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Z historie i současnosti
Oddělení pro léčbu drogových závislostí s komunitními prvky Fides
Bílá Voda byla založena v roce 1996. V tomto roce byla 1. července
otevřena jako program dlouhodobé komplexní ústavní protitoxikomanické
léčby. Přijímáni byli klienti od 15 let věku, kteří procházeli detoxem,
pobytem na psychoterapeutickém oddělení léčebny a následně Fidesem.
V roce 1998 se změnila koncepce, která umožňovala zkrátit pobyt na
psychoterapeutickém oddělení a program Fides nabízel i střednědobou
léčbu. Rok 2000 přinesl rovněž změny. Obměnilo se složení týmu a klienti
začali přicházet do Fidesu hned po detoxu. Od tohoto roku se tým
stabilizoval, program zůstává bez podstatných změn a Fides je hlavním
léčebným programem pro drogově závislé v PL Bílá Voda.

Filozofie
Oddělení pro léčbu drogových závislostí s komunitními prvky Fides
Bílá Voda představuje chráněné čisté bezdrogové prostředí. Nabízí svým
členům možnost osobního růstu v bezpečném prostředí a změnu postoje
k drogám a drogovému životu.

Jasná a jednoznačná terapeutická

struktura je postavena na komunitních principech. Snahou je maximální
přiblížení reality všedního života se zaměřením na rozvoj schopnosti
přijímat zodpovědnost. Základem je udržení rovnováhy mezi demokracií,
terapií a autonomií jedince. Každý klient je aktivně zapojen do komunitního
dění a neustále dostává informace o svém chování a postojích. Nikdo není
izolován, konfliktům a krizím se nevyhýbáme, ale pracujeme s nimi.

Poslání a cíle projektu
Program využívá specifik společného soužití v komunitním prostředí,
kdy vzájemné interakce poskytují klientovi možnost poznat svůj podíl na
vytváření, udržování a opakování svých životních konfliktů a problémů.
Současně nabízí možnosti osvojit si nové diferencovanější a adaptabilnější
formy chování. V drogově čistém a terapeuticky bezpečném prostředí je
tak

umožněna

ventilace

a

následné

řešení

interpersonálních problémů drogově závislého klienta.

intrapsychických

a

Rozdělení do tří fází umožňuje osobnostní růst klienta. Využívány jsou
následující léčebné prostředky:
⇒ Režimová terapie – spočívá v jasně strukturovaném dni
⇒ Skupinová psychoterapie – probíhá 5x týdně v trvání 90 minut
⇒ Ergoterapie – práce jako léčebný a resocializační prvek
⇒ Komunitní role – každý klient prochází postupně rolemi šéfa
baráku, šéfa kuchyně,

kotelníka, šéfa dílny, sporťáka

….
⇒ Relaxace – autogenní trénink, progresivní relaxace, imaginace
⇒ Zážitková terapie – turistika, sportovní a kulturní akce, vzájemná
setkání
⇒ Garantské pohovory – individuální socioterapie
⇒ Práce s deníkem
⇒ Pobyt rodičů – i jiných signifikantních osob s možností rodinné
terapie
⇒ Prevence relapsu

Doba pobytu

V jednotlivých fázích je délka pobytu následující:
Červená fáze - 4 týdny
Žlutá fáze - 8 –16 týdnů
Zelená fáze – 12 – 20 týdnů
Červená
fáze
Doba
trvání:
4 týdny

Zkušební období, kdy se klient adaptuje, učí se chápat smysl
terapie a má čas pracovat na motivaci. Po tuto dobu je výrazně
omezen pohyb klienta mimo prostor odd. a jeho komunikace
s nečleny skupiny. V rámci komunitní samosprávy prochází klient
pomocnými funkcemi, v průběhu psychoterapeutických skupin
zpracovává svůj životopis a na závěr této fáze podepisuje kontrakt
se skupinou.
Žlutáfáze Klient si srovnává svůj vztah k minulosti a ke své závislosti. Pracuje
ve skupinové psychoterapii, respektuje zájmy komunity, přijímá
Doba
kritiku, znovu nalézá smysl pro zodpovědnost, spolupracuje se
trvání:
svým garantem, učí se hospodařit s penězi, vyřizuje si své doklady.
18-20
Pracuje s korespondencí a telefonáty, zajišťuje si návaznou péči
týdnů
v doléčovacím zařízení. Postupně prochází komunitními rolemi. Má
možnost návštěv, kontaktů a výjezdů.
Klient dokáže zpracovávat své problémy a prošel sebepoznávacím
Zelená
fáze procesem, zaujímá odmítavý postoj k drogám, neuniká krizovým
situacím, zvládá sebekontrolu, nese zodpovědnost sám za sebe.
Doba
Zvládá řídící funkce, vede si finanční deník, plánuje si volný čas.
trvání:
V rámci ergoterapie pracuje na gerontologickém odd.PL. Pracuje
12-20
s rodinou, jedná na úřadech, má zajištěnu následnou péči.

týdnů

Třetí společně s druhou fází tvoří střednědobou léčbu. Dlouhodobá
léčba pak obsahuje všechny fáze. Volba délky léčby je součástí klauzury.
Léčba je ukončena rituální formou po uplynutí stanovené doby a při
plnění všech pravidel a principů léčby zakotvených v kontraktu. Předčasně
může být léčba ukončena kdykoliv při porušení pravidel a principů léčby
nebo na základě rozhodnutí klienta.Letos jsme z organizačních a
administrativních důvodů změnili pojmenování fází.

Klienti
Cílová populace se výrazně nemění, léčba je určena drogově
závislým mužům i ženám starších 15-ti let. Za základní předpoklad pro
úspěch v léčbě považujeme to, že k nám tito lidé přicházejí dobrovolně.
Jedná se většinou o klienty s těžkou mírou drogového postižení,
nejčastěji intravenózní uživatele pervitinu a heroinu s plně vyjádřenou
doprovodnou problematikou v somatické, psychické i sociální oblasti.
V tomoto roce úspěšně ukončilo léčbu 19 klientů a všichni využili
doporučení pokračovat v následné péči v doléčovacích zařízeních. 2
z těchto klientů využili ambulantní formy doléčování, ostatní
chráněného bydlení. 25 klientů léčbu nedokončilo, asi polovina z nich
nastoupila do jiných zařízení (jiná forma léčby, DC), 5 z těchto klientů
ukončilo 2/3 léčby, což jim zvyšuje šanci na resocializaci . Postupně se

zvětšuje věkový průměr klientů, jejich zdravotní stav se v somatické
oblasti zhoršuje, nejvíce je klientů s polymorfní závislostí. Přibylo klientů
s věkem blížícím nad 30 let. Znamenalo to pro nás zintenzivnění
socioterapeutického programu a více vztahových terapií s partnery.
Zvýšil se mírně i počet zdravotních komplikací, stále dělíme skupinu na
klienty s možností zátěže a bez zátěže. S tím vzrůstají i nároky na
personál. Nadále pokračuje trend růstu počtu klientů s kriminální zátěží,
rozšiřuje se tak spolupráce s návaznými institucemi. Roste počet
vykonaných obecně prospěšných prací. Stálým trendem zůstává větší
počet mužů než dívek . Zvýšil se počet rodinných příslušníků, kteří
využívají možnosti vztahové terapie a prodloužila se délka jejich
pobytu.

Tým
Tým TK Fides tvoří Mgr. Gabriela Mahrová, MUDr. Petr Jeřábek,
MUDr. Pavlína Danielová, Ludmila Cinková , Libuše Antalová, Hedvika
Michálková, Bc. Alena Pavelková, Marek Laštovica, Miroslav Machálek,
Petr Rajník a Monika Zdražilová. Čtyři terapeuti mají vysokoškolské
vzdělání, šest má ukončený sebezkušeností výcvik. Jeden terapeuti je
ve výcviku a studuje na vysoké škole. Dva členové týmu si rozšiřují
zdravotnickou kvalifikaci, jsou v kurzech Ošetřovatel a Zdravotnický
asistent. Čtyři terapeuti jsou v akreditovaném sebezkušenostním kurzu
Motivační pohovory. Dva členové týmu získali kvalifikaci adiktolog.
Devět členů týmu kvalifikačně odpovídá zařazení – pracovník bez
odborného dohledu. Čtyři zaměstnanci publikují a mají aktivní příspěvky
na českých i zahraničních konferencích. Všichni členové týmu jsou
zdravotníci.
Supervizorem programu je MUDr. David Adameček. Supervize probíhá
1x za měsíc jeden den, nebo 1x za dva měsíce dva dny. Supervizor se
účastní celého programu a supervizního sezení s celým terapeutickým
týmem. Zde jsou zpracovány závěry supervize.

Popis objektu
Fides má svůj vlastní objekt s kapacitou 14 lůžek, který se nachází asi
1,5 km od areálu psychiatrické léčebny. Mimo jiného tak může využívat
výhody své geografické polohy, která nabízí určitou oddělenost. Především
k ergoterapii jsou využívány přilehlé hospodářské budovy a zahrada.
Klienti tak mají možnost pracovat v dílně, starat se o zvířata, pěstovat
ovoce a zeleninu. Dům je dvoupatrový, disponuje dvoulůžkovými pokoji,
vybavenými válendami, skříněmi, stolkem, křeslem a toaletním zrcadlem.
V každém patře je koupelna a WC. V přízemí je kuchyň, jídelna s čajovnou
a posilovna. V 1. patře je komunitní místnost a kancelář terapeutů.

Ke

sportu využíváme vlastnoručně zbudované hřiště, basketbalový koš. Pro
všechny klienty máme horská kola, běžky a hokejky.

Hodnocení spolupráce se zařízeními v síti péče o
uživatele drog
Psychiatrická léčebna Bílá Voda je státní zdravotnické zařízení
zřizované přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR). Projekt - Ústavní
léčba drogově závislých s komunitními prvky Fides je oddělením PL Bílá
Voda a je začleněna do jejího systému (spolupracuje s detoxem,
příjmovými pracovišti, gerontopsychiatrickým oddělením, oddělením
smíšených závislostí Fénix, oddělením pro léčbu alkoholové závislosti
Harmonie, využívá zdravotnických a zdravotně sociálních služeb, služeb
ekonomického a personálního oddělení a služeb managmentu PL) . Na
regionální úrovni má úlohu v systému služeb ve spolupráci s centrem
drogových služeb Darmoděj Jeseník, je tak propojen státní a nestání
sektor. Místně dále spolupracujeme s akciovou společností České lesy,
obcí Bílá Voda, Agropark Skoročice, Základní školou Javorník, ÚSP Opava,
SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice. Na celostátní úrovni
spolupracuje Fides s terapeutickými komunitami sdruženými v sekci
A.N.O, s nizkoprahovými zařízeními, doléčovacími centry. V rámci
psychiatrické péče spolupracuje s psychiatrickými ambulancemi,
ambulancemi praktických lékařů, nemocnicemi, psychiatrickými
léčebnami. Cílem je dosažení optimálního a návazného čerpání služeb pro
adiktologické klienty.
Velmi úzká spolupráce dobře probíhá s doléčovacími centry pro
drogově závislé. Nejčastější je se Sananimem Praha, DC Jamtana Brno a P
–centrum Olomouc. Dále nejčastěji spolupracujeme s kontaktními centry
s doléčovacím programem v Praze, Kladně, Děčíně, Ostravě a Mladé
Boleslavi. Využíváme rovněž možnosti ambulantní formy doléčování
v rámci psychiatrických center, psychiatrických a AT ordinací, a privátních
psychologických pracovišť. Vedeme klienty k tomu, aby byli sami aktivní
a zařizovali si již během pobytu následnou péči a během léčby si našetřili
peníze na chráněné bydlení . Snažíme se, aby všichni klienti v návazné
terapii pokračovali. Standardem je postup, kdy je klient odesílán do
jiného zařízení v případech, že léčbu ve Fides ukončuje předčasně.
Na odborné úrovni spolupracujeme s katedrou adiktologie 1. LF
Karlovy Univerzity Praha, Fakultou sociálních studií, Filozofickou fakultou
Ostravské Univerzity, NCO NZO Brno, Purkyňovou lékařskou společností,
Českou asociací sester – psychiatrickou a hepatologickou sekcí, Centrem
léčby závislosti na tabáku III. Interní kliniky 1. LF UK Praha.

Akce roku 2009
Zátěžová a zážitkové akce
Koloběžky (spojení jízdy na kole a běžkování) – čtyřdenní akce v únoru
Florbalový turnaj Ostrava – získali jsme první a čtvrté místo – březen 2009
Návštěva klientů zařízení Sírius Opava na TK Fides – duben 2009

Jeskyňaření – duben, květen 2009
Comunita Cup Tomky, Slovenská republika - červen 2009
Setkání absolventu – červen 2009
Zátěžová akce Přejezd dvou vrcholů – kola – červenec 2009
Akce Lodě – sjezd řeky Moravy – srpen 2009
Kulturfest Magdaléna – divadelní festival – září 2009
Návštěva v zařízení Sírius Opava – říjen 2009
Návštěva TK Renarkon Čeladná – listopad 2009
Zátěžová akce stanování na sněhu byla z důvodů nedostatků sněhu
uskutečněna až na počátku ledna 2010 – běžky
TK Fides se aktivně účastnila všech akcí pořádaných PL Bílá Voda.

