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Formální fáze léčby v TK
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 v TK typicky 3 – 4 fáze – definovány personálem

 dělí středně-/dlohodobou léčbu do kratších úseků

– přehlednost procesu léčby pro klienty –
krátkodobé cíle
 na klienty kladeny různé nároky, podle nichž jsou

skupinou a personálem hodnoceni
 naplnění požadavků v jednotlivých fázích -

indikátor (ne-)posunu klientů v procesu léčby
 názory klientů a personálu se ne vždy shodují
léčba očima klientů

5.4.2013

Fáze léčby v TK WL I.
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Charakteristika
Název
Cíl

0. fáze

rozhodovací
poznat program a
rozhodnout se,
zda jej klient chce
absolvovat
Délka
1 – 4 týdny
Omezení kontaktu bez kontaktů vně
TK – soustředit se
na život v TK;
bez hlas. práva
Pohyb mimo TK

Funkce v
samosprávě
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1. fáze

2. fáze

3. fáze

adaptační
identifikace
problémů,
plánování kroků k
jejich řešení
2 - 3 měsíce
pís., tel. a mail
kontakt
cenzurován - žádá
skupinu

nácviková
nácvik nových
vzorců chování a
jejich
internalizace
1 - 3 měsíce
kontakty bez
cenzury, skupinu
o nich informuje

odpoutávací
příprava přechodu
z TK do
podmínek
běžného života
1 –2 měsíce
“1 nohou” mimo
TK (práce,
bydlení) – volný
pohyb

TK opouští
samostatně,
pravidelné
výjezdy
Odpovědné
funkce – šéf
domu, dílny ap.

TK opouští
samostatně,
pravidelné
výjezdy
Od funkcí v TK
osvobozen

TK opouští jen
TK opouští jen s
výjimečně – soud, doprovodem
lékař apod
(rodiny, klientů ve
vyš. fázích)
Bez funkcí
Méně odpov.
pozice – kuchař,
topič ap.
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Různé názvy, stejný obsah?
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Zařízení

0. fáze

1. fáze

2. fáze

3. fáze

TK Magdaléna

diagnostická
ochranná,
motivačněplánovací
fáze přijetí
léčebného
programu

adaptační

iniciativní

stabilizační

adaptační

odpovědnostní

přechodová,
odpoutání

fáze hledání
sebe sama

fáze hledání
nového stylu
života

fáze návratu
do normálního
života

TK Sejřek

TK Renarkon

TK Podcestný
Mlýn

adaptační

motivační

zodpovědnost

odpoutávání

TK Salebra

přípravná

motivační

individuální

odpoutávání

TK WHITE
LIGHT I

rozhodovací

adaptační

nácviková

odpoutávací
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Jiný pohled na fáze léčby
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Výzkum - souhrn východisek
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Možné rozdílné pohledy klienti vs. personál


na programová omezení svobod v kontextu fází (viz např.
mobilní telefony a výjezdy v PL vs. TK)



na naplnění požadavků formálních fází



na významné události a intervence v procesu léčby



na potřebnou délku léčby (viz drop-outy)
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Výzkum v TK WL I
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 Cíl


porozumět prožívání klientů ve vztahu k fázím léčby, tj. co
vnímají a prožívají během léčby v TK



odpovídají nároky a podmínky fází definované personálem
možnostem klientů

 Výzkumné otázky





Jak vnímají a prožívají klienti TK WL I. celý proces léčby?
Lze z toho, jak proces léčby vnímají a prožívají, popsat a
pojmenovat jeho jednotlivé fáze odlišně od těch formálně
definovaných?
Jsou mezi formálně stanovenými fázemi léčby a těmi, které
vnímají klienti, nějaké rozdíly?
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Metody získávání dat
9

 Výzkumný přístup


kvalitativní – zjistit pohled klientů, tj. subjektivně vnímanou
realitu, nikoli objektivně kvantifikovaná data



formulování, nikoli ověřování hypotéz

 Zdroje dat






semistrukturované rozhovory s klienty (7/4Ž/3M – min. 6 měs.
v TK, v 2./3. fázi, 2-3 týdny před ukončením pobytu)
dokumentace o klientech (deníky, knihy hlášení, zápisy ze
skupin)
triangulace (porovnávání) dat z více zdrojů – validita a
reliabilita poznatků z výzkumu
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Výsledky
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období

výsledky a výstupy:

Pocity a prožívání nejistoty,
0-2
nedůvěry v sebe a vnitřního
měsíců
zmatku vztahujícímu se
k sobě

3-4
měsíců

Prožívání
nedůvěry a
obav k druhým

fáze:
Zabývání
se
odchodem
a útěkem
z léčby

Dvě polarity jejich prožívání, něco nového příjemného a
nepříjemného a vzájemné střídání těchto poloh

5-6
Uvědomění si a zpevňování
měsíců
svých nových kvalit
7-8
měsíců
léčba očima klientů

Rekapitulace a
sebeoceňování

hledání a
nejistoty

ambivalence

Přebírání zodpovědnosti za
sebe i druhé

zodpovědno
sti

Odpoutávání se a obavy
z nově přicházejícího

bilanční a
odpoutávací
5.4.2013

Fáze hledání a nejistoty 0-2 měs.
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Pocity a prožívání nejistoty, nedůvěry v sebe a
vnitřního zmatku vztahujícímu se k sobě:
 K1: ,,Neuvědomovala jsem si své chování,
nechápala jsem, co to je řešit sama sebe.“
 K2: ,,Neuměla jsem mluvit o sobě.“
Prožívání nedůvěry a obav k druhým:
 K3: ,,Nevěřil jsem terapii, chyběla mi důvěra
v terapii.“
 K2: ,,Nechtěla jsem komunikovat a otevírat se a
říkat, co prožívám.“
léčba očima klientů
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Fáze hledání a nejistoty 0-2 měs.
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Zabývání se otázkami odchodu a/nebo útěku
z léčby:
 K1: ,,Ve fantazii jsem se zabýval útěkem a

odchodem, protože nic nemělo smysl.“
 K2: ,,Vážně jsem chtěla odejít, měla jsem časté

odchodové myšlenky.“
 T: ,,Vzpomíná na drogy, není rozhodnutý, zda chce

s užíváním drog přestat.“
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Fáze ambivalence 3-4 měsíc
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Dvě polarity prožívání klientů, něco nového
příjemného a nepříjemného a vzájemné střídání
těchto poloh:
 K4: ,,Prožívala jsem velké zvraty, jednou jsem něco

řešila, pak jsem se uzavřela a to se několikrát
opakovalo – byla jsem konečně sama za sebe, více
jsem začala věřit skupině a projevovat emoce.“
 K2: ,,Začala jsem se cítit dobře ve společnosti

ostatních, měla jsem méně strachu se projevit a to
se mi střídalo s odporem ke skupině a druhým.“
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Fáze zodpovědnosti 5-6 měs.
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Uvědomění si a zpevňování svých nových kvalit:
 K4: ,,Více jsem začal projevovat své emoce a to

důrazně, hlavně rozčilení a kritiku, zažíval jsem
sebedůvěru a sebepoznání, pocity spokojenosti se
sebou.“
Přebírání zodpovědnosti za sebe i druhé:
 K3: ,,Dobře jsem znal pravidla a normy TK, měl

jsem pocit, že musím a chci něco vracet skupině,
chtěl jsem být důležitý a prospěšný.“
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Fáze bilanční a odpoutávací
7-8 měs.
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Rekapitulace a sebeoceňování:
 K2: ,,Zabývám se hodnocením sebe, vracením se

do minulosti v léčbě, sebehodnocením a
vzpomínáním, opakuji si probraná témata.“
Odpoutávání se a obavy z nově přicházejícího:
 K6: ,,Snažím se odpoutávat od vztahů, od fixování,

mám obavy ze samoty venku a blížícího se konce,
obavy ze silných emocí loučení poslední den,
strach a obavy z venku jsou reálné a
zvládnutelné.“
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Fáze programu vs. klientů
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WHITE LIGHT I

0. fáze

1. fáze

2. fáze

3. fáze

délka dle OM

1-4 týdny

2.-3. měsíc

4.-6. měsíc

7.-8. měsíc

formálně
definované
fáze OM

rozhodovací

adaptační

nácviková

odpoutávací

délka dle
klientů

0.-2. měsíc

3.-4. měsíc

5.-6. měsíc

7.-8. měsíc

fáze očima
klientů

hledání a
nejistoty

ambivalence

zodpovědnosti

bilanční a
odpoutávací
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Diskuze a interpretace
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 ,,rozhodovací“ vs ,,hledání a nejistoty“:

neodpovídá zcela tomu, co a jak dlouho klienti
v tomto období prožívají. Toto období trvá dle
manuálu 1-4 týdny, podle klientů trvá až 2 měsíce,
někteří zmiňovali i třetí měsíc. Zdá se, že v tomto
období je v TK namístě intenzívnější individuální
spolupráce osobního terapeuta a klienta.
 Pojmenování ,,adaptační“ a ,,ambivalentní“

vypovídá, že adaptace v prožívání klientů vyvolává
časté střídání negativních a pozitivních pocitů.
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Diskuze a interpretace
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 ,,nácviková“ vs. ,,zodpovědnosti“ se

zaměřením neliší s tím, co klienti vnímají
v procesu léčby. Probíhá nácvik chování a
zodpovědnosti např. v roli ,,šéfa domu“, doprovod
klientů na výjezdech, prosazování skupinových
norem.
 Jednoznačná shoda byla u této fáze, klienti

vnímají a prožívají ve shodě s operačním
manuálem fázi ,,odpoutávací“, navíc ještě
uvádějí rozměr bilanční, ohlédnutí za léčbou (dle
o.
manuálu
– ,,řeka pobytu“, ,,řeka života 2“) 5.4.2013
léčba
očima
klientů

Závěry - hypotézy
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 Výsledky jsou důležité pro praxi a zlepšení

programu v TK – pochopení prožívání klientů,
přiblížení se jejich potřebám, zeměření se na jejich
potřeby v jednotlivých fázích, podpora ze strany
týmu v úvodní fázi (hledání a nejistoty).
 Možné zkreslení výsledků, říkali mi pravdu?

Nekopírují vnímání fází podle OM? Větší vzorek a
opakování výzkumu v budoucnu.
 Porovnání výsledků s jinou TK… byly by výsledky

stejné/podobné?
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