí, a to v tom kontextu, 
že medicína by měla být schopna léčit celého 
člověka, a nejen pouze jeho chorobu, v tomto 
případě závislost, a ideálně i léčit narušené vztahy 
takového člověka s jeho nejbližším okolím. 



Pokusíme se nejprve odpovědět na otázku,  
 
v čem tkví „rentabilita“ léčby závislého? 

 
Soudíme, že rentabilita sestává i zde z „nákladů“  
a „zisků“, tak jako v ekonomice, ač tentokrát 
nemateriálních.  



Náklady zde představují úsilí a nasazení terapeutů 
a i samotného pacienta v terapii, zisky  pak 
radostně, a nebo alespoň uspokojivě prožívaná 
abstinence, 
a nebo tytéž prožitky i při nasazené a poté 
dlouhodobě udržované substituční terapii. 



Rádi bychom tu zdůraznili svůj názor, jak  tristní je 
pohled okolí na pacienta, a to jak nejbližšího, tak 
vzdálenějšího, jako na „smutného“ abstinenta, ale 
zejména jak neuspokojující a neveselé je pro 
samotného takového člověka  prožívání vlastní  
abstinence. 



Pokud by tato „klasická“ forma léčby, přes veškeré 
usilí na obou stranách, vedla k pouhému  navození 
„smutné“ abstinence,  je nerentabilní.  
Pak je třeba důkladně se zamyslet nad tím, zda v ní 
nadále pokračovat, a nebo zvolit jiný postup,  
například pacienta navést na substituční terapii, a 
nebo dokonce na kontrolované užívání návykové 
látky, a to se všemi jeho riziky a negativy.  



Odpovězme si nyní zejména na otázku,  
 
 

kdy je pro závislého léčba ještě 
přínosem a kdy vlastně již omezující 

zátěží, kdy mu prospívá a kdy již škodí? 
 
 
 
 
Obecně vzato je léčba pro závislého určitým 
přínosem vždy, vždy z ní má nějaký benefit.   
 



A stejně obecně vzato je léčba přínosem vždy pro 
pacientovo nejbližší okolí, protože pomáhá 
napřimovat pokřivené vztahy pacienta s jeho 
blízkými, kteří v ní vidí pacientovu více či méně 
seriózní snahu konečně už „něco udělat“ se svým 
problémem.  



Zde bychom chtěli zdůraznit přínos terapie právě 
pro pacientovy blízké, a to i v případech, že na ni 
neparticipují, například formou partnerské terapie.  
Již samotná skutečnost, že jejich  partner – potomek 
– rodič - byl ochoten a schopen nastoupit do léčby a 
pokračovat v ní, je pro ně velmi důležitá a zásadním 
způsobem přispívá ke znovunavození vzájemné 
důvěry. 



Pokud se však soustředíme pouze na závislého, 
přestává být pro něj léčba přínosem tehdy, když ji 
často předčasně ukončuje, když je abstinence po 
jejím početném opakování buď velmi krátká, a nebo 
žádná. 



Nakonec se tedy pokusíme zodpovědět otázku,  
 

zda a kdy se vyplatí léčba závislosti? 
 
 
 

 
Soudíme, že seriózní pokus o ni se vyplatí vždy, a to 
i když neskončí úspěchem. Zejména se však vyplatí 
tehdy, pokud nakonec vede (ač i po četném 
opakovaní) k navození trvalé a důsledné abstinence 
a v jejím rámci ke kvalitnímu nezávislému životu.  



Nevyplatí se, pokud se s ní pacient, a to třeba i po 
delší době, vnitřně neztotožní, pokud, jak jsme 
uvedli výše, je opakovaně neúspěšná.  
Tehdy je třeba zvážit, zda by pro pacienta nebyla 
vhodnější terapie substituční, v krajním případě i 
kontrolované užívání návykové látky.  

 



Na konci sdělení si odpovídáme na předestřené 
otázky a dovolujeme si učinit i určitá shrnutí a 
závěry:  



• Terapie, jejímž výsledkem je pouhé navození 
smutně prožívané („smutné“) abstinence, je 
nerentabilní. 
  
• Obecně vzato je však vždy léčba alespoň 
dočasným přínosem pro pacientovo nejbližší okolí, 
pro samotného pacienta ale jen tehdy, pokud v ní 
opakovaně neselhává a podaří-li se mu navození 
trvalé, a nebo alespoň dlouhodobé důsledné 
abstinence. 



• Vážně míněný pokus o léčbu se vyplatí vždy. 
  
• Opakované pokusy o léčbu, končí-li vždy časným 
neúspěchem, se nevyplatí.  
 

• Tehdy je třeba ve spolupráci s pacientem zvážit, 
zda by pro něj nebyla vhodnější terapie substituční,  
a nebo v krajním případě i kontrolované užívání 
návykové látky. 
  
• Přesto jsme přesvědčení, že pro vedení 
činorodého nezávislého  života je nejvýhodnějším a 
nejbezpečnějším předpokladem trvalá a důsledná     
abstinence, není-li však prožívána smutně a úkorně. 



Děkuji za pozornost a shovívavé vlídné vyslechnutí 
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