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Nabídnout tři kazuisEky
žen léčených v Apolináři s
různým výsledkem a
různými charakterisEkami
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Pro$alkoholní
léčebna
• Dnes Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
•

„Apolinář“, „Apík“

• Výuka porodnictví, zemský ústav pro choromyslné,
venerologie, ubytovna pro zdravotníky
• 1948 proNalkoholní oddělení Psychiatrické kliniky Fakulty
všeobecného lékařství UK, až do roku 1982 vedeno J. Skálou
• Až v roce 1971 vzniká Středisko drogových závislosV jakožto
ambulantní centrum pro nealkoholové závislosN
• V témže roce oddělení léčby závislosV pro ženy v Lojovicích
(přesun do Apo 2001)
• 1996 alko ambulanci
• 1997 metadonové subsNtuci
• 2002 toxi ambulance

Perníkářky v
Apolináři v
období 1/201912/2019

• Celkový počet hospitalizací 160 (všechny dg.)
• Z toho 16 hospitalizací příbuzných pro rodinnou
terapii, tedy 144 závislých

• Z toho
• 3 pacientky s dg. F15.2
• 2 pacientky s dg. F11.2
• 32 pacientek s dg. F19.2
• 2 pacientky s F13.2
• 115 pacientek s dg. F10.2
• Pacientky s primární závislostí na nelegální
NL (37) rok po ukončení léčby:
• 11 pacientek fungujících
• 11 pacientek recidiva u nás neléčená
• 2 pacientky zemřely
• O ostatních nelze říci

KAZUISTIKY

1. Kazuistika – Nina,
dcera loupežníka
• 26 let, moEvace k léčbě: rodiče a jejich tlak kvůli
jejím dvěma dětem (synové 15 měsíců a 3 roky)
• Vzhledem působí na 14 let, drogová kariéra od 13
let THC, nikoEn, perviEn sniﬀ, od 14 let
intravenózně
• ZŠ, započaté učiliště, nikdy nepracovala, ﬁnance i
bydlení od rodičů
• Vztah s drogově závislým (otec dítěte), o děE také
není schopen se starat
• SomaEcky nízké poškození, vypadané některé zuby
• Do léčby přichází 10/2018 – 2/2019, detox, 4
měsíce léčby, následně pokračuje do TK, poslední
kontakt 3/2020, prokazatelný rok absEnence

1. Kazuistika – Nina, dcera loupežníka
• V době její hospitalizace jsou v komunitě 2 ženy s dg. F15.2 a 9 žen s dg.
F19.2 s primární závislosC na neleg. NL; (48 alko, léky)
• Dominantní témata v léčbě:

• Přije&
• Prostor k dozrání
• Odpor k přije& zodpovědnos6 – být matkou, starat se o domácnost, užívání přinášelo
volnost a bezstarostnost
• Vztah s partnerem
• Rozhodnu& k pokračování v komunitě

• Nevýhodou: stud před ostatními, pocit, že jsou chytřejší, hezčí
• Výhodou: poziSvní sociální vzory a rodičovské postavy

2.Kazuis@ka – Bára,
nastávající matka
21 let, otec Asiat, matka Češka, před léčbou
bydlela u matky, přichází do léčby 6.měsící
těhotenství (6-7/2017), otec dítěte tč ve VTOS
Od 15 let THC, nikoPn, perviPn od 17 let s
partou, zejména starším partnerem asijského
původu, otec dítěte
Vystudovaná SOŠ, v posledních 2 letech před
léčbou několik hospitalizací na psychiatrických
odděleních pro agresivní chování zejména vůči
matce
Přerušení léčby kvůli porodu, po šesPnedělí
dokončení léčby formou stacionáře, návazná
spolupráce a péče Ústavu pro matku a dítě v
Krči, zde další rok, poté sociální bydlení
Úspěšně absPnuje, účastní se pravidelně a
intenzivně doléčovacího programu, ukončila
vztah s partnerem (byl mu prodloužen trest),
dodělává si studium

2.Kazuistika – Bára, nastávající matka
• V době její hospitalizace jsou v komunitě 2 ženy s dg. F15.2 a 20 žen s dg.
F19.2 s primární závislosC na neleg. NL; (117 alko, léky)
• Dominantní témata léčby:
•
•
•
•

Těhotenství
Vztah se závislým partnerem – představa o šťastné rodině, náročná reﬂexe vztahu
Nejistota z nastávajícího mateřství, matka podporuje, ale již dceru nechce do bytu
Konﬂikt životních fází – dozrání, chce být dcerou, zároveň očekává dceru…

• Nevýhody: používání zpočátku své diagnózy k odlišení a argumentaci
nemožnosS porozumění okolí
• Výhody: poziSvní sociální vzory, přijeC jinakosS (napůl asiatka), důvěra

3. Kazuistika – Renata,
nadzvuková střela
• 45 let, vyučená kuchařka, 3 děF, každé
jiného otce, nejstarší dcera dospělá
těhotná, prostřední dcera nesvéprávná v
ústavech, nejmladší syn (9 let) u tchyně
• Opakované léčby, drogová kariéra od 15 let,
střídavě krátká období absFnence (max
několik měsíců), i.v. užívání
• O děF se vždy starala (jídlo, škola), vždy
měla alespoň nějaký příjem, zároveň však
trestná činnost, nikdy nesThána
• V léčbě 3 měsíce (3/2020-6/2020), časté
porušování pravidel spíše v důsledku
roztržitosF, předčasné ukončení léčby v
závěru, na nový termín již nedorazila, v
recidivě, stále v kontaktu

3. Kazuistika – Renata, nadzvuková střela
• V době její hospitalizace jsou v komunitě 4 ženy s dg. F15.2 a 7 žen s dg.
F19.2 s primární závislosC na neleg. NL; (78 s alko, léky)
• Dominantní témata léčby:
•
•
•
•
•
•

Vztah se závislým partnerem
Sexuální život
Pocity selhání vůči prostřední dceři
Nová role babičky
Odvaha odpoutat se od maﬁánského stylu života (nerespektování pravidel)
Roztržitost

• Nevýhody: označována za viníka všech překračování řádu, pocit
nezapadnuC do kolekSvu (alkoholičky jí nemůžou rozumět)
• Výhody: schopnost upřímnosS a tvrdých zpětných vazeb

Souhrn významných postřehů
• U všech pacientek se v zejména počáteční fázi či v tematicky těžké fázi objevilo
téma, že jsou jiné a ostatní pro ně nemají pochopení
• Nicméně nejednalo se o dominantní téma spíše obranný mechanismus
• Těžiště obtíží a konfliktů v léčbě vždy leželo jinde:
• Nina – rebelie vůči rodičovským postavám (zodpovědnost x svoboda)
• Bára – potřeba patřit do party, budování image, sebepřijetí, konflikt
životních rolí
• Renata – zcela jiné sociální a životní zkušenosti (soužití s jeptiškou)
• V rámci týmu vyžadována práce s reflexí a stereotypy – všechny tyto pacientky
měly náročné konflikty a charakteristiky (potřeba dozrání, chronická fáze
závislosti)
• Vzhledem k výraznějším obtížím i v rámci sociální oblasti – vyšší nároky na
personál a komunitu

Highlight/Take-away
message
• Pacientky s dg.F15.2 často vyžadují náročnější péči
stran sociální oblasU, tudíž se mohou lišit témata a
množství potřebné energie
• Dominantní témata v léčbě se nelišila od pacientek se
závislosW na jiných látkách
• Vysokoprahovost spočívá v nutnosU osobního
telefonátu, bazální moUvace k léčbě a schopnost pár
dní/týdnů počkat na termín
• Apolinář již dávno není jen proUalkoholní léčebna, ale
neurazí nás, když mu tak budete říkat J

Různorodost nás nutí k otázkám. Otázky k hledání
odpovědí. Pak neustrneme.

volfova.adi@gmail.com

