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Haus Weitenau je odborná klinika pro toxikomany v obci 
Steinen. Na kliniku jsou přijimáni muži i ženy ve véku 17 až 
30 let. Převýchova je prováděna ambulantním poradenstvím, vy-
šetřením na Psychiatrické a neurologické klinice ve Freibur-
gu, terapii na odborné klinice "Domu Weitenau" a ambulantni 
péčí. Průběh této terapie trvá dva až tři roky. 

Jsou zde přijímáni: závislí na heroinu, polytoxikomani, zá-
vislí na alkoholu a jiných drogách (halucinogeny, medikamen-
ty, hašiš atd.) 

U těchto pacientů existuje často nedostatek vztahů k druhým 
osobám, asociálnost, včetně sebevražedných pokusů, kriminali-
ta a pobyty ve vězení. Přijetí do léčebny nékdy předchází ce-
lá řada nepovedených pokusů o zbaveni se návyku. 
Mnozí toxikomani jsou při přijeti nepřístupní, zakrývají 

pocity strachu, bezcennosti a rezignace. Většina z nich je 
nedůvěřivá, ztratila vztah k sobě samým, rodinným příslušní-
kům, k okolnímu světu. Jediným obsahem života se staly drogy 
a mnoho činností k jejich opatření. Někteří z nich byli ob-
chodníky s drogami, prostitutkami, pasáky nebo se dopouštěli 
kriminálních činů, aby získali potřebnou "látku". 

Aby bylo dosaženo kladných převýchovných výsledků, pacienti 
musí spolupracovat. Mnohým se převýchova jeví zpočátku nesne-
sitelná a tvrdá. Brání se, uzavírají se, nékdy přerušuji léč-
bu s naději, že to dokáži sami, nebo že najdou nějaké přijem-
nější léčebné zařízeni. 
Do léčebného zařízeni nemohou být přijati pacienti s nakaž-
livými nemocemi, s akutním ohrožením sebevraždou, s akutními 
záchvaty a psychózou, těhotné, manželské páry. 

41 



Příprava ria léčeni spočívá: 
- V pravidelných několikatýdenních kontaktech s poradnou pro 
závislé, zpracování sociální zprávy a přihlašovacích dokladů. 
- V podrobné informaci o průběhu a délce léčby v "Domé Weite-
nau" . 
- V navazováni kontaktů se zařízenim. Pozitivně je hodnoceno, 
když se uchazeč sám zajímá o místo v léčebně. 
- V předloženi písemné žádosti o přijetí. Součásti je životo-
pis s podrobným popisem vývoje závislosti a podepsané prohlá-
šeni o dobrovolnosti a osvědčeni o zdravotnim stavu, případné 
testu o těhotenství. 
- Omezení zneužíváni prostředků závislosti. 
- Prvni kontaktní rozhovory s rodinnými příslušníky. 
- Při delší čekaci době je možnost písemného kontaktu i ná-
vštěv léčebny. 
Průběh přijetí pacienta do léčebny 
Uchazeč se nesmi nacházet pod vlivem alkoholu nebo jiných 

"látek". Prijímací pohovor je veden terapeutem a koná se za 
spolupůsobeni starších pacientů. Zpravidla trvá více hodin, 
jeho cilem je objasnit pacientovi požadavky léčby. V této 
souvislosti má pacient také možnost si zařizení prohlédnout 
a podrobné se informovat o průběhu léčby. Tento pohovor je 
chápán jako začátek společné práce. 
Jestliže pacient při přijímacím pohovoru neni ještě dosta-
tečné motivován pro dlouhodobou terapii, je možné ho poslat 
na určitou dobu domů. Dostane specifické úkoly a může se dos-
tavit k pozdějšímu terminu. 

V případě přijetí mohou pacienti zůstat hned v "Domě",jsou 
přiděleni určitému terapeutovi a staršímu pacientovi. Někteří 
jsou posílání na dobu dvou až čtyř týdnů na oddělení všeobec-
né psychiatrie Albert - Ludwigovy University ve Freiburgu. 

Cílem tohoto pobytu je příprava na dlouhodobou terapii po-
stupným zlepšováním tělesného a psychického stavu. Provádi se 
celkové vyšetření s vyloučením nakažlivých nemoci. I tady je 
kontrolována abstinence alkoholu a jiných drog pomoci zkoušek 
moči a testovacích tabulek. Klinika vyhotovi podrobnou zprávu 
o nálezu, která je předána ošetřujícímu lékaři "Domu Weite-
nau" . 

Jedním ze základních předpokladů úspěšnosti léčby je otázka 
m o t i v a c e k léčbě, jejímž základem jsou: 
1.) Uznáni nutnosti změny současné situace. 
2.) Uznáni potřeby pomoci. 
3.) Uznáni statutu závislosti. 
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4.) Akceptováni nabizené pomoci. 
5.) Uznáni cile abstinence. 
6.) Uznáni účelu všeobecné změny chováni. 
7.) Přijetí vlastni zodpovědnosti a aktivní spolupráce. 
Složení personálu 
V zařízeni pro převýchovu toxikomanů v "Domě Weitenau "pra-

cuji lékaři, diplomovaní psychologové a pedagogové, sociálni 
pracovnici, terapeuti a správní zaměstnanci. V pravidelném 
denním pohovoru informuji denní i noční služby všechny spo-
lupracovníky o aktuálních událostech a problémech v "Domě". 
Skupinoví terapeuti se po každém sezeni skupiny vzájemné 

informuji o skupinové dynamických procesech. Každý týden se 
schází personál k projednáni léčebných plánů, koncepčních 
otázek a k dalšímu vzděláváni. 

Hlavni cile terapie jsou: i 
Zřeknuti se drog. Obnoveni duševního a tělesného zdraví. Pra-
covní a sociálni začleněni do společnosti. Dosažení těchto 
cílů je proces dlouhodobý a náročný. Jednotlivé terapeutické 
cile se dosahuji postupné. 
Literatura: 
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