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Úvod 
 
Mladí lidé s duševním onemocněním mívají v mnoha případech diagnostikovánu závislost na 

alkoholu nebo nealkoholových drogách, případně užívají drogy nebo hrají na automatech bez 

toho, aniž by byl stav diagnostikován jako závislost.  

Dle Mueser et al (2003) až 47% lidí s diagnózami F.2-, F.3- uvedlo nějakou formu závislosti 

na nějakých substancích během svého života. Starší výzkum (Mueser, 2000) uvádí toto 

rozložení – alkohol 43% u schizofrenie, 61% schizoafektivní porucha, 52% bipolární 

afektivní porucha, 48% hluboká deprese, zneužívání kannabis 26% u schizofrenie, 29% u 

schizoafektivní poruchy, 26% bipolární porucha a 16% u hluboké deprese.  

Bylo zjištěno, že zneužívání alkoholu a drog významně koreluje se sociální izolací a 

nedostatkem sociálních kompetencí, nestabilním bydlením, zvýšenými rodinnými konflikty, 

opakujícími se relapsy a dřívějším začátkem výskytu duševních problémů. Mladí dospělí jsou 

tedy velmi ohroženou skupinou, co se týče skupiny problémů zahrnujících spektrum duální 

diagnózy.  

 
A. 

Duální diagnóza 

1. Pojmem duální diagnóza (komorbidita) označujeme stav, kdy má klient 

diagnostikované psychiatrické onemocnění a souběžně závislost na alkoholových a 

nealkoholových drogách, případně patologického hráčství.  

2. Klienty, jež užívají psychoaktivní látky, lze rozdělit do následujících skupin: 

1) Experimentátoři – nepravidelné užívání různých drog, jejich občasné zkoušení 

2) Rekreační uživatelé – užívání určité skupiny drog se stává součástí životního stylu 

klienta, jde o způsob jeho trávení volného času. Zatím užívání nevyvolává výrazné 

zdravotní, psychologické či sociální problémy. 
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3) Problémoví uživatelé – užívání drogy způsobuje zdravotní, psychologické či 

sociální problémy. Klienti přecházej na rizikovější způsoby aplikace (injekčně), 

zatím nejsou splněna kritéria závislosti. 

4) Závislí – jsou splněna kritéria závislosti na návykových látkách. 

3. Dle MKN-10 musí být pro diagnózu závislosti na návykových látkách přítomny 

v posledních 12 měsících alespoň tři z těchto příznaků: 

1) Silná touha a nutkání užívat látku 

2) Potíže v kontrole užívání látky 

3) Užívání látky k odstranění tělesných odvykacích příznaků 

4) Průkaz tolerance (potřeba vyšších dávek drogy k dosažení očekávaného stavu) 

5) Zanedbávání jiných zájmů a potěšení než užívání drogy 

6) Pokračování užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání  

4. Dále MKN-10 definuje také patologické hráčství. Patologické hráčství se u klienta 
diagnostikuje v případě, že se u jedince: 

1) v období 1 roku vyskytnou dvě nebo více epizod hráčství 

2) tyto epizody neznamenají pro člověka žádný zisk, ale pokračuji navzdory osobní 
nepohodě a narušování fungování v denním životě 

3) jedinec popisuje obtížně kontrolovatelné intenzivní puzení k hraní a sděluje, že 
není schopen hráčství zastavit vlastní vůli 

4) myšlenkami na hru nebo představami o okolnostech spojených s touto činnosti je 
zcela zaujat. 

5. Patologické hráčství se může projevovat v různých typech hráčských aktivit, jako jsou 

např. hrací automaty, hry provozované v kasinech, sázení, karetní hry apod. 

Patologické hráčství je provázeno zadlužením klienta, někdy klient může nedostatek 

financí řešit i nelegitimním způsobem. 
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6. Obdobně jako u závislosti na psychoaktivních látkách lze klienty s patologickým 

hráčstvím rozdělit do skupin dle míry závislosti. Patologické hráčství má několik fází: 

1) Fáze výher – klient hraje jen občas, má fantazie o vysoké výhře. Hraní je u něj 

provázeno vzrušením ze hry, zvyšuje sázky a vklad peněz do hry. Postupně se 

zvyšuje i frekvence hraní, přechází k osamělé hře. 

2) Fáze prohrávání – klient myslí stále jen na hru, není schopen s hrou přestat. 

Začínají mu docházet peníze, dochází k půjčování financí a nesplácení dluhů. 

Klient začíná zanedbávat rodinu, práci a ostatní důležité oblasti v životě. 

3) Fáze zoufalství – u klienta dochází k odcizení od rodiny, přátel. Může docházet 

také k nelegitimnímu způsobu zaopatřování financí pro hru. U klienta se objevují 

pocity úzkosti, výčitky svědomí, panika, úvahy o sebevraždě nebo suicidální 

pokusy 

	  

B. 

 

Jednání se zájemcem o službu s diagnostikovanou závislostí 

1. V situaci, kdy pracovník při jednání se zájemcem zjistí, že se u zájemce objevil 

v předešlém roce abusus alkoholu nebo jiných návykových látek, musí tento zájemce 

podstoupit drogový nebo alkoholový test, aby potvrdil svoji aktuální abstinenci. 

Testování se provádí před podpisem smlouvy o poskytnutí služby a další test musí 

proběhnout namátkou do šesti měsíců od podpisu smlouvy.  

2. Při provádění testování (především při zaznamenání výsledku testu) musí být přítomni 

dva pracovníci služby a zájemce. Výsledek a datum provedení testu, podpisy 

zúčastněných osob, krátký popis průběhu schůzky bude zaznamenán ve spise zájemce. 

3. Evidence testování- každá služba eviduje využívání testování na evidenčním 

formuláři.  Formulář obsahuje jméno testované osoby, pracovníků přítomných u 
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testování, jejich podpisy, datum a výsledek testování. Formulář je uložen 

v uzamykatelné skříni v kanceláři vedoucího služby.  

4. Pokud zájemce testování odmítne, je to bráno jako důkaz toho, že zájemce zneužil 

drogu či alkohol a není motivován začít abstinovat, v tomto případě je jednání se 

zájemcem ukončeno.  

5. Zájemci s pozitivním testem mohou využívat službu Podporovaného vzdělávání za 

následujících podmínek: 

a) Zájemce může podepsat smlouvu o poskytnutí služby v případě splnění vstupních 

kritérií. Po podpisu smlouvy se ze zájemce stane klient služby. 

b) S klientem dojde k ukončení smlouvy o poskytnutí služby, pokud nezačne do 3 

měsíců od testování abstinovat a spolupracovat s adiktologickými službami. O této 

podmínce je zájemce informován při zjištění pozitivního testu.  

c) S  klientem probíhá během těchto 3 měsíců spolupráce dle postupu uvedeném 

v odst.C., bodě 6-8.  

d) Klient využívá službu v rámci podpůrných schůzek s osobním pracovníkem. 

Náplní podpůrných schůzek je motivace a podpora klienta v abstinenci. 

e) Skupinových nácviků a pracovní terapie se klient může účastnit až po zahájení 

abstinence.  

6. V případě, že se u zájemce objevilo v jeho minulosti patologické hráčství, tak 

pracovník zjišťuje prostřednictvím rozhovoru, pozorováním chování či dotazníkem 

míry závislosti (viz příloha), zda zájemce aktuálně hraje. Jestliže zájemce bude v době 

jednání hrát, bude s ním postupováno stejně jako by měl pozitivní test dle bodu 5-7. 

 

7. Testování 

a) Testry na drogy a alkohol jsou uloženy v uzamčeném šuplíku v kancelářském 
kontejneru v kuchyňce u kanceláře sociálního centra. 

b)  Klíče od šuplíku kancelářského kontejneru jsou uloženy v lékárně Sdružení Práh. 
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c) Sada testrů zahrnuje  testry na přítomnost THC (konopí) , amfetaminů (pervitin, 
kokain), MDMA (extáze), v těle uživatele, testr na alkohol. 

d)  Zodpovědnost za dodržení doby expirace má pracovnice Provozní kanceláře Alena 
Kučerová. Pracovnice, která testr využije a zjistí, že test je předposlední, ihned hlásí 
vypotřebování testrů, aby bylo možné je nakoupit.  

e) Použité testry jsou uloženy do kontejneru na infekční materiál a jsou pravidelně 
odnášeny k odborné likvidaci do domluveného zdravotnického zařízení. 

 

 

C. 

Relaps v době využívání služby 

 

1. Relapsem se rozumí návrat k užívání návykových látek nebo k návykovému chování po 
období abstinence. Relaps bývá provázen návratem příznaků závislosti označovaných jako 
„syndrom porušení abstinence“, objevují se pocity viny, vzteku, hněvu, rezignace. Tyto pocity 
mohou upevňovat opětovné užívání drog.  

2. Od relapsu je důležité odlišovat tzv. „laps“ (uklouznutí). Za laps lze považovat izolované 
užití alkoholu nebo drogy, jednorázové porušení abstinence. 

3. V situaci, kdy se pracovník dozví, že klient užil drogu nebo se vrátil k hraní automatů, je 
důležité, aby se pokusil zjistit, zda šlo o jednorázové užití drogy/hráčství (laps) nebo jestli se 
z toho stala opět pravidelná činnost. Dle toho zvolí další postup. 

4. Pro další intervenci může použít metody práce uvedené v odstavci E. 

6. V případě, že klient užívá opět drogy pravidelně, může službu využívat dál, jen když si 
uvědomuje problémy vyplývající ze závislosti a je motivován pro abstinenci. Podmínkou 
setrvání ve službě je zahájení spolupráce s adiktologickou službou (např. psychiatrická AT 
ordinace, doléčovací centrum, ambulance adiktologie a jiné služby), kde se klient za pomoci 
odborníků snaží začít abstinovat.  
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8. Klient může setrvat ve službě, jestliže si do 3 měsíců stanoví plán na zbavení závislosti 
(může zahrnovat např. schůzky s adiktologickou službou, stanovení mechanismů zvládaní 
bažení, atd.). Podstatné je, že klient do tří měsíců začne realizovat alespoň jednu činnost 
z plánu a nebude docházet na schůzky pod vlivem návykových látek.  

9. Klient využívá službu v období relapsu v rámci podpůrných schůzek. Schůzky jsou 
zaměřeny na podporu klienta v opětovné abstinenci, aby mohl pokračovat dále ve službě a 
pracovat na plnění svého rehabilitačního plánu.  

10.  

8. Pracovník podporuje klienta i v době, kdy dojde u klienta k lapsu. A to z toho důvodu, že 
laps bývá častou součásti procesu úzdravy. Je-li laps dobře zpracován, tak se snižuje jeho 
opětovný výskyt. Tzn. pokud u klienta dojde po zahájení realizace plánu k opětovnému užití 
drogy nebo hraní, není klient vyloučen ze služby. Podmínkou však je, že si klient uvědomuje 
problémy vyplývající z opětovného hraní/užití látky a začne znovu realizovat kroky uvedené 
v plánu na zbavení se závislosti. 

 

 

D. 

Zahájení spolupráce s adiktologickými službami 

Před první schůzkou 

1. Osobní pracovník klienta vytipuje společně s klientem druh adiktologické služby, 
která by rozsahem činnosti byla vhodná. 

2. Pracovník osloví kontaktního pracovníka adiktologické služby a domluví se na 
společnou schůzku. 

3. Před samotnou schůzkou s klientem je vhodné, aby si osobní pracovník klienta a 
pracovník adiktologie vyjasnili role na schůzce. Kdo se bude na schůzce starat o 
vytvoření příjemného prostředí, rovnoměrné rozložení „sil“ mezi všechny zúčastněné. 
Vyjasnění rolí však může probíhat i na schůzce, může to snížit podezření klienta, že se 
pracovníci na klienta domluvili.  
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4. V některých případech je možné schůzku připravovat i společně s klientem. Klient si 
tak může volit např. místo a téma schůzky, přizvání blízkých osob. Popř. je možné, 
aby se na první schůzce setkal klient s pracovníkem z adiktologické služby sám a až 
následná schůzka byla společná.  

 

Během schůzky 

5. Zejména je důležité, snažit se na schůzce vytvořit spolupracují prostředí a to i přes to, 
že klient má využívání adiktologické služby jako jednu z podmínek setrvání v dílně. 

6. Spolupracující prostředí lze navodit např. tak, že: 

a) klientovi budou představeny činnosti adiktologické služby a pracovník s klientem 
se mohou domluvit na tom, co by pro klienta bylo nejvíce přínosné, zajímavé. Lze 
tak snížit možnost, že klient bude spolupracovat jen proto, že to má jako 
podmínku. 

b) Klientovi bude věnován výrazný prostor na schůzce, tak aby mohl vyjádřit svoje 
pocity, názory a měl možnost se dostatečně vyjádřit k celé situaci. Je důležité 
vyvážit „převahu“ pracovníků na schůzce. 

7. Na začátku schůzky je také vhodné sdělit klientovi, že to, proč se schází dva 
pracovníci z různých služeb, je kvůli tomu, aby měl klient možnost využít různých 
druhů podpory.  

8. Během schůzky by mělo dojít k dohodnutí dalšího společného setkání a domluvě 
termínu individuální schůzky klienta a pracovníka adiktologie.  

 

E. 

Průběh spolupráce 

1. Společné schůzky by měli probíhat minim. 1x za 5 týdnů.  

2. Na společných schůzkách se probírá spolupráce v jednotlivých službách a také to, jak 
se daří klientovi realizovat plán na zbavení závislosti.  
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3. Mohou se i domlouvat další způsoby podpory, popř. zapojení dalších odborníků např. 
psychoterapeutů, psychologů, atd. 

4. Před schůzkou je možné si zvolit facilitátora, který bude schůzku moderovat. 
Facilitátor může být zvolen s ohledem na aktuálně probírané téma a může se během 
spolupráce měnit.  

5. Průběh celé spolupráce všech tří stran je veden plánem na zvládnutí závislosti klienta.  

6. Během spolupráce se závislost klienta může vyvíjet, např. klient užívající pervitin 
přestane s braním pervitinu a substituuje jej jinou látkou, např. začne nadužívat 
benzodiazepiny v kombinaci s alkoholem. U klientů, u kterých se závislost objevuje 
dlouhodobě (v řádu několika let) je důležité mít na paměti, že závislost je proces a 
substituce za jinou, společensky přijatelnější drogu je častým jevem.  

7. V této situaci je důležité zaměřit se na zvládnutí nadužívání substituční návykové 
látky.  

8. Ideálním výstupem celé spolupráce je klientova trvalá abstinence. Za úspěch lze 
považovat, i kdy klient užívá příležitostně tzv. měkké drogy či alkohol a toto užívání 
mu výrazně neovlivňuje zdravotní stav a je schopen sociálního fungování.  

 

F. 

Předávání informací 

1. Na první schůzce a také v průběhu spolupráce je důležité vyjasnit si rozsah 
předávaných informací. 

2. Vyjednávání o předávání informací se účastní i klient.  

3. Informace, které je důležité sdílet, jsou informace o: 

a) porušení dojednaných dohod 

b) nedocházení klienta na schůzky 

c) ukončení spolupráce se službou a důvodu ukončení 
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4. Další rozsah sdílených informací je na vyjednání s klientem. Zejména jsou přínosné 
informace např. o aktuálním zdravotním a psychickém stavu klienta, aktuálních 
sociálních problémech. 

 

 

 

F. 

Metody práce s lidmi s duální diagnózou 

Osobní pracovník klienta může využívat na schůzkách následující techniky, které mohou 
podpořit klienta v udržení nebo zahájení abstinence. Je vhodné, aby pracovník zjistil, zda tyto 
techniky v různé obměně nebude využívat i pracovník adiktologie.  

I. Vyhodnocení míry závislosti 
Na začátku spolupráce je důležité, aby pracovník zjistil, v jaké fázi užívání drog klient byl 
(experimentování – závislost). Dle toho bude vést další intervenci. Pracovník může informace 
zjistit pomocí rozhovoru nebo za podpory formuláře (viz. formulář č. 1).   
 

II. Šetření připravenosti 

U klientů, jejichž užívání drog lze v minulosti označit za problémové nebo za závislé, je 
důležité zaměřit se na podporu celkové změny v životě klienta a to z toho důvodu, že 
problémové či závislé chování již pravděpodobně negativně ovlivnilo většinu životních 
oblastí např. bydlení, volný čas, vztahy, práci. 

Na začátku spolupráce se provádí šetření připravenosti. V rámci šetření pracovník zjistí, jak 
klient vnímá potřebu změny ve svém životě a zda je pro změnu rozhodnout a jak je připraven 
na ni rehabilitačně pracovat. 

 

 

III. Rozvaha 
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Technikou, která může podpořit klienta v posunutí se do další fáze změny, je tzv. rozvaha. 

Rozvaha nad pozitivy a negativy změny.  

Fáze změny jsou následující:  

 

 

Z rozvahy je pro pracovníka patrnější, co uživatele udržuje ve stávajícím stavu a na druhé 

straně také to, jak ho lze motivovat pro změnu. I pro klienta je rozvaha dobrým nástrojem, jak 

si uvědomit svoji situaci a pozitiva/negativa změny.  

Pro rozvahu lze využít formulář uvedený v příloze č. 2. 

 

IV. Podpora změny v různých oblastech života 

V případě, že pracovník zjistí, že chování klienta ve vztahu k droze či k hraní bylo 

problémové či závislé, je vhodné, aby pracovník podporoval změny v různých oblastech jeho 

života. Dle různých studií se prokázalo, že by měla být abstinence doprovázena těmito 

změnami: 

UVAŽOVÁNÍ	  

O	  ZMĚNĚ	  

UDRŽENÍ	  
ZMĚNY	  

NEUDRŽENÍ	  

ZMĚNY	  -‐	  
RELAPS	  

AKCE	  

PŘÍPRAVA	  
NA	  AKCI	  
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a. Změna kontaktů s vrstevníky – pracovník podporuje klienta v integraci mimo 

drogovou scénu nebo místa, kde dochází k hraní. Pracovník např. navrhuje 

klientovi využívání centra denních služeb, volnočasových aktivit,  pomáhá mu 

hledat v jeho blízkém okolí pozitivní vazby, které nesouvisí s problémovým 

chováním. 

b. Změna v partnerských vztazích – pracovník podporuje klienta v navázání 

vztahu k partnerovi, který nehraje negativní roli ve vztahu k problémovému či 

závislostnímu chování. Pracovník s klientem může např. vytvořit rehabilitační 

plán na hledání partnera, může pomoci klientovi založit profil na internetových 

seznamovacích portálech, atd.  

c. Změna vztahu k původní rodině – vztahy s rodinou bývají pod vlivem 

závislostního či problémového chování klienta ve vztahu k drogám a hráčství 

narušené. Pracovník klientovi nabízí společné schůzky s rodinnými 

příslušníky. V případě zájmu doporučuje rodinnou terapii ve Sdružení Práh 

nebo návštěvu poraden či odborníků v oblasti drogových  služeb. 

d. Zlepšení uplatnění na volném trhu práce – závislostní chování s kombinací 

duševního onemocnění člověka vyřadí z pracovního procesu. Pracovní terapie 

a rehabilitace je tak důležitou součástí podpory. Klient může za pomoci 

pracovní terapie zvýšit svoje šance na trhu práce a vytvořit si tak příznivé 

podmínky pro život bez drog. Pracovník klienta motivuje pro využívání služeb 

se zaměřením na pracovní terapii.  

 

V případě, že služba, do které klient dochází, nemá v náplni podporu v těchto oblastech, tak 

pracovník doporučí klientovi využívat další službu, která by tyto změny mohla podpořit.  
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V. Posilování sebedůvěry 

Důležitým úkolem sociálního pracovníka je posilování sebedůvěry klienta, důvěry v možnost 
změny a důvěry ve schopnosti klienta změny dosáhnout.  

Při mapování klientovy míry sebedůvěry je podstatné zjistit nejprve, jakou důležitost změně 
klient přisuzuje, tzn. první částí je, aby pracovník zjistil, zda klient změny chce dosáhnout a 
poté, zda si v realizaci změny věří.   

Posilování klientovi sebedůvěry může pracovník podpořit krátkodobými plány/cíli, které si 
klient stanoví a budou dostatečně reálné a dobře pro klienta splnitelé, zároveň by však měly 
mít pro klienta hodnotu. Klient získá jejich splněním pocit, že něco dokázal.  

Posilovat klientovi důvěru ve změnu může pracovník podpořit také formou společného 
nalézání cest, jak změny dosáhnout. Např. za pomoci brainstormingu, menu možností, 
podáváním informací o možnostech.  

 

VI. Organizace času 

Klienti s duální diagnózou potřebují většinou podporu od pracovníka v náplni volného času, 
s plánováním denních aktivit. Potřebují pomoc v nalezení smyslu běžného dne bez závislosti a  
vedle abstinence se musí vyrovnávat také např. se silnými depresemi, apatií, oslabenou vůlí. 
Dodržovat denní režim a trávit den smysluplně je pro ně bez pomoci obtížné.  

Pracovník může vytvořit s klientem např. denní plán, plán na volnočasové aktivity.  Před 
tvorbou plánu je důležité zjistit, jak klient tráví den do teď, co by chtěl na trávení času změnit, 
co zachovat. Zároveň je možné hledat zdroje v minulosti klienta, v jeho koníčcích a zálibách 
před závislostním chováním nebo vypuknutí onemocnění.  

 

VII. Motivační rozhovory 

Motivační rozhovory je specifická metoda, která si využívá při práci s uživateli návykových 
látek, protože se prokázalo, že je u této cílové skupiny velmi účinná. Motivační rozhovory 
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jsou zaměřeny na podporu změny v životě klienta. Pracovník motivační rozhovory využívá 
během rehabilitačních setkání s klientem.  

Motivační rozhovory jsou rozděleny do 5 částí, které na sebe navazují (otevřené otázky, 
reflektivní naslouchání, oceňování, shrnování, vyvolání řeči změny).  

 

• Otevřené otázky – otevřené otázky jsou důležité z toho důvodu, že  
mohou povzbudit klienta k odpovědím podporující další rozvoj 
komunikace. Jsou to otázky, na které se nedá odpovědět jedním 
slovem.  

Př.  
Uzavřená otázka:  Kouříte marihuanu často?       Odpověď: Ne. 
otevřené otázky:  Jak často kouříte marihuanu? Co vám to přináší?  

 

• Reflektivní naslouchání – vychází z aktivního naslouchání, 

prostřednictvím reflexe dává pracovník klientovi najevo, že řečenému 

rozuměl a zároveň, že ho poslouchá. Existuje několik druhů reflexí. 

Pravidlem je, že na každou položenou otázku by měla připadat 

minimálně jedna reflexe. 

a) prostá reflexe – pracovník zopakuje klientův výrok  

b) refrázování – pracovník zopakuje výrok klienta vlastními slovy 

c) dekódování – pracovník vyjadřuje svými slovy hlubší smysl klientova 

výroku  

d) reflexe emocí – pracovník svými slovy vyjadřuje, jak vnímá emocionální 

vztah klienta k právě probíranému tématu.  
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e) zesílená reflexe – pracovník záměrně zdůrazní klientův výrok tak, aby jeho 

význam vynikl.  

Př.  

Prostá reflexe: „Jestli jsem Vám dobře rozuměla, tak říkáte, že…..“ 

Reflexe emocí: „Vnímám, že je Vám to hodně líto.“ 

 

• Oceňování – oceňování klienta je důležité pro budování a udržení 

kvalitní vztahu mezi pracovníkem a klientem. Pracovník by měl 

dokázat klienta ocenit i za drobnosti, např. za to že přišel včas na 

schůzku. Ocenění je důležité přizpůsobovat konkrétnímu klientovi a 

dané situaci. 

• Shrnování – používá se pro to, aby se přehledně zopakovalo vše 

důležité a může také dopomoci k dalšímu směřování klienta. Shrnutí 

lze využít v různých fázích rozhovoru. Např. 

a) průběžné shrnování – využívá se během rozhovoru v době, kdy klient řekl 

vše, co chtěl říci. Pracovník shrnuje vše podstatné, co klient řekl.  

b) provázané shrnování – používá se v době, kdy pracovník cítí, že je klient 

nerozhodný. Nejčastěji se využívá, když klient přebíhá mezi argumenty pro 

změnu a proti změně. Pracovník při provázaném shrnování předloží klientovi 

uspořádaně argumenty pro a pak proti změně. Nejčastěji se využívá tohoto 

obratu: „Na jedné straně….. a na druhou stranu….“. 

c) úplné shrnutí -  provádí se na konci setkání, shrnují se všechny témata a 

dohody, které byly během setkání probírány a sjednány. Klient by měl být 
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seznámen s tím, že může pracovníka poupravit, jestliže nebude s něčím 

souhlasit nebo bude chtít něco dodat.  

e. Vyvolání řeči změny – je založeno na principu, že člověk zaujímá ambivalentní 

postoj k tomu, co se mu snaží vnutit někdo jiný. K takovéto situaci dochází, 

když pracovník na klienta tlačí. V rámci vyvolání řeči změny pracovník tohoto 

poznatku využívá tak, že s klientem probírá důkladně argumenty proti změně. 

Klient většinou pak začne sám argumentovat ve prospěch změny. Jádrem 

tohoto principu je, aby pracovník přivedl klienta k tomu, že tyto sebemotivující 

výroky pro změnu vysloví klient sám.  

 

Na následujícím příkladu rozhovoru je patrné, jaký vliv má na průběh rozhovoru pracovník. 

Odpor pacienta může být vyvolán tím, co a jak pracovník říká. V druhé části rozhovoru, která 

je psaná kurzivou, pracovník začal využívat místo přesvědčování prvky motivačního 

rozhovoru. Odpor pacienta se začíná zmenšovat. 

* pracovník: Měl byste přestat pít pivo a místo piva si dávat v hospodě s kamarády limonádu. 

+ klient: Kamarádi se mnou ale na pivo nepůjdou. Budu tam vypadat jako blbec. 

* pracovník: Když budete pít pivo v takové míře jako doposud, tak Vám hrozí, že se Vám 

ještě více zhorší stav a budete zase muset být zase hospitalizovaný.  

+ klient: Ale já zas tolik nepiju. Navíc můj kamarád má stejné psychické problémy jako já a 

pivo pije stejně. 

* pracovník: Zhoršení Vašeho psychického stavu však ukazuje na to, že není všechno 

v pořádku, jak tvrdíte.  
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+ klient: To mi říkáte pořád, skoro na každé schůzce. Říkáte mi to pořád všichni, ale já si 

myslím, že to tak strašný není. 

* pracovník: Tak vidíte, všimli si toho i vaši blízcí ne jenom já. Měl byste to pivo přestat pít. 

+ klient: Ale co v té hospodě budu dělat? To tam mám pít najednou limonádu? Na limonádu 

se mnou nikdo nepůjde. 

* pracovník: Není to snadné přestat ze dne na den s kamarády chodit na pivo. 

+ klient: Není. Už jsem to jednou zkoušel. Ale pořád mě přemlouvali a já jsem si připadal 

hloupě, nechci, aby si mysleli, že jsem slaboch, který nezvládne ani jedno pivo. 

* pracovník: Je pro Vás důležité, aby Vás kamarádi i nadále vnímali jako rovnocenného 

partnera. Přesto se Vám zhoršuje psychický stav pod vlivem pití piva. 

+ klient: Já vím. Nemám z toho radost. Zkoušel jsem vymýšlet, jak bych bez toho piva 

s kamarády mohl fungovat…. 

 

VIII. Technika tři „O“ 

Úsilí o abstinenci doprovází často tzv. carving. Který lze přeložit jako bažení – tzn. velmi 

silnou touhu užít opět látku nebo opakovat určité vzorce jednání (např. patologické hráčství).  

Technika tři „O“ podává návod, jak období carvingu překonat. Bažení většinou nepřekonává 

dobu 10 minut, intenzita bažení se odvíjí od dostupností drogy, od druhu psychoaktivní látky 

a od situace v níž se klient nachází. Je důležité, aby se klient uměl s bažením vyrovnat a 

překonat ho.  

Technika je založena na: 
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• Odkladu – odkládat rozhodnutí, jestli si dát drogu nebo ne. Odklad je 

vhodný používat vzhledem k tomu, že bažení trvá krátkou dobu, jak již 

bylo napsáno výše. 

• Odvedení pozornosti – prostřednictvím výkonu jiné činnosti odvede 

klient své myšlenky od bažení (např. poslech hudby, přenesení 

pozornosti na vnější podněty, vaření, sport, procházka, jóga). 

• Odporu – připomínání si důvodů, pro které klient chce abstinovat. 

 

Pracovník s klienty na schůzkách tuto techniku nacvičuje. Před nácvikem pracovník 

s klientem mapují např., činnosti, které klientovi pomáhají odvést pozornost od bažení, dále 

pak důvody, které klient pro abstinenci má.  

Podstatné je také, aby pracovník zmapoval rizikové situace, v nichž klient zažívá nejčastěji 

pocity bažení (např. návštěva nočního klubu, setkání s člověkem, se kterým bral klient drogy. 

K podpoření klienta ve využívání této techniky a zvládnutí pocitů bažení v rizikových 

situacích může pracovník využít formulář, který je uvedeny v příloze č. 4. 

 

G. 

Psychoedukace 

Pracovník během spolupráce klienta edukuje. Edukace je důležitá kvůli lepšímu porozumění 
nemoci a zkvalitnění spolupráce.  

Pracovník podává klientovi informace o: 

• vzniku, příznacích onemocnění a možnostech léčby 
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•  negativním vlivu drog na průběh duševního onemocnění, negativním vlivu hraní 
automatům na finanční stránku života, zvyšování stresu 

• negativním účinku drog na zdraví člověka 

 

Důležité je, aby klient z psychoedukací pochopil, že může ovlivnit průběh svého onemocnění. 
Na pracovníkovi je, aby klientovi ukázal cestu, jakým způsobem tak může učinit (např. 
abstinencí, nalezením zvládacích mechanismů, absolvováním rehabilitace, dodržováním 
medikace) 

K psychoedukací může pracovník využít grafické znázornění vzniku psychotického 
onemocnění a vlivu drog na jeho průběh, které se využívá v psychoedukačním programu 
Prelaps.  

V příloze č. 6 jsou uvedeny negativní účinky jednotlivých typů návykových látek, které 
pracovník může také využít při informování klienta o negativním dopadech užívání 
návykových látek.   

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Dotazník míry závislosti na návykových látkách 

 

Jméno klienta:  

Jméno pracovníka:  

Datum vyplnění formuláře:  

 

 

1. Jakou drogu považujete za svou hlavní? 

o Pervitin 
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o Marihuanu 

o Toulen a jiné těkavé látky 

o Opiáty (heroin, braun) 

o Alkohol  

o Halucinogeny (extázi, tripy, atd.) 

o Kokain 

 

2. Jak často jste drogu užíval? 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

3. Jak dlouho jste drogu pravidelně užíval, v letech? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Další drogy, které jste užíval? 

o Pervitin 

o Marihuanu 

o Toulen a jiné těkavé látky 

o Opiáty (heroin, braun) 

o Alkohol  

o Halucinogeny (extázi, tripy, atd.) 

o Kokain 
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5. Jaký způsobem jste hlavní drogu užíval?  

o Injekčně   

kolik let jste užíval/a injekčně:………………… 

 

o Jiný způsob (šňupání, kouření…) 

 

6. Využíval jste někdy služby pro lidi se závislostí? Jaké služby to byly? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Jaký typ léčby závislosti jste podstoupil? 

o Ambulantní 

o Stacionář 

o Komunita 

 

8. Jak dlouho abstinujete? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dotazník míry závislosti – patologické hráčství 
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Jméno klienta:  

Jméno pracovníka:  

Datum vyplnění formuláře:  

 

1. Jakým způsobem se u vás patologické hráčství projevovalo? 

o Hraní automatů 

o Sázení 

o Hraní pokru 

o Jiné ………………………………. 

 

 

2. Jak často jste hrál? 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

3. Jak dlouho hrajete, v letech? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Vznikly Vám vlivem hraní finanční problémy? Jestliže ano, jak velký peněžní obnos 
dlužíte? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Užíval jste někdy následující návykové látky? 

o Pervitin 

o Marihuanu 

o Toulen a jiné těkavé látky 

o Opiáty (heroin, braun) 

o Alkohol  

o Halucinogeny (extázi, tripy, atd.) 

o Kokain 

 

6. V případě, že ano, jak často? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Využíval jste někdy služby pro lidi se závislostí? Jaké služby to byly? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaký typ léčby závislosti jste podstoupil? 

o Ambulantní 

o Stacionář 

o Komunita 

 

9. Jak dlouho abstinujete? 

……………………………………………………………………………………………… 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

ROZVAHA 

 

Jméno klienta:  

Jméno pracovníka:  

Datum vyplnění formuláře:  

 

 

Nezměním-li svoji současnou situaci, 
budou z toho pro mě vyplývat: 

Změním-li svoji současnou situaci, budou 
z toho pro mě vyplývat: 

Pro Proti Pro Proti 
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PŘÍHLOHA Č. 3 Dotazník na bažení 
Jméno klienta:  

Jméno pracovníka:  

Datum vyplnění formuláře:  

 
Bažení je touha pociťovat účinky návykové látky, s níž má člověk dřívější zkušenost. Vyplnění 
dotazníku vám může pomoci bažení lépe chápat, zvládat ho a předcházet mu.  
 
1. Kolik dní nyní abstinujete od alkoholu a jiných návykových látek (tabák a léky, které Vám 
předepisuje lékař, se nepočítají)? 
 
2. V jaké situaci bažení nejčastěji vznikalo? 
 
3. Jaké myšlenky a duševní pocity předcházely bažení? 
 
4. Jaké duševní pocity a myšlenky se objevovaly při bažení? 



	  

	  

Tento	  projekt	  -‐	  Podporované	  vzdělávání	  pro	  žáky	  s	  duševním	  onemocněním	  -‐	  pilotní	  projekt	  v	  
brněnském	  regionu	  je	  financován	  z	  Evropského	  sociálního	  fondu	  prostřednictvím	  Operačního	  

programu	  Vzdělávání	  pro	  konkurenceschopnost	  

 
5. Jaké tělesné pocity se objevovaly při bažení? 
 
6. Kolikrát za týden se bažení objevovalo? 
 
7. Jak silné bývalo typické bažení? Příslušnou možnost zakroužkujte. 
žádné - velmi slabé - slabé - střední - silné - velmi silné 
 
8. Kolik minut nebo vteřin trvalo typické bažení? 
 
9. Co se vám osvědčilo při předcházení nebo zvládání bažení? Příslušné možnosti (i více 
z nich) zakroužkujte nebo doplňte. 
 
a) vyhýbat se situacím, které bažení vyvolávaly 
b) včas bažení rozpoznat, uvědomit si bažení na samém počátku, kdy je slabé 
c) napít se nealkoholického nápoje 
d) využívat pomůcek, talismanu, symbolu připomínajících abstinenci 
e) hovořit o pocitech při bažení - s odborníkem či s někým blízkým, telefonicky (např. linka 
důvěry) nebo i přímo 
f) relaxační techniky (úplná nebo částečná relaxace) 
g) uvědomit si minulé nepříjemné zážitky související alkoholem, drogami ci hazardní hrou 
h) uvědomit si negativní důsledky recidivy 
i) myslet na své zdraví 
j) spánek nebo odpočinek 
k) uvědomit si výhody abstinence 
l) někomu odevzdat peníze 
m) prostě vydržet 
n) jít někam, kde nejsou návykové látky 
o) odvedení pozornosti (vhodná četba, hudba, psát dopis, vaření, sprcha, koupel atd.) 
p) uvažovat o příčinách bažení 
q) požádat o pomoc 
r) použití léku předepsaného lékařem 
s) sám někomu nabídnout pomoc 
t) s rizikovými myšlenkami diskutovat anebo vyvolat opačné myšlenky 
u) pozorovat dech 
v) cvičit plný jógový dech 
w) pocity při bažení pokud možno uvolněně a neosobně pozorovat 
x) sex  
y) sebemonitorování (zapisovat si, kdy bažení vzniká, a co ho pomáhá překonat) 
z) tělesné cvičení nebo tělesná práce, jít do přírody. 
aa) v duchu nebo nahlas si popisovat pocity při bažení 
bb) jiné, uveďte co: 
 
Plánujte si vyzkoušet nějaký pro vás nový způsob zvládání bažení? 
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ANO - NE. 
 
Pokud ano, napište sem které z uvedených způsobu (stačí napsat odpovídající písmena 
z výše uvedeného přehledu): 
 
 
Jak se cítíte po té, co jste dotazník vyplnil (vyplnila) v porovnání se stavem před jeho 
vyplněním? 
 

Poznámky: 
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PŘÍLOHA Č. 4 

* Kartička slouží klientovi v období, kdy má bažení užít opět drogu nebo hrát.  

PLÁN PODPORY  

 

Jméno klienta:  

Jméno pracovníka:  

Datum vyplnění formuláře:  

 

1. Rizikové situace, ve kterých mám nutkání vzít si drogu, jsou:  

a) 

b) 

c) 

 

2. Těmto situacím se budu vyhýbat tak, že: 

a) 

b) 

c) 

 

3. V případě, že se dostanu do těchto situací, tak situaci změním tak, že odejdu na 
bezpečné místo. Bezpečné místo pro mě je: 

 

……………………………………………………………………………………. 
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4. Odložím své rozhodnutí vzít si drogu, protože chci abstinovat pro tyto důvody: 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

5. Odklad rozhodnutí zvládnu, protože mé bažení trvá obvykle ……….. minut. 

6. Když budu mít bažení, tak budu vykonávat tyto činnosti, abych se rozptýlil: 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

7. Když mám bažení, mohu se obrátit na tyto lidi: 

a) 

b) 

 

8. Důležitá telefonní čísla:…………………………………… 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Přehled služeb, které se věnují práci se závislými, a se kterými spolupracujeme: 

 

Terapeutická komunita Sejřek 

Adresa: Sejřek 13, Nedvědice 592 62 

Obsah činnosti: pomoc lidem závislým na drogách, práce s lidmi s duální diagnózou 

Kontaktní osoba: Bc. Jan Sobotka, tel. 774701106 

 

Doléčovací centrum Jamtana  

 
Adresa: Francouzská 36, Brno 60200 

Obsah činnosti: chráněné bydlení, sociální poradenství a asistence při vyřizování dokladů, 
pojištění, hledání zaměstnání, poradenství a edukace, včetně práce s rodinnými příslušníky, 
skupinová a individuální psychoterapie,  
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Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Přikryl, tel. 777916265, Mgr. Pavel Klein,  

 

Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium 

Adresa: Hapalova 22, Brno- Řečkovice 621 00 

Obsah činnosti: ambulantní léčebný program, substituční program 

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Dolák, tel. 777916216 

Projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny 

Obsah činnosti: nízkoprahová, anonymní, bezplatná služba pro hráče 

Kontaktní osoba: Mgr. Jozef Vycpálek, tel. 541 227 704 

 

Poradenské centrum Pasáž 

Adresa: Vídeňská 3, Brno 639 00 

Obsah činnosti: odborné sociální poradenství lidem, kteří se zotavují z dlouhodobého užívání 
nelegálních drog nebo jsou nespokojeni se svým aktuálním životním stylem spojeným 
s drogami, případová práce, krátkodobé ubytování v sociálních bytech, psychoterapie a 
poradenství 

Kontaktní osoba. Mgr. Pavel Nepustil, Dis. Tel. 777916280 

 

Kontaktní centrum Vídeňská 

Adresa: Vídeňská 3, Brno 639 00 

Obsah činnosti: ambulantní služba, výměnný program, možnost sprchy 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Blažek, tel. 775889919 
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SLUŽBY	  PRO	  ZAVISLÉ	  NA	  HRANÍ	  V	  BRNĚ	  

	  

1)	  ANONYMNÍ	  GAMBLEŘI	  BRNO	  
www.gambling.wbs.cz	  
Schází	  se	  každý	  čtvrtek	  v	  A-‐klubech	  na	  Křenové	  ulici	  62a	  v	  Brně	  od	  18-‐ti	  do	  19-‐ti	  hodin	  -‐	  nutné	  přijít	  
nejlépe	  tak	  čtvrt	  hodiny	  předem	  -‐	  po	  18.	  hodině	  již	  není	  prostor	  a	  čas	  věnovat	  se	  pozdě	  příchozím.	  
	  
2)	  SDRUŽENÍ	  PODANÉ	  RUCE,	  o.s.	  
Denní	  psychoterapeutické	  sanatorium	  Elysium	  
Denní	  psychoterapeutické	  sanatorium	  Elysium	  v	  Brně	  je	  službou	  aktivní	  a	  bezodkladné	  pomoci	  
(poradenství,	  léčba)	  klientům	  s	  problematikou	  závislostí	  v	  docházkovém	  zdravotnickém	  zařízení,	  v	  
rámci	  kterého	  je	  poskytována	  i	  bezplatná	  substituční	  léčba	  metadonem	  pro	  klienty	  s	  těžkou	  závislostí	  
na	  heroinu	  nebo	  jiném	  opiátu.	  Služba	  je	  určena	  lidem	  ohroženým	  důsledky	  užívání	  nealkoholových	  
drog,	  alkoholu,	  lidem	  závislým	  na	  hraní	  (gambling),	  jejich	  partnerům,	  rodinám	  a	  blízkému	  sociálnímu	  
okolí.	  
DPS	  Elysium	  nabízí	  ambulantní	  léčebný	  program	  pro	  cílovou	  skupinu	  problémových	  a	  příležitostných	  
uživatelů	  a	  závislých	  na	  návykových	  látkách,	  včetně	  poruch	  závislosti	  v	  širším	  smyslu	  (gambling).	  	  
Kontakt:	  
Hapalova	  22	  
62100	  Brno	  -‐	  Řečkovice	  
Tel./Fax:	  +420	  541	  227	  704	  
GSM:	  +420	  776	  289	  116	  	  
elysium@podaneruce.cz	  
Vedoucí	  
MUDr.	  Jiří	  Dolák	  
GSM:	  +420	  777	  916	  261	  
 
3)	  PORADENSKÉ	  CENTRUM	  PRO	  DROGOVÉ	  A	  JINÉ	  ZÁVISLOSTI	  
(pod	  Pedagogicko-‐psychologickou	  poradnou,	  děti	  a	  mládež)	  	  
Kontakt:	  
Sládkova	  45,	  613	  00	  Brno,	  tel.:	  548	  526	  802	  
e-‐mail:	  sladkova@pppbrno.cz	  
http://www.poradenskecentrum.cz/	  
 
3)	  PL	  BRNO-‐ČERNOVICE	  
Oddělení	  pro	  léčbu	  návykových	  poruch	  
Húskova	  2,	  618	  32	  Brno,	  tel:	  548	  123	  111	  (primář	  319,	  404)	  	  
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Provádí	  diagnostiku	  a	  léčbu	  všech	  druhů	  psychických	  poruch	  podmíněných	  alkoholem,	  osob	  na	  
alkoholu	  závislých	  a	  také	  v	  omezeném	  rozsahu	  léčbu	  jiných	  než	  alkoholových	  závislostí,	  (léčby	  
dobrovolné	  a	  uložené	  soudy	  a	  ochranné	  ústavní	  léčby),	  včetně	  léčby	  patologického	  hráčství.	  	  
	  
VI.	  oddělení	  

Stanice	  4	  
	  
mužská	  protialkoholní	  a	  protitoxikomanická	  vč.	  ochranných	  léčeb	  AT,	  léčby	  AT	  na	  soudní	  
rozhodnutí	  a	  doléčování	  psychických	  poruch	  

Stanice19	   koedukovaná	  protialkoholní,	  protitoxikomanická	  a	  patologického	  hráčství	  

Stanice25	   detoxifikační	  

	  
4)	  	  PSYCHIATRICKÁ	  KLINIKA	  FN	  BRNO	  
Ambulance pro léčbu závislostí 
vedoucí lékař: MUDr. Vlasta Obrovská 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Dostupné	  na:	  http://www.drogy.net/portal/ilegalni-‐drogy/ucinky-‐drog/skodlive-‐ucinky-‐drog_2009_10_23.html	  

	  

ŠKODLIVÉ ÚČINKY DROG 

 
Droga Akutní toxicita Chronická toxicita a patologické 

změny CNS 
Ostatní patologie 

Kokain 
Amfetamin (pervitin) 

Srdeční arytmie, 
hypertenze, mrtvice, 
křeče, delirium, 
psychóza, 
(hypertermie, smrt) 

Paranoidní psychóza, 
nespavost, delirium se 
sluchovými halucinacemi 

Extaze Hypertermie, 
vyčerpání, dehydratace 

Neurodegenerace 
serotonergního nervstva ? 

Vasokonstrikce a atrofie tkání 
v místě vpichu, šňupání nebo 
inhalace, někdy pneumotorax; 
poškození CNS plodu in utero 

Nikotin Nauzea, zvracení Mrtvice (KVS účinky), méně 
často neurodegenerativní 
onemocnění 

• KVS (nikotin a CO), 
ateroskleróza, hypertenze, 
koronární srdeční 
onemocnění 

• Rakovina (dehet a nikotin) 
např. plic, močový měchýř 

• Dýchací systém (dehet a 
nikotin), bronchitidy, 
rozedma plic, astma 

• Plod (nikotin) zpomal. růstu 
(placenta?) 

Kofein Úzkost, nespavost, 
podráždění žaludku, 
palpitace 

„Kofeinismus“ (viz akutní 
toxicita) 

Hypertenze, srdeční dysrytmie 

Alkohol Ataxie, nystagmus, 
koma, deprese dechu, 
hypotermie, špatná 
koordinace pohybů, 
smrt 

Neurodegenerace 
(petenciace při 
hypovitaminóze vit B), 
demence, cerebrální ataxie, 
psychiatrická onemocnění, 
deprese 

• Neuromuskulární myopatie 
a periferní neuropatie 

• KVS hypertenze, 
kardiomyopatie, dysrytmie 
(koronární trombózy, 
arterioskleróza, 
trombotické mrtvice méně 
časté) 

• GIT hepatitida a cirhosa 
jater, pankreatitida 

• Rakovina jater, žaludku 
• Fetální alkoholový 

syndrom-poškození in 
utero, retardovaný 



	  

	  

Tento	  projekt	  -‐	  Podporované	  vzdělávání	  pro	  žáky	  s	  duševním	  onemocněním	  -‐	  pilotní	  projekt	  v	  
brněnském	  regionu	  je	  financován	  z	  Evropského	  sociálního	  fondu	  prostřednictvím	  Operačního	  

programu	  Vzdělávání	  pro	  konkurenceschopnost	  

postnatální vývoj 

Benzodiazepiny Hypotenze, zmatenost 
(zejména u starších), 
amnézie, hypotermie 

Viz akutní toxicita (méně 
výrazné), zhoršení 
kognitivních funkcí (u 
starších) 

Poškození CNS plodu 

Barbituráty Zmatenost, útlum, 
koma, deprese dechu, 
hypotenze, (těžší 
otrava- hypotermie, 
smrt) 

Únavnost, apatie, 
podrážděnost, poruchy 
paměti 

Poškození plodu a deprese dechu u 
novorozenců 

Disociativní 
anestetika 

Zmatenost, agresivní 
nebezpeč. chování, 
hypertermie, paranoia, 
halucinace, svalová 
rigidita, hyperaktivita, 
smrt 

„Flashbacks?“, paranoidní 
psychózy? 

Poškození plodu a deprese dechu u 
novorozenců 

Heroin, 
morfin,methadon 

Zmatenost, deprese 
dechu, koma, zvracení 
, (cyanóza, smrt) 

Únavnost, apatie, 
podrážděnost, nespavost 

Deprese dechu u novorozenců, 
zvýšená vagotonie (hypotonie, 
bradykardie), mizí potence 

Kana-bis, 
tetrahydrokanabinoid 

Zmatenost, halucinace, 
tachykardie, ortost. 
hypotenze, ztráta 
krátkodobé paměti, 
akutní paranoidní 
psychóza 

„Flashbacks?“, 
psychóza?,poruchy paměti - 
demence, delirium 

Rakovina plic, imunosuprese, 
snížená sekrece testosteronu, 
(abnormality vývoje plodu) 

Halucinogeny Zmatenost, panická 
úzkost 

„Flashbacks?“, psychóza Poškození plodu ? 

 
	  

	  


