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AdiktologieAdiktologie

MultidisciplinMultidisciplináárnrníí obor zamobor zaměřěřený na ený na 

primprimáárnrníí, sekund, sekundáárnrníí a tercia terciáárnrníí prevenci prevenci 

uužžíívváánníí nnáávykových lvykových láátek a jiných tek a jiných 

rizikových forem lidskrizikových forem lidskéého ho –– potencipotenciáálnlněě

zzáávislostnvislostníího ho –– chovchováánníí a jejich moa jejich možžných ných 

nepnepřřííznivých dopadznivých dopadůů pro jednotlivce i pro pro jednotlivce i pro 

spolespoleččnost a na socinost a na sociáálnlníí reintegraci osob, reintegraci osob, 

kterkteréé vv ddůůsledku takových forem chovsledku takových forem chováánníí

strstráádajdajíí..““



DuDušševnevníí poruchy a poruchy poruchy a poruchy 

chovchováánníí vyvolanvyvolanéé úúččinkem inkem 

psychoaktivnpsychoaktivníích lch láátektek
�� PatPatřříí sem poruchy vyvolansem poruchy vyvolanéé popožžíívváánníím m alkoholu, alkoholu, 

opioidopioidůů, kanabinoid, kanabinoidůů, sedativ nebo hypnotik, , sedativ nebo hypnotik, 
kokainu, stimulancikokainu, stimulanciíí (v(vččetnetněě kofeinu), halucinogenkofeinu), halucinogenůů, , 
tabtabááku, organických rozpouku, organických rozpouššttěědel.del.

�� Tyto poruchy majTyto poruchy majíí mnoho spolemnoho společčnnéého sho s depresivndepresivníím m 
proprožžíívváánníím (s hledm (s hledáánníím vlastnm vlastníí neznezáávislosti, sebe sama, vislosti, sebe sama, 
svsvéého mho míísta ve svsta ve svěěttěě). ). ČČasto je u zaasto je u začčáátku zneutku zneužžíívváánníí
psychoaktivnpsychoaktivníích lch láátek obrana ptek obrana přřed ed úúzkostzkostíí. J. Jáádro dro 
problprobléému bývmu býváá mnohdy prmnohdy práávvěě vv potpotřřebeběě neznezáávislosti, ke vislosti, ke 
kterkteréé vvššak jedinec jeak jedinec ješšttěě nedozrnedozráál. Chci být nezl. Chci být nezáávislý vislý **
ppřřitom jsem zitom jsem záávislejvislejšíší nenežž ostatnostatníí. A je to m. A je to můůj zpj způůsob sob 
fungovfungováánníí ve svve svěěttěě. . 



AkutnAkutníí intoxikaceintoxikace

ppřřechodný stav po aplikaci alkoholu nebo echodný stav po aplikaci alkoholu nebo 

jinjinéé psychoaktivnpsychoaktivníí lláátky, vedouctky, vedoucíí k k 

poruchporucháám na m na úúrovni vrovni věědomdomíí, pozn, poznáávváánníí, , 

vnvníímmáánníí, emotivity nebo chov, emotivity nebo chováánníí nebo nebo 

jiných psychofyziologických funkcjiných psychofyziologických funkcíí a a 

reakcreakcíí. Projevy z. Projevy záávisvisíí na velikosti dna velikosti dáávky, vky, 

typu ltypu láátky, na okolnostech a osobnosti tky, na okolnostech a osobnosti 

jedince. jedince. 



ŠŠkodlivkodlivéé uužžíívváánníí

zpzpůůsob usob užžíívváánníí psychoaktivnpsychoaktivníích lch láátek, který tek, který 
popošškozuje zdravkozuje zdravíí. Po. Pošškozenkozeníí mmůžůže být e být 
somaticksomatickéé (nap(napřř. u p. u přříípadpadůů hepatitidy phepatitidy přři i 
nitronitrožžilnilníí aplikaci laplikaci láátek) nebo dutek) nebo dušševnevníí (nap(napřř. . 
epizody depresivnepizody depresivníí poruchy, objevujporuchy, objevujííccíí se se 
sekundsekundáárnrněě ppřři ti těžěžkkéém pitm pitíí). ). ŠŠkodlivkodlivéé uužžíívváánníí je je 
ččasto kritizovasto kritizovááno okolno okolíím a vyvolm a vyvoláávváá rrůůznznéé
nepnepřřííznivznivéé socisociáálnlníí ddůůsledky. Velmi sledky. Velmi 
zjednoduzjednoduššeneněě tuto diagntuto diagnóózu od nzu od náásledujsledujííccíí (od (od 
syndromu zsyndromu záávislosti) odlivislosti) odliššuje to, zda jsou uje to, zda jsou 
vv ppřříípadpaděě ppřřerueruššeneníí zneuzneužžíívváánníí dandanéé lláátky tky 
ppřříítomny abstinentomny abstinenččnníí ppřřííznaky. Pokud ano, znaky. Pokud ano, 
jednjednáá se jise jižž o zo záávislost.vislost.



Syndrom zSyndrom záávislostivislosti

psychologickpsychologickáá nebo fyzicknebo fyzickáá potpotřřeba ueba užžíívváánníí
lláátky, ktertky, kteráá mmáá u danu danéého jedince mnohem vho jedince mnohem věěttšíší
ppřřednost neednost nežž jinjinéé jednjednáánníí, kter, kteréého si kdysi cenil ho si kdysi cenil 
vvííce. Pocit nutnost danou lce. Pocit nutnost danou láátku potku požžíívat je velmi vat je velmi 
silný, ztrsilný, ztrááccíí se schopnost kontrolovat pose schopnost kontrolovat požžíívváánníí
lláátky (nedoktky (nedokáážže si e si řřííct ct „„ddáám si jedno a jdu m si jedno a jdu 
domdomůů““). V). V ppřříípadpaděě, , žže se pokuse se pokusíí abstinovat, abstinovat, 
dostavdostavíí se odvykacse odvykacíí ppřřííznaky (somatickznaky (somatickéé nebo nebo 
psychickpsychickéé). Z). Záávislost sama se mvislost sama se můžůže projevovat e projevovat 
jako psychickjako psychickáá nebo somaticknebo somatickáá. . 



OdvykacOdvykacíí stav a psychotickstav a psychotickáá

poruchaporucha
�� OdvykacOdvykacíí stav stav jeje skupina rskupina růůznzněě zzáávavažžných a rných a růůznzněě kombinovaných pkombinovaných přřííznakznakůů, ke , ke 

kterým dochkterým docháázzíí ppřři i úúplnplnéém nebo relativnm nebo relativníím vysazenm vysazeníí lláátky nebo po utky nebo po užžíívváánníí
vysokých dvysokých dáávek tvek tééto lto láátky. Prtky. Průůbběěh odvykach odvykacíího stavu zho stavu záávisvisíí na tom co a kolik na tom co a kolik 
pacient zneupacient zneužžíívváá. Jiný odvykac. Jiný odvykacíí stav je po alkoholu (tstav je po alkoholu (třřes, pocenes, poceníí, bu, buššeneníí srdce, srdce, 
nespavost, delirium), jiný po opinespavost, delirium), jiný po opiáátech (silntech (silnéé bolesti bbolesti břřicha, napicha, napěěttíí, k, křřeeččee((). ). 

�� OdvykacOdvykacíí stav sstav s deliriemdeliriem je krje kráátký, avtký, avššak nak něěkdy kdy žživot ohroivot ohrožžujujííccíí stav zmatenosti s stav zmatenosti s 
ppřřidruidružženými somatickými poruchami. Je obvykle denými somatickými poruchami. Je obvykle důůsledkem sledkem úúplnplnéého nebo ho nebo 
ččáástesteččnnéého vysazenho vysazeníí alkoholu u silnalkoholu u silněě zzáávislých jedincvislých jedincůů s dlouhodobým pits dlouhodobým pitíím v m v 
anamnanamnééze. Klasickze. Klasickáá tritriááda pda přřííznakznakůů zahrnuje zastzahrnuje zastřřenenéé vvěědomdomíí a zmatenost, a zmatenost, 
smyslovsmyslověě žživivéé halucinace a iluze, postihujhalucinace a iluze, postihujííccíí kterýkoli ze smyslkterýkoli ze smyslůů, a výrazný t, a výrazný třřes. es. 
Obvykle jsou tObvykle jsou tééžž ppřříítomny bludy, obrtomny bludy, obráácený spcený spáánkový cyklus a agitovanost (projev nkový cyklus a agitovanost (projev 
úúzkosti vzkosti v pohybovpohybovéé oblasti formou zvýoblasti formou zvýššenenéé ččinnosti a vzruinnosti a vzruššeneníímm

�� PsychotickPsychotickáá poruchaporucha je vje v tomto okruhu takovtomto okruhu takováá porucha, kterporucha, kteráá vznikvznikáá bběěhem nebo hem nebo 
bezprostbezprostřřednedněě po popo požžititíí lláátky. Je charakterizovtky. Je charakterizováána smyslovna smyslověě žživými typicky ivými typicky 
sluchovými halucinacemi (sluchovými halucinacemi (ččasto halucinacemi vasto halucinacemi vííce smyslce smyslůů), z), záámměěnou osob, bludy nou osob, bludy 
nebo vztahovanebo vztahovaččnostnostíí ((ččasto paranoidnasto paranoidníího, zvlho, zvlášášttěě perzekuperzekuččnníího obsahu). Vyskytujho obsahu). Vyskytujíí
se psychomotorickse psychomotorickéé poruchy,  pporuchy,  přředevedevšíším vzrum vzruššeneníí nebo stupor (stav, kdy nemocný nebo stupor (stav, kdy nemocný 
nereaguje na okolnereaguje na okolíí, vymizen, vymizeníí jeho pohybovjeho pohybovéé aktivity paktivity přři zachovi zachováánníí vvěědomdomíí). Tyto ). Tyto 
„„toxicktoxickéé psychpsychóózyzy““ vvššak velmi dobak velmi dobřře a rychle reaguje a rychle reagujíí na lna lééččbu antipsychotiky, a bu antipsychotiky, a 
pokud  pacient npokud  pacient nááslednsledněě abstinuje, jiabstinuje, jižž se neobjevujse neobjevujíí. Jsou v. Jsou vššak, podobnak, podobněě jako jako 
objevenobjeveníí se delirantnse delirantníího stavu, mnohdy  ukazatelem toho, ho stavu, mnohdy  ukazatelem toho, žže mozek je jie mozek je jižž
popožžíívváánníím psychoaktivnm psychoaktivníí lláátky výrazntky výrazněě postipostižžen.en.



SystSystéém adiktologických slum adiktologických služžebeb



RezidenRezidenččnníí llééččba zba záávislostvislostíí

�� DetoxifikaceDetoxifikace

�� KrKráátkodobý tkodobý úústavnstavníí

pobytpobyt

�� LLééččebný program v ebný program v 
psychiatrickpsychiatrickéé llééččebnebněě

�� TerapeutickTerapeutickáá komunitakomunita



Druhy terapieDruhy terapie

�� BiologickBiologickáá llééččbaba
�� Psychoterapie Psychoterapie ––
individuindividuáálnlníí, skupinov, skupinováá

�� VztahovVztahováá terapieterapie
�� ErgoterapieErgoterapie
�� SocioterapieSocioterapie
�� ReRežžimovimováá terapieterapie
�� RelaxaRelaxaččnníí technikytechniky
�� Sport, zSport, zááttěžěžovovéé
programy, Vprogramy, VČČ aktivityaktivity

�� Arteterapie, Arteterapie, 
muzikoterapie, dancemuzikoterapie, dance



Mýty, povMýty, pověěry a ry a úúplnplnéé blbostiblbosti

�� HulenHuleníí je normje normáálnlníí a da děělláá to kato kažždýdý

�� Na pervitinu nenNa pervitinu neníí zzáávislostvislost

�� Lze dlouhodobLze dlouhodoběě uužžíívat z legvat z legáálnlníích pch přřííjmjmůů

�� UUžžíívváánníí je osobnje osobníí vvěěccíí kakažžddééhoho

�� ZZáávislost vislost –– to se mi nemto se mi nemůžůže ste stáátt

�� ExtExtááze nenze neníí nebezpenebezpeččnnáá, proto, protožže na ni e na ni 
nenneníí zzáávislostvislost

�� Harm reduction je sluHarm reduction je služžba stba stáátu ztu záávislýmvislým



Poruchy osobnostiPoruchy osobnosti
DissociDissociáálnlníí porucha osobnosti.porucha osobnosti. Osoby sOsoby s touto poruchou neakceptujtouto poruchou neakceptujíí prprááva a zva a záájmy druhých lidjmy druhých lidíí, , 

preferujpreferujíí uspokojovuspokojováánníí svých potsvých potřřeb bez ohledu na druheb bez ohledu na druhéé. Chovaj. Chovajíí se aneticky, bez empatie. se aneticky, bez empatie. 
ChovChováánníí je obtje obtíížžnněě ovlivnitelnovlivnitelnéé aaťť odmodměěnou nou čči trestem. Prvni trestem. Prvníí obtobtíížže se objevuje se objevujíí uužž vv dděětstvtstvíí, , 
vrcholvrcholíí kolem 18. roku. Uvkolem 18. roku. Uvááddíí se, se, žže tito klienti tvoe tito klienti tvořříí aažž 75% odsouzených. Je patrný 75% odsouzených. Je patrný ččastastěějjšíší
výskyt zvýskyt záávislostvislostíí. Terapie poruchy je velice obt. Terapie poruchy je velice obtíížžnnáá, chyb, chybíí motivace ke zmmotivace ke změěnněě. S. S ttěěmito klienty se mito klienty se 
setksetkáávvááme vme v rráámci ochranných lmci ochranných lééččeb.eb.

EmoEmoččnněě nestabilnnestabilníí porucha osobnosti porucha osobnosti -- hranihraniččnníí typ.typ.

Pro hraniPro hraniččnníí osobnost jsou specifickosobnost jsou specifickéé nejasnnejasnéé nebo narunebo naruššenenéé ppřředstavy o sobedstavy o soběě samsaméém, o cm, o cíílech, o lech, o 
vnitvnitřřnníích preferencch preferencíích, vch, vččetnetněě sexusexuáálnlníích. Obvyklch. Obvykléé jsou chronickjsou chronickéé pocity prpocity práázdnoty a intenzivnzdnoty a intenzivníí, , 
ale krale kráátkodobtkodobéé citovcitovéé vztahy vedoucvztahy vedoucíí nejednou knejednou k emoemoččnníím krizm krizíím, m, ččasto doprovasto doprováázenzenéé
sebeposebepošškozujkozujííccíím chovm chováánníím a sebevram a sebevražžednými pokusy. Prednými pokusy. Průůbběěh kolh kolííssáá, mohou se objevit z, mohou se objevit záávavažžnnéé
symptomy podobnsymptomy podobnéé psychotickým symptompsychotickým symptomůům m -- akutnakutníí psychotickpsychotickéé poruchy, ale neporuchy, ale neúúststíí ve ve 
schizofrenii. Rovnschizofrenii. Rovněžěž je je ččastastéé selhselháávváánníí v sociv sociáálnlníích vztazch vztazíích. Tito lidch. Tito lidéé zzůůststáávajvajíí sami, neuzavsami, neuzavíírajrajíí
manmanžželstvelstvíí, nejsou schopni m, nejsou schopni míít stabilnt stabilníí vztahy svztahy s okolokolíím. m. 

EmoEmoččnněě nestabilnnestabilníí porucha osobnosti porucha osobnosti –– impulzivnimpulzivníí typ.typ.

ImpulzivnImpulzivníí osobnost je typickosobnost je typickáá neschopnostneschopnostíí ovlovláádat emoce a dat emoce a ččastými výbuchy hnastými výbuchy hněěvu. Obtvu. Obtíížžnněě se se 
kontroluje, pkontroluje, přřechodnechodněě jsou patrnjsou patrnéé prvky paranoidity. Nedomýprvky paranoidity. Nedomýššllíí nnáásledky svsledky svéého chovho chováánníí. . 

HistriHistrióónsknskáá porucha osobnostiporucha osobnosti

Pro jedince s touto poruchu osobnosti je typickPro jedince s touto poruchu osobnosti je typickéé nadmnadměěrnrnéé projevovprojevováánníí emocemocíí, kter, kteréé jsou velmi labilnjsou velmi labilníí
a nesta nestáálléé. . ČČastastěěji jji jíí trptrpíí žženy, ktereny, kteréé bývajbývajíí zvýzvýššeneněě sugestibilnsugestibilníí, egocentrick, egocentrickéé, tou, toužžíí po ocenpo oceněěnníí
druhými, jsou zamdruhými, jsou zaměřěřeny na teny na těělesnou plesnou přřitaitažžlivost, livost, ččasto intrikujasto intrikujíí a jednaja jednajíí manipulativnmanipulativněě za za úúččelem elem 
dosdosááhnuthnutíí svých csvých cííllůů..

DDřřííve byl uve byl užžíívváán termn termíín hysterickn hysterickáá, term, termíín byl odvozen od dn byl odvozen od děělohy. Pozdlohy. Pozděěji bylo nutnji bylo nutnéé zz ddůůvodu vodu 
korektnosti termkorektnosti termíín nahradit. Porucha byla pn nahradit. Porucha byla přřejmenovejmenováána na histrionskou podle na na histrionskou podle řřeckeckéého ,,histrioho ,,histrio““, , 
herec.herec.



Poruchy osobnostiPoruchy osobnosti
ZZáávislvisláá porucha osobnostiporucha osobnosti

VV poppopřřededíí je velkje velkáá potpotřřeba být opeeba být opeččovováán, obava zn, obava z opuopuššttěěnníí, odlou, odlouččeneníí. Lid. Lidéé
ss touto poruchou osobnosti  nejsou schopni osamostatntouto poruchou osobnosti  nejsou schopni osamostatněěnníí, sami se c, sami se cííttíí
bezmocnbezmocníí, neschopn, neschopníí, sch, scháázzíí jim jim „„žživotnivotníí ssíílala““. . ŽŽáádajdajíí smsměěru opakovanru opakovanéé
zzááruky, ruky, žže ke k opuopuššttěěnníí nedojde.Svnedojde.Svéé zzáájmy a oprjmy a opráávnvněěnnéé potpotřřeby podeby podřřizujizujíí
ppřřáánníím jiných osob, na kterých se cm jiných osob, na kterých se cííttíí zzáávislvislíí. Nejsou schopni . Nejsou schopni ččinit init 
rozhodnutrozhodnutíí. Na osoby, na nich. Na osoby, na nichžž jsou zjsou záávislvislíí, nevzn, nevznášášejejíí žžáádndnéé
popožžadavky.adavky.

NarcistickNarcistickáá osobnostosobnost

TypickTypickéé je velikje velikášášstvstvíí, pocit vlastn, pocit vlastníí ddůůleležžitosti a jedineitosti a jedineččnosti. Jsou nosti. Jsou 
ppřřesvesvěěddččeni, eni, žže pro ne pro něě platplatíí mimomimořřáádndnéé spolespoleččenskenskéé normy, významnnormy, významněě
snsníížžena je schopnost empatie. Jejich problena je schopnost empatie. Jejich probléémy smy s nestabilitou nestabilitou 
sebehodnocensebehodnoceníí se odrse odráážžejejíí ve znave značčnnéé citlivosti na kritiku, na kterou citlivosti na kritiku, na kterou 
reagujreagujíí hnhněěvem, studem nebo pocity ponvem, studem nebo pocity poníížženeníí. Vztahy bývaj. Vztahy bývajíí kkřřehkehkéé, , 
okolokolíí vvěěttššinou obtinou obtíížžnněě ppřřijijíímmáá jejich pojejich požžadavky na výjimeadavky na výjimeččnost.nost.

PasivnPasivněě--agresivnagresivníí osobnostosobnost

VyznaVyznaččuje se tendencuje se tendencíí vzdorovat povzdorovat požžadavkadavkůům, povinnostem, autoritm, povinnostem, autoritáám a m a 
kk tomu vyutomu využžíívváá prostprostřředky jako je vedky jako je vááhháánníí, zapom, zapomíínnáánníí, zah, zaháállččivost ivost 
apod. Tito lidapod. Tito lidéé bývajbývajíí kritikritiččttíí, nespokojen, nespokojeníí, zlostn, zlostníí. Svoje pocity v. Svoje pocity vššak ak 
nevyjadnevyjadřřujujíí ppřříímo, ale prostmo, ale prostřřednictvednictvíím rezistence a negativistickm rezistence a negativistickéého ho 
chovchováánníí..



ObtObtíížžnnéé situace situace 

�� AgreseAgrese

�� ApatieApatie

�� AmbivalenceAmbivalence

�� ManipulaceManipulace

�� KrizeKrize



AgreseAgrese

�� VyvolVyvoláávváá konfliktykonflikty
�� PotPotřřebuje pocit moci a ebuje pocit moci a 

uznuznáánníí
�� Prosazuje sProsazuje sáám sebe na m sebe na 

úúkor druhýchkor druhých
�� PoniPonižžuje,aby muje,aby míírnil svrnil svéé

vlastnvlastníí napnapěěttíí
�� Nejde mu o výsledek,ale Nejde mu o výsledek,ale 

o sebeprosazeno sebeprosazeníí
�� MMáá hlasitý projev,skhlasitý projev,skááčče e 

do do řřeečči,je ironický,mluvi,je ironický,mluvíí
mezi mezi řřáádkydky

�� Fyzicky prezentuje sFyzicky prezentuje síílulu
�� NaruNaruššuje osobnuje osobníí zzóónu nu 

druhýchdruhých



ApatieApatie

�� SnSníílek, lek, 
nekomunikativnnekomunikativníí, , 
samotsamotáářř

�� NeumNeumíí sdsděělit svlit svéé
ppřřáánníí a pota potřřebyeby

�� ChybChybíí jistota v jistota v 
jednjednáánníí

�� StStáále se omlouvle se omlouváá a a 
vysvvysvěětlujetluje

�� PPřředem vzdedem vzdáávváá
dosadosažženeníí ccíílele

�� nerozhodnýnerozhodný



AmbivalenceAmbivalence

�� RozporuplnRozporuplnéé
protichprotichůůdndnéé reakcereakce

�� DvojsmyslnostDvojsmyslnost

�� VyvolVyvoláávváá u druhých u druhých 
pocit nejistotypocit nejistoty

�� NNěěco jinco jinéého ho 
řřííkkáá,n,něěco jinco jinéého dho děělláá

�� NeodklNeodklááddáá maskymasky

�� NevypoNevypoččitatelnostitatelnost



ManipulaceManipulace

�� ČČlovlověěk mnoha tvk mnoha tváářříí
�� OdvolOdvoláávváá se na pravidla,tradice a se na pravidla,tradice a 

autority, ale tak jak se mu to hodautority, ale tak jak se mu to hodíí
�� PouPoužžíívváá citcitááty a pty a přřííslovslovíí
�� NepNepřříímméé úúkoly neslykoly neslyšíší,nebo na n,nebo na něě

zapomzapomíínnáá
�� Parazituje na silnParazituje na silněějjšíších jedincch jedincííchch
�� MMáá patent na rozumpatent na rozum
�� ObOběětuje se,ale ztuje se,ale záároveroveňň vybvybíírráá dadaňň
�� Kritizuje druhKritizuje druhéé a za záároveroveňň zdzdůůrazrazňňuje uje 

svou bezchybnostsvou bezchybnost
�� VVíí,co je pro ostatn,co je pro ostatníí nejlepnejlepšíší
�� Kdo nejde se mnou, jde proti mKdo nejde se mnou, jde proti měě
�� NeumNeumíí odpouodpouššttěětt



KrizeKrize

�� OsobnOsobníí krizekrize

�� VysokVysokáá emocionalitaemocionalita

�� PesimismusPesimismus

�� StStřřííddáánníí nnááladlad

�� UzavUzavřřenost/penost/přřííliliššnnáá
otevotevřřenostenost

�� SnSníížženeníí výkonnostivýkonnosti



UUžživatel nivatel náávykových lvykových láátektek

ZZáásady komunikacesady komunikace

�� S intoxikovaným nelze S intoxikovaným nelze 
spolupracovatspolupracovat

�� Srozumitelnost, jasnost, Srozumitelnost, jasnost, 
konkrkonkréétnosttnost

�� NeverbNeverbáálnlníí projevprojev

�� NepNepřřijetijetíí manipulace, poumanipulace, použžititíí
asertivityasertivity

�� JasnJasnáá pravidla a hranicepravidla a hranice

�� DDůůslednostslednost

�� ZZáásady jednsady jednáánníí s s 
problematickým klientemproblematickým klientem

�� Akceptace zpAkceptace způůsobu sobu žživotaivota

�� Pokud je nPokud je nááznak motivace ke znak motivace ke 
zmzměěnněě -- podporapodpora

Chyby v pChyby v přříístupustupu

�� PPřředsudkyedsudky

�� NeakceptovNeakceptováánníí poptpoptáávkyvky

�� KritikaKritika

�� PotPotřřeba hodnotit, eba hodnotit, 
vychovvychováávatvat

�� PouPouččovováánníí, rady, rady

�� ZaviZaviňňovováánníí, vý, výččitkyitky

�� NedNedáávat dalvat dalšíší ššanci panci přři i 
zmzměěnněě

�� PPřřehlehlíížženeníí trestntrestnéé ččinnosti a innosti a 
popošškozovkozováánníí druhých druhých 

�� NedNedůůslednostslednost



MoMožžnosti socinosti sociáálnlníí prpráácece

�� MedicMedicíínský pnský přříístup s dstup s důůkladnou anamnkladnou anamnéézou, zou, 
hodnocenhodnoceníím soum souččasnasnéého stavu, pozor na duho stavu, pozor na duáálnlníí
diagndiagnóózuzu

�� PPíísemnsemnáá smlouvasmlouva
�� PPíísemnsemnéé stanovenstanoveníí pravidel a pevných hranicpravidel a pevných hranic
�� ÚÚkolový pkolový přříístupstup
�� ReRežžimový pimový přříístupstup
�� Týmovost, spoluprTýmovost, spoluprááce s jiným zace s jiným zařříízenzeníímm
�� ZamZamřřeneníí na na „„socisociáálnlníí fungovfungováánní“í“
�� ZZáávislý tzv. neumvislý tzv. neumíí obyobyččejnejnéé vvěěcici““ –– sprsprááva financva financíí, pr, prááce ce 

s dluhem, s dluhem, úúřřednedníí vyvyřřizovizováánníí, sebep, sebepééčče, bydlene, bydleníí, pr, prááce ..ce ..
�� Na zNa záávislost se dvislost se dáá ddíívat, jako na onemocnvat, jako na onemocněěnníí vztahvztahůů ––

prprááce se vztahovým prostorem klientace se vztahovým prostorem klienta



Co lze vyuCo lze využžíít z terapeutických t z terapeutických 

principprincipůů
�� Terapeutickou strukturu s rTerapeutickou strukturu s růůstovým potencistovým potenciáálemlem
�� Princip rovnovPrincip rovnovááhy mezi autonomii a  demokraciihy mezi autonomii a  demokracii
�� Teorii sociTeorii sociáálnlníího uho uččeneníí
�� Teorii zvlTeorii zvlááddáánníí krizkrizíí
�� Princip odpovPrincip odpověědnosti za svdnosti za svéé chovchováánníí
�� ZvýZvýššeneníí sebevsebevěědomdomíí ddííky ky úúspspěěchchůůmm
�� PrPrááce na hodnotovce na hodnotovéém systm systéému (problmu (probléém je výzva)m je výzva)
�� KonfrontaceKonfrontace
�� PrPrááce s emocemice s emocemi
�� ZmZměěna pozitivnna pozitivníího pho přříístupu na negativnstupu na negativníí
�� PrPrááce se vztahyce se vztahy



Cesta k duCesta k dušševnevníímumu zdravzdravíí

�� DuDušševnevníí zdravzdravíí je naje našíší volbouvolbou



KontaktyKontakty

�� TerapeutickTerapeutickáá komunita Bkomunita Bíílláá VodaVoda

�� PNMO BPNMO Bíílláá Voda 790 69Voda 790 69

�� 588 517 547588 517 547

�� m.lastovica@email.czm.lastovica@email.cz

Mgr. Marek LaMgr. Marek Lašštovicatovica


