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1. Úvod 
 

Stručný úvod od NTA ……….. vypracován (kým) ……… 
 
Strategie efektivnosti 
 
Souhrn prací získaných za podpory Blenheim Project, COCA and Rugby House během uplynulých deseti 
let apod. 
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2. Stručný úvod do intervenčních sezení 
 
Byly vytvořeny 2 programy, které mohou být využity u klientů, kteří jsou primárními nebo 
problematickými uživateli cracku nebo kokainu. 
 
Po detailním zhodnocení byly navrženy 2 léčebné směry: 
 

1. Pokud klient nehodlá přestat používat crack nebo kokain, budou asi vhodnější 2 sezení, poněvadž 
se soustřeďují na důležité informace, kterých by si měl být klient vědom. 

2. Pokud se klient ztotožnil s tím, že jeho úsilí bude směřovat k abstinenci v užívání cracku nebo 
kokainu, poté bude vhodnější program s 12 sezeními. 

 
 

Program byl též vytvořen tak, aby mohl probíhat souběžně s individuálním léčebným plánem a tím 
umožnit terapeutům dotknout se tématiky do větší hloubky, než bylo pravděpodobně stanoveno 
ve strukturovaných sezeních, a taktéž pracovat s lapsem (uklouznutím) a relapsem (opětovným užitím 
drogy) bez přerušení kontinuity a vývoje programové struktury. 
 
12-ti týdenní programová struktura umožní terapeutům navázat na národní a místní léčebné cíle  
a udržet si klienty v dosahu služeb po dobu 12 týdnů nebo déle.        
 
Tato publikace obsahuje: 
 

 Vysvětlující informace a návod, jak program vést  
o Budou vysvětleny a poskytnuty další informace, jak může být program veden a jak 

navázat spojení s individuálním léčebným plánem (hlavními sezeními). 
 

 Hlavní zásady, jak každé sezení vést 
o Tyto části podávají přehled o posloupnosti prací a léčebných nástrojích / informačních 

listech používaných při každém sezení. 
 

 Zvláštní informace pro terapeuty ke každému sezení  
o Je důležité, aby terapeuti měli širší znalosti o tématu, než-li je vymezeno v programových 

sezeních, což jim eventuálně umožní diskutovat s klienty o otázkách z jiných oblastí.  
 
 Informační listy pro klienty 

o Tyto materiály poskytují klientům zvláštní informace o daném tématu jako např. : Jak 
kokain působí, Zdravotní důsledky apod. 

 
 Pracovní listy  

o Tyto listy budou použity u klientů v určených sezeních a měly by být po každém sezení 
zkopírovány. Jednu sadu kopií obdrží klient pro svou vlastní potřebu a druhá sada bude 
uložena ve spisu o klientovi.  

 
 Pracovní listy a monitorovací nástroje pro individuální léčebné plány 

o Viz pracovní listy, ale budou použity více v hlavních sezeních než-li sezeních 
programových 

 
2.1 Obecné rady: 

 
V každé části týkající toho, jak strukturovat sezení, budou poskytnuty dodatečné informace  
o používání pracovních a informačních listů pro klienty a také bližší informace pro terapeuta, z důvodu 
zlepšení jeho znalostí v daném oboru a tím jednodušší zodpovězení klientových otázek.  



 5

 
Tyto informace nejsou naprosto závazné pro terapeuty při způsobu realizace sezení. Je důležité, aby byl 
umožněn rozvoj osobitých přístupů, a vztah mezi terapeutem a klientem byl tak pozitivní a produktivní. 
Avšak nejdůležitějším prvkem je přesnost předané informace, a to tak, aby při každém sezení bylo 
rozvinuto pochopení dané oblasti a bylo vytvořeno zázemí pro sezení následující.     
 
Přestože se předpokládá ze strany klienta jistá úroveň psaného projevu, toto by nemělo vyloučit klienty, 
jež mají problémy s gramotností, z účasti na programu. Tito klienti mohou vyplňovat formuláře spolu 
s pracovníkem, protože nejdůležitější je, aby klient informace pochopil a budoval své poznání sám.   
 
2.2 Vztah sezení a individuálního léčebného plánu: 
 
Sezení by měla být realizována v průběhu 12 týdnů (nebo 2 týdnů v případě nízkoprahových sezení). Je 
velice důležité, aby byla vedena souběžně s sezeními individuálního léčebného plánu (hlavními sezeními) 
a umožnila tím, aby byl(o): 
 

 Obsah programu realizován s minimálním přerušením 
 
 Plán specifické péče zaměřen a integrován do všeobecného plánu péče o klienta 

 
 Postup klienta týdně sledován 

 
 Laps a relaps diskutován mimo 12-ti týdenní program tak, aby byla struktura sezení zachována 

 
 Více času na sledování a prevenci lapsu / diskusi o léčebných plánech 
 

Příklad: 
 

 
  

 
 

2.3 Doléčování 
 

Terapeuti mohou mít zájem pokračovat individuálních sezeních po určitou dobu po skončení 
strukturovaného programu práce.  
 
Sezení mohou po ukončení programu změnit svá zaměření na prověřování možností zaměstnání  
a vzdělávání apod. Toto je však nezbytné konzultovat s klienty. Může jim to pomoci postupně se 
vzdalovat od léčení, a pokud je třeba, zúčastnit se nějakého doléčovacího programu. 
 
 
 

 
 
 
 

1. Úvod & cíle na 12-ti týdenní 
program 

 Lépe pochopit těchto 12 sezení 
 Stanovit nejnaléhavější potřeby 
 Určit specifické cíle pro příštích 

12 týdnů 

Hlavní sezení 
 Kontrolní nástroj & plán péče 
 Pokračovat v práci na 

nejnutnějších potřebách 
 Práce na prevenci lapsu, 

pokud klient užil crack/kokain 
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Diagram spojení s individuálním léčebným plánem  
(s hlavními sezeními) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spojení 
Během programu je důležité, aby si terapeuti určili témata a pomohli klientům vytvořit spojení. Ta 
klientům umožní uvědomit si opakující se situace a vytvořit si plán činností pro eventuální nebezpečné 
stavy. Existuje mnoho různých témat a jednoduché příklady uvedené níže sledují některá spojení 

1. Úvod & cíle na 12-ti týdnů 
Klientovým cílem je směřovat své úsilí 
k návratu dětí domů do běžného života 

Hlavní sezení 
Vytvořen kontakt se sociálními službami, 
vysoké skóre 102 na CMF, práce na lapsu 

2. Jak účinkuje crack & kokain 
Deprese má silnou vazbu na klienta v 
tomto sezení 

Hlavní sezení 
Více práce na depresi, skóre 86 na CMF, 

pokračování v prevenci lapsu 

3. Zdravotní důsledky  Hlavní sezení 

4. Zavření dveří za nákupem drog 
Peníze, jiní uživatelé,lokalita a dealeři, 

vše spojeno s prostitucí  

7. Pochopení spouštěčů 
Pocity, způsob získání peněz a lokalita 

jsou primárními spouštěči 

5. Cykly užívání 
Depresivní myšlenky a pocity, provinění a 
zbytečnost jako klíčové faktory v cyklech 

Hlavní sezení 
Více práce / podpory při zanechání 

prostituce, skóre 75 na CMF 

Hlavní sezení 
Pomoc s pocity / myšlenkami, skóre 73 na 

CMF

Hlavní sezení 
Vytváření spojení mezi myšlenkami / 
pocity a prostitucí, skóre 69 a CMF 

6. Vzorce užívání 
Pocity (provinění, deprese), získání peněz 

a lokalita, všechny hlavní vzorce 

Hlavní sezení 
Lepší pochopení spojitostí. První týden 

bez drog. Skóre 53 na CMF 

8. Pochopení bažení 

9. Euphoric recall 

10. Spojitost s kriminalitou 

12. Doléčování a podpora 

Hlavní sezení 

Hlavní sezení 

Hlavní sezení 

11. Nebezpečné situace 
Brzké přezkoumání procesu s dětmi, 

pocity provinění / silná deprese 

Hlavní sezení 
Plán činností / podpůrná síť sestavena pro 

kontrolu. Skóre 56 na CMF  

Hlavní sezení 
Laps z důvodu dopisu z úřadu sociálních 

služeb, skóre 74 na CMF 
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Příklad č. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Úvod & cíle na 12 týdnů Hlavní sezení 
Skóre 80 na CMF, práce na prevenci lapsu 

3. Zdravotní důsledky  
Hlavní sezení 

2. Jak účinkuje crack & kokain 
Vzrušení a úzkost mají silnou vazbu na 
klienta v tomto sezení 

Hlavní sezení 
Rozvést práci na reakci ´bojuj nebo uteč´ 

Skóre 92 na CMF (více pravdivosti)  

4. Zavření dveří za nákupem drog 
Kriminalita, jiní uživatelé  a dealeři se 

uvádí jako hlavní otevřené dveře  

Hlavní sezení 
Odolnost při pohledu na vyvarování se 

kriminalitě, skóre 89 na CMF. Laps 

5. Cykly užívání 
Myšlenky a pocity vrcholu, vzrušení, 
život na hraně jako klíčové faktory  

Hlavní sezení 
Pokračování v práci ohledně vzrušení / 

vrcholu. Skóre 84 na CMF.Prevence lapsu

6. Vzorce užívání 
Kriminalita a vzrušení při užívání  jsou 

uváděny jako hlavní vzorce užívání 

Hlavní sezení 
Lepší pochopení spojitostí s kriminalitou / 

pocity. Skóre 72 na CMF 

7. Pochopení spouštěčů 
Zločinnost, známí lidé a vzrušení při 

užívání jsou primárními spouštěči 

Hlavní sezení 
Víkendové užívání, stále v kontaktu se 

známými. Skóre 57 na CMF 

8. Pochopení bažení Hlavní sezení 

9.  Euphoric recall 
Neustálé hledání pocitu vrcholu, také silné 

ztotožnění se zločinem   

Hlavní sezení 
První týden bez kokainu, konec 

s kriminalitou rovněž. Skóre 36 na CMF 

10. Spojitost s kriminalitou 
Pocity a myšlenky na spáchání zločinu a 

užití jsou velmi úzce spojeny 

Hlavní sezení 
Plné porozumění spojitostí se zločinem a 

vyvarování se mu. Skóre 34 na CMF 

11. Nebezpečné situace 
Blížící se soudní jednání, velká šance na 

podmíněný trest

Hlavní sezení 
Plán činností / podpory předložen u 

soudu. Skóre 40 na CMF. (větší úzkost) 

12. Doléčování a podpora  Hlavní sezení 
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2.4 Informační a pracovní listy: 
 
V příloze jsou zahrnuty informační a pracovní listy odpovídající každému sezení.  Mohou být dle potřeby 
kopírovány na každé sezení. Je důležité, aby ode všech listů, které byly využity, byly opět vytvořeny 
fotokopie, a to pro klienta samotného a též k založení do jeho spisu. 
 
Pracovní listy pro hlavní sezení zahrnují: 
 
 
Pracovní list pro hlavní 
sezení 1 

 Poučení z lapsů (uklouznutí) 

Cíle   Určit stavy vedoucí k lapsu 
 Ponaučit se z nich a vytvořit strategii, jak jim předcházet 

Témata   
 Laps a relaps (opětovné užití) 

Požadované materiály  
 Pracovní list pro hlavní sezení 1  

   
 

Protože pracujete s klienty, kteří právě přestali nebo se snaží přestat, je vysoce pravděpodobné, že bude 
nezbytné se v průběhu programu věnovat tématu lapsu a relapsu. 
 
Když klient opravdu ´uklouzne´, je důležité, aby to bylo zmíněno mimo program, a to buď v hlavním  
nebo individuálním sezení domluveném za účelem epizody lapsu. Avšak - v rámci vaší práce s klientem 
na téma lapsu - je nezbytné, aby klient chápal uklouznutí jako součást procesu, za niž nebude souzen.  
 
Diskutujte s klientem na téma lapsu a relapsu. Někteří klienti mohou neoblomně tvrdit, že během kurzu 
kokain nebo crack neužijí, a tím nevidí možnost svého uklouznutí. Je pro ně důležité, aby si uvědomili, že 
proces uklouznutí obvykle obnáší několik kroků / rozhodnutí, které je vedou zpět k užití, a že, pokud si 
budou více vědomi těchto kroků, mohou lapsu předejít. Pokud vskutku uklouznou, poté potřebují 
porozumět, jak se z této situace ponaučit, aby neudělali stejnou chybu znovu. 
 
Pokud klient skutečně uklouzne, je důležité, abyste prošli procesem, který: 
 

 Zdůrazní různé stavy, které vedou k lapsu 
 Umožní klientům vytvořit si strategie prevence 
 Naučí klienty způsobu, který mohou v budoucnu využít, aby se lapsu vyhnuli 

 
 
Použijte pracovní list pro hlavní sezení 1 pro práci s různými stavy vedoucími k užití cracku nebo 
kokainu. Začněte u samotného užití a položte jednoduchou otázku: 
 

´A co se stalo předtím?´ 
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Cílem tohoto cvičení je uvědomění si předcházejících událostí a stavů, které vedly k epizodě užití. Mělo 
by se postupovat pomalu a věnovat pozornost každému detailu jako: Jak skončili v jisté oblasti se starým 
užívajícím přítelem, Jak získali peníze na dávku. Terapeuti pravděpodobně zjistí, že si klienti začínají 
uvědomovat, jak se při tomto procesu nechávají unést, ale je důležité toto cvičení ukončit a identifikovat 
všechny události mající na epizodu vliv.  
 
Po ukončení tohoto cvičení se klientů zeptejte, co se pomocí tohoto cvičení naučili, a co by mohlo 
zabránit, aby tento sled událostí nastal znovu. Řekněte klientům, že poznali proces, jak rozpoznat události 
vedoucí k užití; proces, který jim může zabránit v užití, a ze kterého se mohou ponaučit, pokud opravdu 
k uklouznutí dojde. Raději než nechat jedno uklouznutí přeměnit v opětovné užívání  
a přivodit pocit, že se vrátili zpět na startovní čáru. 
 
Nakonec proveďte cvičení na potlačení bažení 

 
 
 
 
Pracovní list pro hlavní 
sezení 2 

 Sledování kokainu (CMF) 

Cíle   Stanovit základní úrovně 
 Sledovat postup klienta v řadě oblastí v souvislosti s užíváním 

omamné látky 
Témata   

Užívání drog a alkoholu, harm reduction (snížení rizik), bažení, 
zdraví, trestná činnost, životní styl, síť podpůrných organizací 

Požadované materiály  
 Pracovní list pro hlavní sezení 2 

   
 

Dotazník na sledování kokainu (dále jen ´CMF´, z angl. Cocaine Monitoring Form) použitý v tomto 
programu byl sestaven na základě předchozích formulářů navržených organizací COCA s přidáním 
tabulek MAP, která měří fyzické a psychické zdraví. Měl by být používán týdně v hlavních sezeních, aby 
mohla být jakákoliv zvýšení v údajích rychle identifikována. 
 
Je navržen tak, aby jej vyplnil klient (v případě potřeby spolu s terapeutem), a proto je důležité, aby 
chápal, že je tento nástroj v průběhu programu pomocníkem pro vás pro oba. Vysvětlete, že je pro 
dosažení maximálního přínosu nezbytné odpovídat na otázky pravdivě. 
 
Terapeuti mohou shledat, že skóre na CMF vzrůstá ve 2.,3. a 4. týdnu, což nemusí být ukazatelem 
zhoršení klienta, ale naopak toho, že se vybudovala větší důvěra a klient je pravdomluvnější. Pečlivě si 
prostudujte výsledky a diskutujte o nich s klientem namísto učinění rychlých závěrů.      
 
Skóre by se mělo v ideálním případě snižovat současně s postupem programu.  
Skóre se může zvyšovat, protože: 
 

 Klient je pravdomluvnější 
 Klient více riskuje 
 Klient v nedávné době uklouznul  

   
 

 
 



 10

Plán péče / CMF dotazník vám dává prostor podívat se na jakákoliv zvýšení skóre a vytvořit plán činností, 
který  umožní snížit potenciální rizika v dané oblasti.  
 
 
Pracovní list pro hlavní 
sezení 3 

 Plán péče / CMF skóre 

Cíle   Převést a  vyhodnotit plán činností z programových sezení 
 Zaznamenat CMF skóre 
 Rozvíjet plány činností k CMF skóre 

Témata   
Vyhodnocení plánů činností a prostudování CMF skór  

Požadované materiály  
 Pracovní list pro hlavní sezení 3 

 
   
Plány činností z programových sezení by měly být převedeny během hlavního sezení do pracovního listu 
3. Terapeutům a klientům to dá možnost vyhodnotit plány činností několik dnů po jejich vypracování. 
Další zhodnocení je vhodné i během ostatních hlavních sezeních. 
 
CMF skóre jsou též zaznamenávána z toho důvodu, aby bylo možné eventuální zvyšování (nebo 
snižování) skóre prodiskutovat s klientem a vytvořit dle potřeby plány činností.  
 
 
 
Pracovní list pro hlavní 
sezení 4 

 Sledování cracku, heroinu, metadonu  

Cíle   
 Sledovat kombinaci kokainu a opiátových drog  

Témata   
Užívání kokainu a opiátů  

Požadované materiály  
 Pracovní list pro hlavní sezení 4 

   
 
Jedná se o jednoduchý dotazník sestavený tak, aby zaznamenal míru užívání cracku, kokainu a opiátů.  
Část klientů, se kterými budete pracovat, bude užívat metadon. A právě tito klienti se vystavují nebezpečí 
ztráty svého substitučního metadonového programu, pokud ještě navíc užijí kokain nebo crack.       
 
Pokud budete pracovat s klientem, který je zapsán v programu užívání metadonu, bude účelné 
zaznamenávat hladiny proto, abyste mohli ukázat, že během programu jeho užívání pokleslo a jak moc. 
Pokud bude klient stále užívat kokain, budou jeho testy pozitivní (bez ohledu na to, že užívá o 80% méně) 
a on riskuje ztrátu svého metadonového programu, což by jej mohlo destabilizovat.  
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2.5 Specifické informace: 
 

Všichni terapeuti by si měli důkladně pročíst a seznámit se se specifickými informacemi týkajícími se 
jednotlivých sezení. Tyto informace budou poskytnuty v rámci školení, ale je třeba si je znovu oživit před 
zahájením individuálního nebo skupinového sezení.  
 
Každé sezení bylo sestaveno tak, aby se zaměřilo na nejdůležitější oblasti speciálně spojené s crackem a 
kokainem, a doplňuje další pracovní programy, které jsou součástí klientovy léčebné cesty a které jsou 
méně konkrétní vůči těmto drogám. 
 
Je nesmírně důležité, abyste dobře tyto informace pochopili (obzvláště jak crack účinkuje), poněvadž 
první dojem bude mít vliv na: 
 

 Postoj klienta k vám jako terapeutovi a váš následný terapeutický vztah 
 Zapojení klienta v nadcházejících sezeních 
 Předání klientových zkušeností ostatním uživatelům, kteří možná budou potřebovat podporu  při 

sezeních 
 

2.6 Trvalé monitorování: 
 

Uživatelé cracku a kokainu se mohou velice rychle pohybovat mezi jednotlivými stádii léčení a je 
důležité, aby se ukazatelé jako reakce na spouštěče / bažení, fyzické a psychické zdraví pečlivě sledovaly 
za účelem zhodnocení klientovy náchylnosti k lapsům a relapsům a učiněním odpovídajících kroků.  
 
Po vytvoření obrazu uživatelova vzorce užívání cracku a kokainu a jeho profilu urážlivého chování ve 
stádiu  hodnocení ´triage´ (z franc., výběr podle naléhavosti) musí být do uživatelova plánu péče zahrnut 
proces pravidelného sledování a vyhodnocování. Vyhodnocování by mělo být prováděno, pokud možno, 
týdně.   
 
Stručný intervenční program poskytuje za tímto účelem specifické sledovací nástroje, které mají být 
využívány každý týden a za účasti klienta. Měly by být použity ve spojení s hlavními sezeními a plány 
péče nastavenými tak, aby se přizpůsobovaly změnám v užívání drog a klientově chování.  
 
2.7 Vhodnost stručného intervenčního programu: 
 
Abychom se ujistili, zdali je klient pro tento program vhodný, musí pracovníci provést souhrnné 
zhodnocení. To nám poskytne informace, jestli je klient motivován, má zájem přestat v užívání cracku 
nebo kokainu a má odpovídající úroveň kognitivních schopností, aby byl schopen podstoupit 12-ti týdenní 
program.  
 
Kritéria způsobilosti primárního klienta 
 

 Crack / kokain jsou primární nebo sekundárně významné 
 Klient chce směřovat své úsilí k abstinenci cracku / kokainu (12-ti týdenní program) 
 Odpovídající úroveň kognitivních schopností tak, aby byl schopen se zapojit do sezení 
 

Pokud klient nechce přestat s užíváním cracku nebo kokainu, může mu být nabídnut nízkoprahový 
dvoutýdenní program (kapitola 4), který se zaměřuje na to: 
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 Jak crack působí 
 Nejnutnější problémy 
 Zdraví 
 Harm reduction (snížení rizik) 
 

 
Poté, co jsou klientům poskytnuty základní informace a podpora, mohou být zapojeny do dalšího léčení a 
léčebných cest.  
 
Pozn. Více informací viz programový diagram na další straně  
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Programový diagram 
 
Následující postupový diagram podává vysvětlení, jak klienti mohou projít programem jako součástí své 
léčebné cesty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučení & zhodnocení klienta 
Výchozí určení, že crack nebo kokain jsou primárními nebo významnými drogami z výběru 

Vhodnost programu 
Před zahájením programu je třeba provést souhrnné zhodnocení. Poté se o způsobu léčby 

rozhoduje spolu s klientem.  
 

Kritéria způsobilosti primárního klienta pro 12-ti týdenní program: 
 

Crack / kokain jsou primární nebo sekundárně významné drogy 
Klient chce směřovat své úsilí k abstinenci od cracku / kokainu 

Odpovídající úroveň kognitivních schopností klienta tak, aby byl schopen se zapojit do sezení 

12-ti týdenní intervence 
 
12 strukturovaných sezení, které jsou 
napojeny a probíhají současně 
s hlavními sezeními. 
  
V rámci hlavníhoo sezení se pracuje na 
prevenci lapsu, sledování a 
specifickém plánování péče, aby byla 
umožněna kontinuita v poskytování 
krátkých intervencí 

2-týdenní intervence 
 

Klienti, kteří nechtějí přestat 
s užíváním cracku nebo kokainu, by 
měli projít dvěma sezeními, která se 
zaměřují na: 
Nejnaléhavější problémy 
Jak crack působí 
Zdraví 
Harm reduction (snížení rizik) 

 
Navázání na další léčbu 

Pokračování léčebné cesty 
Napojení klientů na další vhodné služby / intervence jako součást léčebné cesty 
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3. Školení & dohled 
 

Školení: 
 

Aby byli pracovníci kompetentní vést tento program, musí být řádně proškoleni. Toto školení by mělo být 
provedeno ve dvou hlavních částech: 

 
 Znalosti o cracku a kokainu a souvisejících tématech 
 Kompetence a pochopení vztahující se k vedení programu a používání léčebných nástrojů 

(pracovních listů) 
 

3.1 Školící kritéria 
 
Doporučuje se, aby měli pracovníci před přihlášením na školení alespoň dva roky praxe v oblasti drog 
nebo alkoholu. Měli by si být jisti, že krátký intervenční program: 
 

 Může být dokončen bez omezení služeb zařízení 
 Je podporován vedením a ostatním personálem zařízení 
 Může být veden souběžně s hlavními sezeními 
 
 

3.2 Vedení školení 
 
Školení na tento program musí být vedeno školitelem / organizací se všeobecným porozuměním: 
 

 Cracku, kokainu a dalších látek 
 Krátkého intervenčního programu (včetně informačních a pracovních listů) 
 Jak vést efektivní školení 

 
Školení musí pokrýt následující oblasti: 
 

 Hlavní klíčové oblasti kompetence: 
 

o Znalosti, jak crack a kokain působí 
o Vliv na zdraví 
o Ostatní drogy užívané spolu s crackem / kokainem 
o Harm reduction (snížení rizik) 
o Pochopení kulturních souvislostí a problematiky rozdílu mezi pohlavími 
o Spolupráce s rodinami a přáteli 
o Management užívání 
o Prevence relapsu (opětovnému uklouznutí) 
o Životní dovednosti 
o Relaxace a doplňkové terapie 
o Doléčování a podpora 
 

 Vedení programu 
 Seznámení s manuálem, informačními a pracovními listy (mělo by být součástí praktických 

ukázkových sezení) 
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3.3 Školení vedoucích pracovníků 
 
Taktéž se doporučuje, aby i vedoucí pracovníci zařízení poskytujících službu byli proškoleni o cracku a 
kokainu, aby porozuměli: 
 

 Problémům spojeným s užíváním cracku / kokainu 
 Programovému modelu 
 Potenciálnímu vlivu na / změnám v poskytování současných služeb 
 

Výše uvedené není důležité pouze s ohledem na vývoj služeb, ale též z důvodu poskytování kvalitního 
dozoru nad pracovníky, kteří budou program vést. 
 
3.4 Dohled 
 
V návaznosti na výše uvedené je podstatné, aby vedoucí pracovníci zařízení chápali jak potřeby uživatelů 
cracku / kokainu, tak samotný krátký intervenční program. Pochopení práce, jenž se bude provádět, 
umožňuje správný dohled nad terapeuty, kteří budou program vést.  
 
Součástí dohledu nad průběhem programu bude programové zhodnocení, které umožní terapeutům i 
vedení posoudit, jak program funguje v rámci poskytované služby, jeho efektivnost u klientů a další 
potřeby školení / podpory pro terapeuty.  
 
Dobrý dohled nad terapeuty vedoucími program by mělo umožňovat: 
 

 Rozpoznání problémů v raném stádiu 
 Sledování a podporu programových cílů 
 Zlepšení projevu při vedení programu 
 Určení dalších potřeb ve školení a rozvoji 
 Zpětná vazba na práci s programem v rámci služeb 
 

3.5 Vzájemný dohled 
 
Pokud v rámci zařízení vede program více než jeden terapeut nebo terapeuti ve více zařízeních dělají to 
stejné, existuje možnost vzájemné kontroly a vytvoření tzv. ´peer´ dohledu. 
  
Peer dohled ve dvojicích nebo skupinách musí mít pevnou formu, řádně a přísně vymezené hranice pro 
pravidla sezení. Měl by zahrnovat setkání s kolegou nebo ostatními skupinami terapeutů se stejnými 
zkušenostmi a znalostmi týkajícími se vedení programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16
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4. Nízkoprahová sezení: 
 

Nízkoprahový program byl vytvořen jako léčebná cesta pro klienty, kteří nemají v úmyslu přestat 
s užíváním cracku nebo kokainu, ale kteří se již zapojili do služeb léčebných zařízení. 
 
Tito klienti pravděpodobně užívají rekreačně crack a kokain pouze jako sekundární drogu nebo prostě 
nejsou připraveni přestat. Ve všech případech je naprosto nutné jim poskytnout důležité informace, aby: 
 

 byla snížena rizika spojená s užíváním cracku nebo kokainu 
 se zvětšilo pochopení rizik a drog samotných  
 se rozvíjela důvěra v zařízení poskytující služby a jejich terapeuty 
 byly položeny základy pro zapojení do následného léčení 

 
 
4.1 Přehled sezení 
 
  

 
Sezení 1 
 

 Jak crack působí 
 Nejnaléhavější problémy 

Cíle   Určit, v čem klient vidí svůj nejnaléhavější problém 
 Rozvíjet klientovo pochopení cracku a kokainu 
 Budovat důvěru v terapeuty a služby 

Témata   
 Jak crack působí a nejnutnější potřeby 

Požadované materiály  
 Informační listy 2, 3 a 6 
 Pracovní list 1 

   
 

Jak crack působí: 
 
Pro každého klienta, který se zapojuje do služeb léčebného zařízení, je primární pochopit, jak kokain 
neurologicky a fyziologicky působí. Je to důležité nejen pro klientovo pochopení svých stavů (úzkosti, 
deprese atd.), ale též pro vytvoření důvěry v podpůrná zařízení a jejich terapeuty. Nic neodradí klienta 
více, nežli terapeut, který nemá dostatečné vědomosti a zkušenosti v oblasti, ve které hledají pomoc. 
 
Nejnaléhavější problémy: 
 
Většina klientů přicházejících do léčebných zařízení má řadu problémů, které jsou pro ně momentálně  
naléhavější, nežli samotné užívání drog, i přesto, že vám bude zřejmé, že jádrem problémů je jejich 
závislost. V situaci, kdy nemá klient kde spát nebo několik dní nic nejedl, je pravděpodobně nevhodné 
vytvářet léčebný plán týkající se jeho užívání drog. 
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Sezení 2 
 

 Zdravotní důsledky 
 Snížení rizik 

Cíle   Rozvíjet pochopení zdravotních důsledků spojených 
s užíváním cracku a kokainu 

 Zaměřit se na jakékoliv existující zdravotní problémy, které 
může klient mít 

 Zlepšit informovanost o strategiích snižujících rizika při 
užívání cracku a kokainu 

Témata   
 Zdravotní důsledky užívání cracku a kokainu a snížení rizik 

Požadované materiály  
 Informační listy 4, 5 a 6 
 

   
 

Zdravotní důsledky: 
 
Přestože mnoho zdravotních aspektů už bylo zahrnuto v doporučujících a hodnotících fázích, tato část se 
zaměřuje na současné zdravotní otázky spíše, než na podávání informací a vysvětlování možných 
zdravotních následků. Toto krátké intervenční sezení se ale nesoustředí pouze na lepší pochopení 
zdravotních důsledků a rizik, ale  také na určení možných zdravotních následků, které pravděpodobně 
dosud nebyly zmíněny v hodnotícím procesu.   
 
Harm reduction (snížení rizik): 
 
Pokud se klient jednoznačně vyjádří, že chce s užíváním cracku nebo kokainu pokračovat, je nezbytné, 
aby byl lépe informován o strategiích, které umožňují rizika s tímto spojená snížit. Obecně je 
informovanost o rizikách spojených s užíváním cracku nebo kokainu mnohem nižší, než-li je  
u heroinu, což ještě více zdůrazňuje její důležitost.     
 
 
Důležité: 
 
Ačkoliv je ´harm reduction´ součástí nízkoprahového programu, není zahrnuto do 12-ti týdenního 
programu, protože hlavním cílem je podpora klienta při abstinenci v užívání cracku nebo kokainu. Avšak 
z důvodu rizik spojených s injekčním podáváním cracku / kokainu budete asi i v případě klienta, se kterým 
pracujete na 12-ti týdenním programu a který užívá crack intravenózně a uklouzává, uvažovat o 
informování ho o zásadách bezpečnějšího injekčního podávání, poněvadž tato rizika jsou větší, nežli  u 
kouření nebo šňupání. 
 
   

Pozn. Detailní informace o pracovních listech a přehled jednotlivých sezení jsou součástí  
následující kapitoly. 
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5. Sezení 1 
 
 
Název Úvod a cíle na 12 týdnů 
Cíle  Představit klientovi chystaný program 

práce 
 Určit problémy, které klient vidí jako 

nejnaléhavější 
 Určit klientovy cíle pro následujících 12 

týdnů 
Témata  

Přehled sezení, nejnutnější potřeby a plán cílů na 
12 týdnů  

Požadované materiály Pracovní listy 1 a 2 
Pracovní listy pro hlavní sezení 1,2,3 a 4 
Informační listy 1 a 6 

 
 
Toto úvodní sezení by mělo následovat po komplexním vyhodnocení užívání drogy, kde byl klient vybrán 
jako vhodný kandidát (viz kritéria programu) pro krátký intervenční program. 
 
Jedním z nejdůležitějších faktorů při práci se závislým člověkem je vztah, který se vytvoří mezi 
terapeutem a klientem. U krátké intervenční práce je nesmírně důležité, aby se tento vztah vytvořil co 
nejdříve, aby podnítil plné zapojení do programu a pravidelnou docházku. 
 
Na začátku představte, na čem budete společně v následujících sezeních pracovat, využijte informačního 
listu 1, předejte jej klientovi a zvolna mu vysvětlete tyto body: 
 

 Na co bude každé sezení zaměřeno 

 Cíle každého sezení 

 Důležitost docházky na každé sezení vzhledem k tomu, že na učební látce bude dále stavěno při 
následujících sezeních 

 
V této fázi by také terapeuti měli vysvětlit, jakým způsobem bude práce v rámci individuálního léčebného 
plánu probíhat souběžně s programovými sezeními, což umožní: 
 

 Aby se klienti vyjádřili k plánu péče vycházející z každého sezení 

 Pracovat na prevenci lapsu (pokud se objeví) pomocí ukázky a vysvětlení pracovního listu pro 
hlavní sezení 1 

 Sledovat pokroky: ukažte a vysvětlete pracovní listy pro hlavní sezení 2, 3 a případně 4 
 

Terapeuti by se měli ubezpečit, že klienti mají možnost se zeptat, aby jim bylo jasné, co se bude 
odehrávat a jakým způsobem budou sezení fungovat. 
 
Jakmile klienti chápou, co je očekává v tomto programu, přesuňte se k diskuzi o jejich nejnutnějších 
potřebách. Ujistěte se, že jim vysvětlíte, že mnoho uživatelů drog a alkoholiků má tendenci mít i jiné 
potřeby, jejichž určení je také důležité. Určení těchto potřeb může přispět k léčebnému procesu v těchto 
bodech: 
 

 Snížení úzkosti/životních komplikací spojených s nimi 



 21

  Zvýšením kvality života a podpory klienta 

  
Využitím pracovního listu 1 pomozte klientům určit, co vnímají jako nejnutnější potřebu, a ujistěte se, že 
jim vysvětlíte skutečnost, že nemusí zmínit pouze: 
 

 To, co si myslí, že pracovník chce pravděpodobně slyšet, nebo to, co si myslí, že jim tento 
program může poskytnout 

 Problémy, o kterých si myslí, že jsou přímo spojené s užíváním drog nebo alkoholu  
 

Jakmile klient určil, co považuje za nejzávažnější problém, požádejte ho, aby pomocí následujícího 
sloupce stanovil míru naléhavosti každého problému:  

1. Neodkladné 

2. Okamžité/ale lze krátkou dobu vyčkat 

3. Důležité/ale lze vyčkat delší dobu 

Toto vám poskytne určitou představu ohledně priorit a pořadí, na čem je potřeba pracovat. Jakmile se 
s klientem dohodnete, vysvětlete, že tyto záležitosti budou zhodnoceny v následujícím hlavním sezení, a 
také, jak budete postupovat ohledně doporučení například v rámci místní podpůrné sociální sítě apod.  
 
Jakmile byly formulovány klientovy nejzávažnější problémy, pokračujte s cíli, kterých klient bude 
pravděpodobně chtít dosáhnout během 12-ti týdnů (některé mohou být spojeny s jejich nejnaléhavějšími 
potřebami). Seznamte klienta s myšlenkou cílů a pečlivě vysvětlete, že tyto cíle mají být: 
 

 Přesně stanovené 

 Měřitelné 

 Reálně dosažitelné během 12-ti týdnů 

  
Použijte pracovní list 2, abyste určili klientovy cíle, a ujistěte se, že vysvětlíte, že tyto cíle budou 
pravidelně hodnoceny během hlavních sezení. 
 
Ukončete sezení tím, že se zeptáte, zdali nejsou případné dotazy, nejasnosti či problémy, a vysvětlete, že 
příští sezení se bude zabývat způsobem, jak crack a kokain působí na mozek a lidské tělo. To by klientům 
mělo umožnit lépe pochopit informace prezentované v dalším sezení. 
 
Na závěr proberte s klienty dýchací techniku na potlačení bažení (informační list 6) a pečlivě vysvětlete, 
že pokud je tato technika řádně zvládnuta, může potlačit či je dokonce zbavit bažení po droze. Toto 
cvičení bude prováděno na konci každého sezení.     
 
Pozn.: Přesvědčte se, že jste na konci každého sezení udělali dvě kopie vyplněných pracovních listů, 
jednu pro klienta a druhou pro založení do jeho složky.  
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Sezení 1 Informace pro terapeuta 
 
Zřejmým účelem tohoto sezení není jen představení práce, do které se s klientem pustíte během příštích 
12-ti týdnů, je také velice důležité soustředit se na vytvoření vztahu mezi vámi a klientem. 
 
Mnoho klientů, kteří berou crack nebo kokain, můžou zažívat stav: 
 

 Mimořádné úzkosti 

 Podezřívavosti nebo nemají žádnou důvěru v program či terapeuty 

 Paranoii ohledně představ o léčbě 

 
Z těchto důvodů je důležité nespěchat a řádně vše vysvětlit: 
 
 

 Říci, co se bude odehrávat během 12-ti týdenního cyklu 

 Ukázat/předvést některé z pomůcek, které jsou používány při klíčové práci  

 Zmínit se o řešení otázky, co klient vnímá jako nejnutnější potřeby 

 Zdůraznit vytváření dosažitelných cílů 

 Dokázat, že máte dostatečnou znalost o cracku a kokainu 

 
Dále je důležité zvážit možnost začít práci na některých identifikovaných problémech okamžitě. 
Způsobilost učinit toto se může různit podle typu služeb, které vaše organizace nabízí, a podle zdroje 
pracovních sil. Nicméně možnost zaměřit se rychle na některé problémy často napomůže vytvoření 
pozitivního a důvěryhodného vztahu. 
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6. Sezení 2 
 
 
Název Jak crack/kokain působí 

 
Cíle  rozšířit klientovy vědomosti o cracku a kokainu 

 vybudovat důvěru v terapeuta/organizaci 
 položit základy pro následující sezení 

Témata Fyziologie a neurologie užívání cracku a kokainu  

Požadované materiály Informační listy 2, 3 a 6 
Pracovní list 3 

 
Před začátkem sezení 2 by se terapeuti měli odvolat na informace získané při komplexním hodnocení a 
věnovat zvláštní pozornost těmto bodům: 
 

 množství užitého cracku a kokainu 

 způsoby užití 

 co návyk podporuje 
 

Komplexní hodnocení vám poskytne informace, které mohou být využity při tomto sezení a umožní vám 
určit, jak crack a kokain působí na konkrétního klienta. 
 
Začněte opakováním minulého sezení a práce vykonané v navazujícím klíčovém sezení. Vysvětlete, že 
toto sezení bude zaměřeno na pochopení, jakým způsobem crack a kokain působí. Nejprve se klienta 
zeptejte, co už o cracku a kokainu ví a jak působí. Mnoho uživatelů má omezené vědomosti, ale někteří 
už možná prodělali léčbu v jiných zařízeních a jejich znalosti se různí. Jejich vědomosti mohou být také 
útržkovité nebo založené na mýtech, spíše než na reálných informacích, a proto je důležité zaplnit mezery 
nebo opravit nepravdivé informace. 
 
Vysvětlete, že lepší pochopení, jak crack a kokain působí, jim umožní jednak lépe porozumět, odkud 
pocházejí pocity jako úzkost, bažení, deprese atd., ale také zlepšit jejich schopnosti zvítězit nad závislostí. 
 
Vědění je moc 
 
Využijte informací z informačních listů 2 a 3, abyste ukázali, jak crack a kokain působí, pochopitelně 
začněte s následujícím: 
 

 počáteční uvolnění adrenalinu – bažení 

o vyvolané pocity 
o co způsobuje tyto pocity (vysvětlete poplašnou reakci fight and flight – ´boj nebo útěk´) 
o spouštěče – informace z komplexního hodnocení budou užitečné při určení, co podpořilo 

návyk a jak to mohlo přispět ke spouštěcím podnětům (zločin=uvolnění adrenalinu+peníze 
nebo zboží=bažení atd. ) 

 

 dlouhodobější uvolnění adrenalinu – nabuzení (´wired´)  
 
o vyvolané pocity / příznaky  
o co způsobuje / přispívá k těmto příznakům 
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o užití zpomalovače pro vypořádání se s pocitem dojezdu (comedown) 
o jak mohou být negativní efekty zhoršeny stavem mysli uživatele a prostředím, ve kterém je 

droga užita 
 

 Počáteční uvolnění dopaminu / serotoninu 
 
o pocity vyvolané těmito neurotransmitery 
o jak dopamin a serotonin působí za normálních okolností 
o jak působí, pokud je užit crack nebo kokain (použijte diagram neurotransmiterů 

v informačním listu 1) 
 

 dlouhodobější uvolnění dopaminu / serotoninu 
 
o jak může vyčerpání vést k negativním pocitům (deprese, náhlé změny nálad) 

a nepřetržitému nutkání k užití 
o jak se tyto pocity pojí s pocity vyvolanými adrenalinem a jak zapadají do cyklů užívání 

 
Během tohoto sezení by měli klienti dostat čas k diskuzi a prozkoumání určitých částí. Většina klientů 
bude mít zájem o specifickou oblast týkající se svého užívání, jako je např. deprese, což může vést 
k hlubší diskuzi. Toto jim pomůže: 
 

 lépe pochopit jejich užívání 

 vytvořit si důvěru v terapeuta a službu 

 poskytnout detailnější informace, které nemusely být získány během komplexního hodnocení 
 

Na závěr dejte klientovi informační listy 2 a 3 (pokud možno více kopií, které mohou být předány těm, 
které klienti znají a nepřihlásili se do léčebného programu) a zeptejte se klienta, zdali nemá nějaké 
konkrétní problémy týkající se dnešního sezení, s kterými by potřeboval okamžitou pomoc. Může se to 
týkat např.: 
 

 úzkosti, deprese, paranoii atd. 

Pro zaznamenání těchto problémů využijte pracovní list 3 a pohovořte o nich v následujícím klíčovém 
sezení. 
 
Vysvětlete, že příští sezení se bude zabývat zdravotními problémy spojenými s užíváním cracku a 
kokainu. 
 
Na závěr proberte s klienty dýchací techniku na potlačení bažení (informační list 6): 
 

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
 
Nedělejte si starosti, pokud máte pocit, že klienti plně nerozumí tomu, na čem jste dosud pracovali. Vše 
se opět objeví v budoucích sezeních, což vám umožní vše zrekapitulovat a zaručí, že na konci programu 
budou klienti mít dobrou všeobecnou znalost. 
 
Pozn.: Pokud klient užívá heroin současně s crackem nebo kokainem, je důležité zjistit vztah mezi těmito 
drogami. Další data ohledně cracku a heroinu jsou obsažena v informacích pro terapeuty.  

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 

 



 25

Sezení 2 Informace pro terapeuta 
 
6.1 Odrůdy kokainu: 
 
Listy koky jsou v Jižní Americe žvýkány již déle než 3000 let. Účinná složka byla však izolována až 
v polovině 19. století a byl vyroben první kokain. Od té doby byl kokain různými způsoby 
znovuobjevován podle potřeb trhu a přání zákazníka. 
 
 

 
 
 
Hydrochlorid kokainu: postup výroby popsán výše 
 

 Forma   - prášek (kyselá forma) 
 Aplikace - zejména šňupání (může být též aplikován intravenózně nebo orálně) 
 Účinky  - začnou se projevovat během několika minut a postupně gradují, za 15 – 30  

 se dostaví pocit vrcholu (high). Dojezd je také postupnější. 
 Cena  - 40 – 50 GBP za gram (pozn. ceny v U.K. v roce 2006) 
 Čistota  - průměrně okolo 50% 
 Ředící látky  - nejobvyklejší jsou hydrochloridy lignokainu nebo fenacetin 
 

Freebase kokain (volná báze kokainu): Tento proces byl poprvé vyvinut drogovými dealery v 70. letech 
20. století, aby vyzkoušeli čistotu kokainu odstraněním hydrochloridu (kyselá sůl). Éter nebo amoniak je 
smíšen s vodou a kokainem a tato směs je zahřáta. Výsledná krystalická forma kokainu je nyní zpět ve 
stavu alkaloidu, který je vhodnější pro kouření. 
 

 Forma   - krystalický kokain (alkaloid) 

 Aplikace  - zejména kouřením (také intravenózně) 

 Účinky  - začnou se projevovat během 5 až 10 sekund a navodí velmi krátký a 

Existuje přibližně 200 druhů rostliny 
erythroxylon (koka) a přinejmenším 17 
z nich produkuje kokain. Pouze dvě 
z nich, erythroxylon coca (koka pravá) a 
erythroxylon novogranatense 
(kokainovník kolumbijský) obvykle 
poskytují dostatek kokainu pro komerční 
pěstování a mohou být sklízeny čtyřikrát 
ročně. Při sklizni jsou listy koky umístěny 
do velkých kádí, rozdrceny, lisovány 
(podobný proces jako při výrobě vína) a 
poté podrobeny výrobnímu procesu, který 
zahrnuje použití petroleje a amoniaku. 
Tento proces izoluje účinnou složku a 
vytvoří pastu, v Jižní Americe běžně 
známou jako ¨basuco¨. K dalšímu 
vyčištění je pasta opět podrobena různým 
chemickým procesům a výsledkem je 
forma kyselé soli nebo hydrochlorid 
kokainu. Ten je obvykle ředěn během 
výroby/importu do UK. Při ředění (řezání) 
jsou obvykle používány látky, které imitují 
anestetický efekt kokainu nebo vypadají 
podobně. 
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intensivní pocit euforie (high). Dojezd může být velmi prudký a skličující 

 Cena   - vyráběn zejména vlastnoručně, pokud prodáván, stejná cena jako za crack  
   15 – 20 GBP za kostku (´rock´)  

 Čistota  - průměrně mezi 70% a 90% (může být však nižší) 

  

Crack kokain: Výrobní technologie je podobná volné bázi kokainu (freebase kokain), ale místo 
éteru nebo amoniaku je používán bikarbonát sodný. Název crack (česky: ´praskat´) pochází ze 
skutečnosti, že bikarbonát sodný není tak účinný jako éter ani amoniak při uvolňování ¨báze¨ a 
zbytky bikarbonátu a solí zapříčiňují praskání, typické při kouření cracku. Tato forma kokainu 
může být jednoduše vyrobena v domácích podmínkách, což vysvětluje popularitu a dostupnost 
cracku. 
 

 
 
 
Base kokain: Tato forma kokainu ještě nebyla chemicky upravena na hydrochlorid kokainu a je tedy 
v základním (´base´) stavu nebo ve stavu alkaloidu. 
 

 Forma   - vločkovitý kokain (alkaloid) 

 Aplikace  - zejména kouřením (může být užit také intravenózně nebo ústy) 

 Účinky  - stejné jako u freebase nebo cracku 

 Cena   - 40 až 50 GBP za gram 
 

Černý kokain: Tento druh kokainu získal své jméno podle použití částeček černého kysličníku železitého 
a thiokynatanu draselného k zamaskování kokainu při transportu přes celnici. Takto upravený kokain 
projde testy barev a může oklamat i vycvičené policejní psy. Poté je kokain extrahován a dodáván na trh. 
Nicméně tento kokain/crack může mít při distribuci na ulicích trochu tmavší barvu vzhledem 
k chemickým látkám použitých k jeho zamaskování.   
 
Obecné informace: Rozdíly mezi jednotlivými druhy kokainu jsou podobné rozdílům mezi druhy 
alkoholu. Ty mají také rozdílné chuti a sílu, ale v konečném důsledku všechny nakonec dokážou přivodit 
stav opilosti. Neexistuje bezpečný způsob užívání kokainu, všechny druhy mají svá nebezpečí a 
komplikace podle způsobu užití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forma  - krystalický kokain (alkaloid) 
 Aplikace  - zejména kouřením nebo intravenózně 

  (též orálně) 

 Účinky  - stejné jako u freebase kokainu  
  (pomalejší nástup vrcholu (high) 15 až 20  
  minut, pokud užit intravenózně) 

 Cena  - 15 až 20 GBP za kostku, menší kostky  
    se dají koupit za 5 až 10 GBP 

 Čistota  - mezi 50% a 80%, ale pravděpodobně nižší 
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6.2 Užívání více druhů drog najednou 
 
 
Vývoj kultury užívání více drog najednou ve Velké Británii / změny v prodejním systému mají také za 
následek, že jak kokain, tak crack se staly mnohem dostupnější a zvýšil se počet kombinací drog a 
způsobů užití. Trendy se neustále mění, ať ovládány trhem nebo zákazníkem. Je důležité udržet si přehled 
o kombinacích drog (a jejich eventuální důsledku pro věznice), obzvláště při současných neoficiálních 
zprávách o užívání metamfetaminů ve Velké Británii. 
 
 
Droga / kombinace 
 
 

Aplikace  
 
 

Účinky  Uživatelé  

Kokain a alkohol Obvykle kokain 
šňupán a alkohol ústy, 
mohou být smíšeny a 
aplikovány 
intravenózně, kokain 
je v alkoholu také 
rozpustný  

Produkuje kokaetylen 
v játrech, který sám o 
sobě reaguje se 
systémem odměny 
v mozku a navozuje 
pocit euforie 
(vrcholu)   

Jedna z nejběžnějších 
kombinací ve VB, 
rekreační uživatelé, na 
mejdanech, chroničtí 
uživatelé   

Crack & heroin 
(tzv. snowball, speedball) 

Mohou být požity po 
sobě, jak kouřením, 
tak intravenózně. 
Mohou být smíšeny a 
aplikovány 
intravenózně. 

Pokud jsou užity 
najednou, kokain i 
heroin zvýší navzájem 
své účinky vedoucí 
k velmi intenzivnímu 
vrcholu. Také 
prodlouží dojezd  

Tato forma je obvykle 
spojována 
s chronickými 
uživateli. Nicméně už 
se objevily zprávy o 
užití uvnitř taneční 
scény.   

Crack a kanabis Crack může být 
přidán do jointu a ten 
pak kouřen 

Méně intenzivní  
vrchol, kanabis 
zmírňuje dojezd 
(comedown) 

Rekreační uživatelé, 
někdy užíváno v 
klubech nebo dealery 
pro svoji sníženou 
intenzitu    

Kokain a ketamin (CK1) Obvykle šňupány 
střídavě nebo 
v kombinované lajně. 
Mohou být smíšeny 
do kostky (rock), která 
se dá kouřit   

Tato kombinace 
navozuje pocity 
euforie spojenými se 
zážitky ¨mimo tělo¨ 

Hlavně rekreační 
užívání, ale také 
chroničtí uživatelé a 
uživatelé na 
mejdanech, pokud 
smíšeny do kostky  

Kokain a extáze (dynamit) Extáze obvykle požita 
ústy a kokain šňupán 

Kokain zvyšuje 
euforický efekt extáze 

Hlavně rekreační 
užívání, ale zapadá i 
do excesivního vzoru 
užívání 

Kokain a viagra Kokain šňupán a 
viagra požita ústy 

Kokain stejně jako 
viagra může zvýšit 
sexuální prožitky 

Rekreační užívání 

Kokain a steroidy Obě drogy užívány 
odděleně 

Obě drogy mohou 
způsobit komplikace 
nálad 

Rekreační užívání 

Crack a 
amfetamin/metamfetamin 

Užívány odděleně 
nebo sloučeny do 
kostky (rock). Speed 
rocks mívají 
narůžovělou barvu   

Obě drogy fungují 
podobně, ale 
amfetaminy uvolňují 
dopamin spíše, než že 
by zabraňovaly ve 
zpětné absorpci 

rekreační, uživatelé na 
mejdanech, chroničtí 
uživatelé   
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6.3 Kokain – forma kyseliny a forma alkaloidu 
 
V zásadě existují dvě různé formy kokainu: 
 
Forma Kyselina nebo alkaloid Druh  

Základní  Alkaloid  Freebase nebo crack kokain 

Sůl  Kyselina  Hydrochlorid kokainu nebo 
crack připravený pro 
intravenózní aplikaci pomocí 
kyseliny 

 
 
Když je kokain prvně vyroben, je v základní formě (base form) a jedná se tudíž o alkaloid. K přeměně 
základní formy na sůl je použita kyselina solná, a tak vzniká hydrochlorid kokainu. 
 
Když je při přípravě freebase nebo cracku použit amoniak, éter nebo bikarbonát sodný, kokain je 
navrácen do základní formy (alkaloidu). Kouření kokainu jako alkaloidu je mnohem jednodušší, protože 
byl snížen bod tání. 
 
Příprava pro aplikaci injekční stříkačkou: 
 
Crack nebo freebase kokain jsou ve své alkaloidové bázi nerozpustné ve vodě. Také už se nedají vrátit 
zpět do formy hydrochloridu, když byly pomocí octa, kyseliny citrónové nebo vitamínu C připraveny na 
intravenózní aplikaci.  Forma je závislá na použité kyselině. 
 
Pokud jsou kyseliny použity na upravení kokainu pro aplikaci stříkačkou, kokain je přeměněn na bázi 
kyseliny (sůl). Forma kokainu je závislá na druhu použité kyseliny. 
 

 Vitamín C  - mění crack na   - kokain soli kyseliny askorbové      

 Kyselina citrónová  - mění crack na  - citran kokainu 

 Ocet    - mění crack na  - octan kokainu 

Hydrochlorid kokainu je ve formě kyselé soli, a proto na rozdíl od cracku nepotřebuje přidání kyseliny a 
je sám o sobě rozpustný ve vodě.  
 
 
 
 
Zdroj informací: 

 �Yale School of Medicine, Department of Epidemiology and Public Health 2002 
 �National Institute of Drug Addiction, USA 2002 
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6.4 Jak crack a kokain působí 
 
V první řadě je potřeba říci, že crack ani kokain nezpůsobují fyzickou závislost jako například heroin, ale 
vytvářejí velice silnou závislost psychickou. Crack i kokain působí tak, že spouští uvolňování chemických 
látek obsažených v našem těle. Je nutné poznamenat, že tyto chemické látky jsou součástí reakce 
organismu na nebezpečí a radost. 
 
Adrenalin: 
 
Adrenalin je za normálních okolností uvolňován jako reakce organismu na nebezpečí či vzrušení, zostří 
smysly a umožní tělu pracovat na plný výkon. Toho dosáhne prostřednictvím následujícího: 
 
Zrychlení tepové frekvence: zvyšuje průtok krve tělem, což přispívá k rychlejšímu přísunu kyslíku ke 
svalům. 
 
Zrychlení frekvence dýchání: krátké a mělké vdechy zvyšují hladinu kyslíku v krevním oběhu. 
 
Nervozita (pocity žaludku na vodě): způsobeno přesunem krve z žaludku do rukou a nohou, kde je 
nejvíce potřeba 
 
Pocení: tělo se zahřívá a pocení má funkci chladicího systému 
 
Třes: způsobený nahromaděnou energií připravenou k uvolnění. Svaly jsou napjaté a připravené k akci. 
 
 

 
 

 
 
Zdroj: Slovník anglického jazyka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravá 
nadledvin
ka

játra 
játra 

Levá  
nadledvinka 

Výše uvedené příznaky mohou být uživateli 
interpretovány jako pocity bažení po 
cracku/kokainu nebo jako pocity těsně před 
koupením drogy. Pokud užijí crack/kokain, 
dochází k opětovnému uvolnění adrenalinu, 
protože kokain působí na neurotransmiter 
noradrenalin, který ovládá funkci nadledvinek. 
Toto trvalé uvolňování adrenalinu způsobené 
užíváním kokainu může vést ke snížení potřeby 
spánku, ztrátě chuti k jídlu, zrakovým a 
sluchovým halucinacím, poškození 
kognitivních schopností (vzhledem 
k nedostatku spánku), značné úzkosti a 
paranoii. Také prostředí, ve kterém jsou drogy 
užívány, může ovlivnit tyto pocity, např. pokud 
je droga užita v nepřátelském prostředí jako  
crackhouse nebo s někým nedůvěryhodným, 
pocity úzkosti a paranoii můžou být horší. 
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Dopamin a serotonin: 
 
Pocity vrcholu (high) jsou při užívání cracku nebo kokainu vyvolány nervovými přenašeči 
(neurotransmitery) dopaminem a serotoninem. Kokain mění způsob fungování mozku tím, že mění způsob 
komunikace mezi nervovými buňkami (neurony). Nervové buňky si za normálních okolností vyměňují 
mezi sebou zprávy pomocí chemických látek nazývaných neurotransmitery. Tyto neurotransmitery jsou 
přenášeny mezi dvěma buňkami a přichytí se na straně receptoru. Jakmile dojde k předání zprávy, 
transportní buňka navrátí neurotransmiter zpět, aby nedošlo k porušení rovnováhy těchto chemických 
látek. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Vyčerpání dopaminu je také částečně zodpovědné za dojezd (comedown) nebo pád (crash), které vzbuzují 
negativní pocity a zesilují potřebu dalšího užití, poté dalšího a dalšího atd. Vyčerpání těchto 
neurotransmiterů může též způsobit klinickou depresi, což v kombinaci s nelehkou životní situací (ztráta 
zaměstnání, partnera atd.) může vést k sebevražedným sklonům. Osoby závislé na drogách mohou také 
zažívat stavy prudkých změn nálad.       
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopamin a serotonin jsou nervovými 
přenašeči,  které pomáhají řídit příjemné 
pocity a jsou užitím kokainu opakovaně 
uvolňovány. Z důvodu přítomnosti kokainu je 
ale transportní buňka blokována a nemůže 
navrátit vyloučené neurotransmitery. Toto 
vede k intenzivnějšímu pocitu euforie po užití 
kokainu a v zásadě také k deprimujícímu 
pocitu způsobeném vyčerpáním těchto 
neurotransmiterů, protože jsou blokovány. Pro 
představu: máte novou kreditní kartu 
s vysokým limitem na určitou dobu, užijete si 
nákupů a poté přijde obálka s účtem. 
 
Honba za prvotním pocitem euforie je ztracená 
věc, protože čím více užíváte drogy, tím 
vytvoříte více blokací mezi neurony a tím 
máte menší množství dopaminu. Po prvním 
návalu euforie se nacházíte na sestupné dráze a 
je nemožné dosáhnout cíleného vrcholu ´high´. 
Tímto způsobem si uživatelé pouze nalhávají 
myšlenku, že příště to bude to pravé a potom 
další a další... 
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Kombinace: 
 
Kombinace zvýšené hladiny adrenalinu a nízké hladiny dopaminu následně po období užívání může 
navodit pocit přebuzení ´wired / prang´. Uživatelé v této fázi pravděpodobně užijí ´zpomalovač´ (downer) 
jako alkohol, kanabis nebo heroin, aby se vyrovnali s tímto pocitem. 
 
Honba za prvotním vrcholem: 
 
Mnoho uživatelů uvádí, že stále touží dosáhnout prvotních pocitů euforie, přestože tyto pocity mohly přijít 
už před lety a jejich zkušenost jim říká, že jich již nikdy nedosáhnou.  Ač tomuto aspektu plně 
nerozumíme, mohlo by to být následkem způsobu, jakým si pamatujeme euforické prožitky (letní 
prázdniny byly v dětství vždy delší a teplejší), a také jak mozek asociuje pachy s dobrými a špatnými 
zkušenostmi apod. 
 
Většina lidí měla špatnou zkušenost s nějakým silně vonícím alkoholem (obvykle tvrdý alkohol)  
a pokud tento alkohol opět ucítí, mají pocit nevolnosti. Mozek si pomocí pachu vybaví negativní zážitek 
s ním spojený; to samé se děje i při památně dobrých prožitcích, jako například první kouření cracku. 
Dokonce i pokud uživatel kouří už po dobu 5 let, ucítí crack, vrací se mu vzpomínky na první kouření a od 
té chvíle se žene za prvními pocity euforie. 
 
6.5 Adrenalin, dopamin a serotonin 
 
Toto je tabulka, které podá další informace o působení cracku a kokainu na psychiku a tělo:        
     
 
 
Adrenalin 
 

 
Dopamin a Serotonin 

První uvolnění: (bažení, očekávání) 
 
Nebezpečí a vzrušení 

První uvolnění: (první euforie / jízda) 
 
Odměna a zesílení  

 
 Zrychlení srdečního tepu 
 Zrychlené dýchání 
 Pocení 
 Třes / neklid 
 Žaludek na vodě / nevolnost 

 
 Velmi silný pocit první euforie 
 Pocity jistoty 
 Euforie / orgasmický stav 
 Nutkání k dalšímu užití 

Dlouhodobější uvolňování: (pokračující užívání 
může způsobit následující) 

Dlouhodobější uvolňování: (vyčerpání 
dopaminu) 

 
 Nespavost 
 Nechuť k jídlu 
 Zvýšená úzkost (přebuzení - wired) 
 Jasné myšlení obtížnější 
 Halucinace (spojené s chemikáliemi 

v mozku) 
 Paranoia  

 
 Opakované nutkání k užití 
 Jízda (buzz) se zkracuje a snižuje 
 Dojezd (comedown) nebo zhroucení 

(cash) 
 Ztráta zájmu o věci nesouvisející 

s kokainem 
 Výkyvy nálad 
 Deprese  

  
 
 



 32

 
6.6 Crack a heroin 
 

Crack a kokain Heroin 
Účinky drog v mozku: 
 
Kokain funguje tak, že stimuluje 
neurotransmitery navozující příjemné pocity. 
Jedním z hlavních neurotransmiterů zasažených 
kokainem je dopamin. Kokain stimuluje neurony, 
aby uvolňovaly dopamin v limbickém systému, 
té části mozku, která kromě jiných pocitů ovládá 
pocity rozkoše. Dopamin se po uvolnění přichytí 
na příslušné receptory nervových buněk a 
podněcuje odezvy rozkoše. Za normálních 
podmínek se poté navrátí zpět do neuronu, který 
ho vyloučil. Kokain však blokuje zpětné 
vychytávání dopaminu a způsobuje, že dopamin 
neustává v stimulaci receptoru, což vede 
k vyššímu a zřetelnějšímu pocitu rozkoše. 
Z dlouhodobého hlediska toto vyčerpává hladinu 
dopaminu a způsobuje změny v činnosti mozku, 
např. deprese a výkyvy nálad.  
 
Nervový systém: 
 
Kokain ovlivňuje sympatický nervový systém, 
který se zabývá vnějšími stimuly jako nebezpečí 
a očekávání. Poplašná reakce ¨boj nebo útěk¨  
(fight and flight) je jeho součástí a uvolňuje 
adrenalin do těla. 
 
Kardiovaskulární systém: 
 
Kokain zvyšuje srdeční činnost uvolňováním 
adrenalinu a současně také uvolňuje chemickou 
látku nazývanou endothelin, který způsobuje 
smršťování cév (nebezpečná kombinace). 
 
Dýchací ústrojí: 
 
Kokain opět působí jako stimulant dýchacího 
ústrojí uvolňováním adrenalinu, zejména pak při 
bažení nebo nepříjemném dojezdu. 
 
Závislost: 
 
Fyzická závislost na kokainu je diskutabilní. 
Bažení je spuštěno spíše myšlenkou na drogu než 
fyzickou potřebou drogy.       

Účinky drog v mozku: 
 
Limbický systém, mozkový kmen a mícha 
obsahují nervové buňky reagující na endorfiny. 
Mozek přirozeně produkuje endorfiny, pokud je 
tělo vystaveno bolesti nebo stresu. Velké 
množství endorfinu zaplaví prostory mezi neurony 
a zabrání jejich komunikaci, což má analgetický 
efekt. Endorfiny mohou také stimulovat neurony, 
což vede k pocitu euforie. Heroin napodobuje 
endorfiny a váže se na stranu jejich receptorů. 
Heroin je silnější než přirozené endorfiny, a proto 
mozek nemá kontrolu nad jejich uvolňováním, 
což vede k závislosti. Pokud odeberete heroin, 
vytvoříte nestabilitu vedoucí k abstinenčním 
příznakům. 
 
 
 
 
Nervový systém: 
 
Heroin působí na parasympatický nervový 
systém. Ten má opačnou funkci než sympatický 
nervový systém a uvolňuje v těle reakci pro 
´odpočinek a zažívání´ (rest and digest). 
 
 
Kardiovaskulární systém: 
 
Stejně jako heroin potlačuje činnost nervové 
soustavy, potlačuje také srdeční činnost. Srdeční 
frekvence se sníží a cévy se roztáhnou, což 
dodává hřejivý pocit tepla. 
 
Dýchací ústrojí: 
 
Při užití heroinu dochází ke zpomalení dýchání. 
 
 
 
Závislost: 
 
Heroin způsobuje fyzickou závislost, protože 
mozek se přizpůsobuje pravidelnému užívání této 
chemické látky. Bažení jsou často spojována 
s fyzickými abstinenčními příznaky.    
      

 
 
 



 33

6.7 Účinek heroinu a kokainu na dopamin 
 
Heroinem zvýšená aktivita dopaminu 
 
Heroin zvyšuje frekvenci pohybu dopaminových buněk mezi neurony. Uživatel heroinu pociťuje 
zvýšenou aktivitu dopaminu jako pozvednutí nálady a euforii. 
 
Kokainem zvýšená aktivita dopaminu 
 
Kokain zamezuje zpětnému vychytávání dopaminu. Toto zvyšuje dostupnost dopaminu v synapsi a 
zvyšuje působení dopaminu na receptory. Zvýšená aktivita dopaminu způsobuje pozvednutí nálady  
a euforii. 
 
Zvýšená aktivita dopaminu kombinací heroinu a kokainu 
 
Vzhledem k tomu, že heroin i kokain ovlivňují rozdílné části dopaminových neuronů ve střední části 
limbického systému, mohou být kombinovány k vytvoření ještě intenzivnější dopaminové aktivity. Heroin 
zvyšuje pohyb a uvolňování dopaminu, zatímco kokain současně udržuje uvolněný dopamin v synaptické 
mezeře a tím zintenzivňuje a prodlužuje jeho působení. 
 
6.8 Kokaetylen  
 
Při současném požití alkoholu a kokainu dochází v játrech k procesu nazývaném: 
 
Transesterifikace 
 
Protože kokaetylen je toxická látka produkována játry, tak se místo odplavení z organismu vrátí do 
krevního oběhu a putuje tak do mozku. Tam má podobný efekt na neurotransmiter dopamin jako kokain. 
A tudíž, pokud užíváte současně alkohol s kokainem (a takových lidí existuje mnoho),  dosáhnete 
příjemného pocitu uspokojení jak z alkoholu, tak z kokainu a ještě též z kokaetylenu (dá se říct: tři za cenu 
dvou). 
 
Kokaetylen zůstane v sytému, dokud je přítomný alkohol s kokainem. Naštěstí kokain má krátkou 
životnost, takže účinky po konzumaci budou relativně krátké. 
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7. Sezení 3 
 
 
Název  Zdravotní důsledky 

Cíle   Zlepšit klientovy znalosti o zdravotních 
důsledcích cracku a kokainu 

 Vybudovat jistotu a důvěru v terapeuta/ 
zařízení 

 Věnovat pozornost stávajícím zdravotním 
problémům, pokud dosud nebyly 
specifikovány 

Témata Zdravotní důsledky 
Krví přenášené viry 
Rizika spojená se způsoby aplikace 

Požadované materiály Informační list 4 a pracovní list 4 

      
 
Toto sezení navazuje na informace prezentované v předcházejícím sezení a pokračuje v dalším rozvoji 
klientových vědomostí o cracku a kokainu. 
 
Opět využijte informací z komplexního hodnocení, kde by už měly být vážné zdravotní problémy spojené 
s užíváním cracku a kokainu uvedeny. Terapeuti možná zjistí, že se klienti s poskytnutými informacemi 
ztotožní a tím vyvstanou určité obavy naznačující, že další zdravotní prohlídky / testy jsou nutné (užívání 
drog může často maskovat některé zdravotní problémy nebo lékař nemusel být vůbec o užívání drog 
informován, což může vést k nesprávné diagnóze). 
 
Krátce zopakujte předchozí sezení a činnost určenou pro hlavní sezení. 
 
Začněte otázkou, jak si klienti myslí, že užívání cracku či kokainu ovlivnilo jejich zdraví. Terapeuti 
můžou pobídnout klienty představením zdravotních problémů spojených s konkrétními způsoby užití, jako 
je například zvýšené ohrožení dýchacích cest při kouření. Dotazy by se též měly týkat  použitých 
prekurzorů, například kyselin používaných k úpravě cracku, nebo zda-li byl kouřen crack nebo 
amoniakem ¨vyčištěná¨ freebase, protože poškození může být způsobeno i typy dýmek a ostatními látkami 
spojenými s užíváním (viz informace pro terapeuty). 
 
Vysvětlete klientům, že pochopením zdravotních důsledků spojených s užívání cracku a kokainu jim 
umožní lépe odhadnout rizika, která svým užíváním podstupují. Tyto znalosti jim dále umožní učinit lepší 
rozhodnutí ohledně užívání drog a také ukazují realitu užívání jako opatření proti vzpomínkám na 
příjemné pocity (euphoric recall). 
 
Využijte informační list 4 k nastínění různých oblastí, kde může užívání cracku a kokainu ovlivnit zdraví, 
a dejte klientovi prostor k diskuzi o konkrétních aspektech, které ho znepokojují nebo zajímají. 
 
Toto sezení poskytne také další prostor k debatě o krví přenášených virech jako HIV a HCV. Je důležité se 
této oblasti věnovat, protože většina krví přenášených virů se týká především intravenózního užívání 
(kuřáci mohou být vyloučeni) a navíc mnoho uživatelů cracku a kokainu přicházejících na léčení  
pravděpodobně dosud nebylo v kontaktu s žádným protidrogovým programem. 
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Na závěr dejte klientům informační list 4 a zeptejte se, zdali toto sezení pokrylo oblasti jejich zájmu.  
Tyto oblasti můžou být podle přání zkontrolovány a zaznamenány na pracovní list 4 a podniknuty kroky, 
jako jsou například krevní testy apod.  
 
Vysvětlete klientovi, že v příštím sezení se budete zabývat snížením dostupnosti drog a ´zavřením dveří´ 
za nákupem drog.  
 
Ukončete sezení probráním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 
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Sezení 3 Informace pro terapeuta 
 
Existuje mnoho způsobů, jakými crack a kokain poškozuje zdraví, a některé případy mohou být smrtelné. 
Způsob užití a aplikace těchto drog může tato rizika ještě zvýšit. Rozhodujícím faktorem ale zůstává fakt, 
že neexistuje bezpečné užívání. 
 
7.1 Účinky na srdce 
 
 

 
 
 
Zvýšená rizika infarktu jsou způsobena mnoha faktory: 
 

 zvýšená hladina adrenalinu (důsledkem užití kokainu se uvolňuje adrenalin) 
 vysoký krevní tlak (adrenalin způsobuje zvýšení tepové frekvence) 
 zúžení cév (kokain uvolňuje endotelin, který způsobuje zúžení cév) 
 tvrdnutí tepen (způsobené užitím kokainem) 
 oslabené srdce (městnavé srdeční selhání) 
 arytmie (kolísavá srdeční frekvence) 
 popelavá barva pokožky (nedostatečně okysličená krev) 
 existující srdeční potíže (zhoršené užitím kokainu) 
 jiné drogy užívané současně s kokainem, jako je například viagra nebo alkohol (mohou zvýšit 

zatížení srdce) 
 
Bikarbonát sodný (užívaný při přípravě cracku) může způsobit další zatížení srdce. Také kokaetylen, 
chemická látka vytvářená v játrech při užívání cracku / kokainu spolu s alkoholem, vyvíjí tlak na 
kardiovaskulární systém více, než při užití samotného kokainu. 
 
7.2 Mrtvice a záchvaty 
 
Zúžení cév a opakované zvýšení tlaku jsou považovány za příčinu mrtvice. Tyto dva faktory mohou někdy 
zapříčinit přerušení dodávky krve do mozku a v některých případech též prasknutí jemných krevních cév 
v mozku (způsobující krvácení do mozku). Ve spojení s vysokými teplotami mohou také způsobit 
přechodné výpadky paměti a záchvaty. 

 
Srdeční selhání se může přihodit komukoli 
bez rozdílu, jak dlouho drogu užívá nebo 
jaké množství vzal. Lidé trpící nějakou 
srdeční chorobou nebo defektem 
podstupují při užívání ještě daleko větší 
riziko. Některé americké studie ukazují, že 
přibližně 25% všech infarktů u lidí ve věku 
od 18 do 45 je způsobeno častým užíváním 
kokainu. Při užívání cracku nebo kokainu 
se riziko infarktu zvyšuje až 23-krát do 
jedné hodiny po požití, obzvláště při 
kombinaci s alkoholem. 
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7.3 Dýchací systém 
 
Užívání cracku a kokainu může způsobit velké plicní problémy. Tyto potíže nejsou spojené pouze 
s kouřením cracku, mohou být způsobeny i intravenózní aplikací cracku a kokainu. Některé problémy 
spojené s užíváním cracku nebo kokainu jsou tyto: 
 

 plicní edém    - nahromadění tekutin v plicích 

 krvácení plic   - vnitřní krvácení do plic 

 plicní barotrauma  - vzduch uniká z plic (způsobeno zadržováním kouře v plicích 
 při kouření cracku) 

 cizí tělesa v plicích   - nekvalitní dýmky, nepoužívání drátěné síťky 

 ´crackové´ plíce   - kašel, krátký dech, horečka, zanícené plíce 

 

 
 
Důvodem je pravděpodobně oslabený imunitní systém, dlouhé pobyty v uzavřeném prostředí (crack house 
atd.), nedostatečná strava a neochota podstoupit lékařské vyšetření. Příznaky tuberkulózy jsou podobné 
příznakům silných uživatelů cracku a kokainu, takže nemusí být rozpoznány. Jediným spolehlivým 
způsobem jak tuberkulózu diagnostikovat, je pomocí rentgenu nebo kožních testů. 
 
Poškození plic může být taktéž způsobeno hlubokým vdechováním amoniaku (freebase kokain). 
 
7.4 Poškození jater 
Při požívání alkoholu současně s kokainem dochází k většímu zatěžování jater, protože ta začnou 
produkovat toxickou látku nazývanou kokaetylen. Toto zatížení může mít vážné následky pro uživatele 
nakažených žloutenkou typu C (hepatitis C). 
 
7.5 Imunitní systém 
Crack a kokain oslabují imunitní systém tak, že poškozují bílé krvinky typu CD4 T (snižují jejich 
účinnost), které v těle slouží k boji s infekcemi. Dlouhodobější užívání cracku a kokainu může také vést 
ke snížení hladiny vitamínů (hlavně B a C), minerálů a aminokyselin. Nedostatečná strava a nezdravý 
životní styl mohou též přispět k oslabení imunitního systému. Avšak pokud uživatel brát drogy přestane, 
měl by se zotavit. 
 
7.6 Excitované delirium   
Nahromadění dopaminu v určitých částech mozku po opakovaných vyšších dávkách kokainu nebo cracku 
je považováno za příčinu excitovaného deliria. Po příznacích tohoto deliria může následovat infarkt 

Crack působí na řasy (miniaturní 
chloupky), které lemují hlavní plicní 
trubice. Tyto řasy pomáhají čistit plíce a 
předcházet infekcím, což u uživatelů 
cracku a kokainu vede k větší náchylnosti k 
bronchitidě, zápalu plic, zánětu pohrudnice 
atd. (poškozený imunitní systém může dále 
přispět k celkovému zhoršení). 
 
Novým rizikovým faktorem pro uživatele 
cracku a kokainu může být tuberkulóza. 
Nové důkazy se objevili v USA (University 
of Texas-Houston Health Science Centre), 
které ukazují, že existuje zvýšené riziko 
nakažení touto nemocí. 
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(některá úmrtí osob ve vyšetřovací vazbě jsou nyní přisuzována excitovanému deliriu, obzvláště po 
zabránění v užití drogy). 
 
 
Symptomy zahrnují: 

 Bizarní nebo násilné chování (nesouvislé pokřikování) 
 Hyperaktivita (nadbytek energie) 
 Podchlazení (neschopnost regulovat tělesnou teplotu) 
 Extrémní paranoia 

 
7.7 Těhotenství: 
 
Užívání cracku a kokainu, stejně tak jako užívání ostatních nelegálních látek, v těhotenství se 
jednoznačně nedoporučuje, protože může dojít k poškození plodu. Velká část výzkumu týkajícího se 
témat, jako například crack syndrom kojenců, nyní ukázala, že tato témata byla zveličena veřejností i 
profesionály reagujícími na užívání cracku během těhotenství a nejsou založena na faktických důkazech. 
 
Užívání cracku a kokainu během těhotenství však MŮŽE způsobit: 
 

 Potrat (vysoký krevní tlak) 

 Nízkou porodní váhu (podvyživenost) 

 Předčasný porod 

 Neklidné chování novorozenců (pravděpodobně vysoká hladina adrenalinu) 

Kokain může být předán dítěti i kojením, tudíž se v případech matek užívajících po porodu kokain 
doporučuje, aby své dítě živily uměle. 
 
Při užívání cracku nebo kokainu v těhotenství je důležité podstupovat řádnou lékařskou péči a starat se o 
sebe po celou dobu těhotenství. Životní styl a jiné látky mohou mít nicméně vážnější dopad. Například 
vyhýbání se lékařské péči, nedostatečná strava, kouření cigaret a pití alkoholu má zásadní vliv na zdraví 
dítěte během těhotenství. 
 
7.8 Duševní poruchy: 
 
Některé diagnózou stanovené psychiatrické poruchy se mohou při užívání cracku a kokainu zdánlivě 
zlepšovat. To ale neznamená, že je psychický problém vyléčen, poněvadž se může znovu objevit, pokud 
klient s užíváním cracku nebo kokainu skončí. Proto je u klientů s touto diagnózou velice důležité zajistit 
příslušnou psychiatrickou péči. Psychické potíže, které se při užívání cracku nebo kokainu mohou 
komplikovat: 
 

 Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (kokain může působit jako samoléčitel) 

 Paranoia, úzkostná porucha (při užívání kokainu může dojít ke zhoršení)  

 Bipolární porucha (maniakální deprese) 

 Schizofrenie (dopaminová teorie může naznačovat možné léčivé účinky) 

 Deprese / sebevražedné myšlenky 

 Zrakové a sluchové halucinace 

 Nutkavost a poruchy příjmu potravy  
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 Crackem / kokainem navozená psychóza 

7.9 Ostatní zdravotní problémy:  
 

 Bolesti žaludku a problémy zažívání 

 Poškození ledvin 

 Kožní problémy (nedostatečná strava, nízká hladina vitamínů, popáleniny od kouření atd.) 

 Přehřátí (zvýšená tělesná teplota) 

 Může zhoršit astma a záchvaty 

 Komplikace u epilepsie a srpkovité chudokrevnosti 

 
7.10 Crack a krví přenosné viry 
 
Téma krví přenosných virů ve spojení s užíváním cracku a kokainu bylo do velké míry ignorováno, pokud 
se nejednalo o intravenózní aplikaci, a i v těchto případech byly některé důležité aspekty opomíjeny. Je 
nutné tomuto trendu čelit a rozšiřovat informace mezi uživateli, kteří jsou v ohrožení. 
 
HIV: 
 
HIV se může šířit sdílením injekčního vybavení více uživateli (jako u heroinu) a nechráněným sexem. 
Někteří uživatelé cracku a kokainu mohou mít více partnerů / partnerek a současný výzkum cracku a 
obchodu se sexem (Mainliners,2002) upozornil, že některé prostitutky jsou ochotné mít za zvýšenou cenu 
i nechráněný sex, aby byly schopné své užívání cracku financovat. 
 
Hlavními způsoby přenosu HIV u uživatelů cracku nebo kokainu je buď sdílení infikovaných injekčních 
jehel více uživateli, nebo rizikový sex. Užívání cracku a kokainu obecně zvyšuje rizikové chování, což 
samo o sobě zvyšuje pravděpodobnost nakažení. 
 
Současný výzkum na University of California (The Journal of Infectious Diseases, 2001) objevil, že 
kokain nejen že zvyšuje rizikové chování a následnou možnost nakažení, ale také ovlivňuje hladinu viru 
AIDS v krvi. Kokain působí na HIV dvěma způsoby: 
 

1. Kokain může zdvojnásobit množství HIV nakažených buněk 
2. Kokain může až devětkrát snížit množství bílých krvinek typu CD4 T 
 

Tato kombinace může mít samozřejmě velmi negativní efekt na zdraví jedince, který je HIV pozitivní, ať 
už užívá kokain jen rekreačně nebo je závislý. 
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Virus Hepatitidy C (HCV): 
Nebezpečí nakažení virem Hepatitidy C není omezeno pouze na intravenózní aplikaci, protože jak 
kouření, tak šňupání patří mezi cesty možného přenosu. Zatím ale není známa efektivita přenosu těchto 
dvou cest. 
 
Intravenózní aplikace: 
Jak už bylo řečeno, kokain zvyšuje rizikové chování a neoficiální informace naznačují, že i intravenózní 
uživatelé kokainu, kteří jsou si plně vědomi rizik, mohou zásady bezpečnějšího užívání ignorovat, pokud 
jsou strženi silným pocitem nutkání užít. 
 
Kouření: 
Užívání cracku může vážně dehydratovat organismus a způsobit popraskání rtů, kde se může vytvořit 
otevřená ranka. Dělení se o fajfku pak může vést k přenosu a nakažení. Některé fajfky také mohou 
způsobit řezné ranky na rtech i v ústech, což opět zvyšuje riziko přenosu.     
 
Šňupání: 
Při pravidelném šňupání se může objevit poškození nosní přepážky a s tím spojené krvácení. Je docela 
běžnou praxí dělit se o brčko na šňupání, což opět vede k možnosti přenosu.  
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8. Sezení 4  
 
 
Název  Zavření dveří za nákupem drog 

Cíle   
 Zjistit možnosti, které klient stále má ke 

koupi cracku a kokainu 
 Lépe si uvědomit, jaké jsou další 

možnosti k nákupu 
 Vyvinout postupy vedoucí k uzavření 

existujících možností nákupu a 
snížení/skoncování s užíváním cracku  

 a kokainu   

Témata Určení možností nákupu a zavření dveří za 
nákupem drog 

Požadovaný materiál Pracovní list 5 

    
Poslední tři sezení rozvinuly klientovy znalosti o cracku a kokainu a také umožnily vytvoření 
důvěryhodného vztahu mezi klientem a terapeutem. Tento vztah je velmi důležitý, protože v tomto sezení 
začne terapeut pokládat více osobní otázky než dříve. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení a činnost určenou pro hlavní sezení. 
 
Začněte sezení vysvětlením, že klient si v průběhu užívání cracku či kokainu zpřístupnil řadu možností 
k nákupu drogy, například: 
 

 Telefonní kontakt na několik dealerů 

 Známosti,  se kterými klient užívá 

 Místa k užívání atd. 
 

Na tyto možnosti by mělo být nahlíženo jako na otevřené dveře k nákupu drog, a ačkoliv klient začal 
tento program, aby zůstal stranou od cracku a kokainu, stále mohou existovat dveře, které zůstaly 
otevřené. Toto sezení by mělo pomoci tyto dveře identifikovat a ukázat, jak je zavřít. 
 
Pomocí pracovního listu 5 s klientem prostudujte oblasti, kde mohou být dveře k nákupu stále otevřeny: 
 

 Má klient peníze pro nákup drog stále k dispozici? 

o dokonce i malá částka může být použita k nákupu 
o jak jsou / byly účty nebo sociální dávky využity ve vztahu k užívání   
o jsou bankovní karty stále k dispozici 
 

 Pokud jsou peníze stále k dispozici, jakým způsobem si je klient obstarává? 
 

o je způsob obstarání peněz k nákupu drog spojen s kriminalitou 
o je to nedílná součást užívání jako sexuální služby (dealeři, emoce atd.) 
o pocházejí peníze z platu a jsou mejdany pořádány v den výplaty atd. 



 42

 
               

 Stýkají se stále s lidmi, kteří crack a kokain berou? 
 
o je toto vnímáno jako test síly vůle? 
o jsou tito lidé jediná podpora, kterou mají? 
o žijí s lidmi, kteří stále užívají / dealují? 
 

 Docházejí stále do míst, kde kupovali drogy? 
 
o místa spojována s užíváním mohou být napojena na práci, kterou dělají, aby financovali 

užívání 
o hospody / kluby / bazary / apod. 
o místní nákupní centra, ulice nebo místa pro dealování poblíž jejich bydliště 

 
 Mají stále telefonní kontakty na dealery?                 

 
o kontakty na dealery mohou být stále v jejich telefonu  
o čísla se mohou objevovat ve výpisech z účtů  
o klient si čísla může pamatovat 

  
 Oznámili již, že už nechtějí více užívat?  

 
o možná ještě nikomu neřekli, že se snaží přestat / už přestali s užíváním  
o známí, kteří stále užívají a nevědí, že klient chce přestat / přestal, mohou vytvářet otevřené 

dveře pro další nákup drog     
 
Jakmile jste s klientem probrali prvních 6 otázek v prvním sloupci (klient vysvětlil, které dveře jsou stále 
otevřené), zeptejte se, zda neexistují ještě nějaké dveře, které mohou být stále otevřené. Nyní vám znalost 
klienta a jeho užívání umožní navrhnout podívat se na dveře, které jsou více osobní.  
 
Poté, co byly identifikovány otevřené dveře, vysvětlete klientovi, že se nyní podíváte na způsob, jak tyto 
dveře zavřít. Je důležité přimět klienta, aby víceméně uvažoval sám (vybízení je v pořádku), takže si 
vlastně klient osvojuje způsob, jak tyto dveře zavřít. Není pravděpodobné, že se terapeutovi podaří objevit 
všechny otevřené dveře. Klient bude muset tyto dveře postupně zavírat sám.    
 
Na závěr sezení se s klientem domluvte na činnostech, na kterých může nyní pracovat, a v čem bude 
potřebovat další pomoc. Některé z těchto činností mohou být uvedeny do praxe okamžitě, což poslouží k 
posílení schopností. Jiné činnosti mohou vyžadovat trochu více přemýšlení a pomoci před uvedením do 
praxe, v takovém případě vysvětlete klientovi, že tyto činnosti mohou být podpořeny v příštím klíčovém 
sezení. 
 
Vysvětlete, že příští sezení se bude zabývat cykly užívání a myšlenkami, které se objeví v různých fázích 
těchto cyklů.  
 
Ukončete sezení probráním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 
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 Sezení 4 Informace pro terapeuta 
 
Terapeuti mohou v tomto sezení pocítit bariéry, ospravedlnění a překážky, a je důležité, aby byli 
spolu  s klientem na tyto pocity připraveni. 
 
Nicméně určováním možných otevřených dveří k nákupu drog jste začali budovat proces 
přemýšlení, který může být dále rozvinut v následujících sezeních (schéma užívání, spouštěče) a 
také až  budete s klientem pracovat na prevenci lapsu. 
 
Pokud se objeví nějaké vazby, je důležité, aby na ně terapeut upozornil, aby je uviděl též klient a 
lépe pochopil schéma svého užívání. Například dojde-li k lapsu, protože klient stále udržuje 
kontakt s ostatními uživateli. Toto uklouznutí může být zpracováno pomocí klíčového 
pracovního listu 1, ale je také důležité, aby klient zrevidoval pracovní list na téma zavírání 
dveří, kde se přesvědčí, jestli zcela určil všechna rizika, nebo jestli svůj plán ignoroval. 
 
Ačkoliv se toto sezení může zpočátku jevit jako krátké, je velice důležité, aby klienti opravdu 
začali přemýšlet o dveřích, které mohou být stále otevřené. Toto bude pravděpodobně vyžadovat 
prodiskutování potencionálních bariér s terapeutem. 
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13. Sezení 5 
 
 
Název sezení Cykly užívání 

Cíle   
 pochopit jednotlivé cykly ve spojení 

s crackem nebo kokainem 
 ukázat způsob přemýšlení a změny 

v přemýšlení během klíčových fází 
jednotlivých cyklů 

 rozvinout strategie vedoucí k opuštění 
cyklů/setrvání mimo ně 

Témata  Rozpoznání jednotlivých cyklů užívání, myšlení 
během nich, způsob, jak je opustit 

Požadovaný materiál  Pracovní listy pro hlavní sezení 6 a 7 

       
V návaznosti na informace z předešlého sezení pokračujeme s rozpoznáváním a prozkoumáním některých 
schémat spojených s crackem a kokainem. Toto sezení se bude zabývat cykly užívání: 
 
 
Užití drogy > dojezd > zotavení  > bažení 
 
 
Co je ale důležitější, v tomto sezení začne klient rozpoznávat způsob myšlení v rozdílných fázích cyklů. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Začněte vysvětlením, že užívání drog většinou prochází určitými cykly, které mají tendenci se denně, 
týdně či měsíčně opakovat, a tyto cykly mají různé fáze. 
 
Procesy, kterými klient prochází při jednotlivých fázích, se liší, a tak je v těchto fázích rozdílné i myšlení.  
 
Požádejte klienta, aby vyplnil oválná okénka pracovního listu 6, tzn. aby zaznamenal své fyzické stavy a 
své jednání (např. užívání jiných drog atd.). Poté klienta požádejte, aby zapsal, jak během jednotlivých 
fází uvažuje. 
 
Když byly ukázány hlavní rysy myšlení v jednotlivých fázích, pečlivě se s klientem podívejte na vztahy 
mezi každou fází. Mělo by být zcela zřejmé, že činnosti a myšlení se v jednotlivých fázích výrazně mění. 
V některých případech bude tento cyklus uzavřen každých 24 hodin. 
 
Prodiskutujte s klientem fáze, ve kterých cítí, že má větší kontrolu nad svým myšlením a činy, protože tyto 
fáze často nabízejí nejlepší možnosti pro opuštění cyklu. Většinou jsou to fáze dojezdu a zotavení se 
z dojezdu. Také se podívejte, kde jsou nebezpečné body, jako například pocit neovládnutí se / nutkání užít 
drogu spojený  s bažením nebo užitím, pocit deprese/paranoii během období dojezdu a zotavení. 
 
 
 
Jakmile budete mít pocit, že klient pochopil svůj cyklus užívání, zeptejte se ho (s využitím pracovního 
listu 7) , zdali nejsou ještě nějaké oblasti, které vyžadují podrobnější zkoumání nebo další pomoc. Některé 
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z těchto oblastí budou probrány v nadcházejících sezeních, ale často bývá důležité věnovat se problémům, 
jakmile jsou označeny, což může klientovi přímo pomoci přestat užívat. Je také důležité, aby klient 
v případě dalších problémů, které se mohly objevit (jako například sebevražedné myšlenky), získal 
vhodnou pomoc v momentě, kdy byly tyto problémy označeny.  
  
Na závěr sezení odsouhlaste, které činnosti potřebují okamžitou podporu a které mohou počkat do 
příštího klíčového sezení. Vysvětlete klientovi, že příští sezení bude postaveno na informacích z tohoto 
sezení a bude se zabývat individuálními schématy užívání.  
 
Ukončete sezení probráním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení. 
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Sezení 5 Informace pro terapeuta 
 
Následující schéma je názorným příkladem toho, co by se mohlo odehrávat v jednotlivých fázích. 
Pochopitelně se bude klient od klienta lišit a s čím větším počtem klientů budete pracovat, tím více budete 
obeznámeni s různými typy činností a dějů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Období mezi jednotlivými fázemi se mohou značně lišit podle schématu užívání, např. denního nebo 
excesivního vzorce užívání. 
Tato schémata se mohou také různit podle toho, jestli je užíván crack nebo kokain, a podle prostředí, kde 
jsou tyto drogy užívány, např. crackhouse nebo noční klub atd. 
 
 

 
Dojezd: Drogový dýchánek 
skončil nebo došly drogy. 
Vysoká hladina adrenalinu 
vedoucí k pocitu 
přebuzenosti (wired / prang). 
Jsou použity antidepresivní 
léky k ustálení a zmírnění 
těchto pocitů. 
 
Myšlenky: Silné výčitky 
svědomí, vysoká paranoia, 
úzkost a deprese. Lítost a 
pocity, že to za to nestálo. 
Potřeba jít spát, abych se 
zbavil těchto myšlenek a 
pocitů. 
 

Zotavení: Některé pocity způsobené pádem 
(crash) už nejsou tak intenzivní. 
Pravděpodobně už došlo na spánek a jídlo, 
dokonce i delší období zotavování. Fyzicky 
se cítí lépe. 
 
Myšlenky: Depresivní pocity stále mohou 
být silné podle toho, jedná li se o denní nebo 
excesivní  schéma užívání (deprese může 
vést k opětovnému užití). Někdy ´docela 
dobré´ pocity a pocity, ´že už je to více pod 
kontrolou´ otevřou prostor pro spouštěcí 
podněty a opětovné bažení. 

Bažení: Vysoké bažení je 
spuštěno podněty jako např. 
lidé, místa, peníze atd. 
Adrenalin je uvolněn a 
přichází nutkání k užití 
zesílené dopaminem. 
Euphoric recall vysoký. V této 
fázi může být spáchán trestný 
čin uvolňující adrenalin, aby 
bylo posíleno nutkání užít.  
 
Myšlenky: Vysoké očekávání 
odměny, užití si, těkavá, 
jedním směrem zaměřená 
mysl, pozornost upřená pouze 
na drogu a jaké to bude nebo 
na pozitiva spojená s užitím. 

Užití drogy: Dosaženo prvotního rychlého, 
avšak krátkého vrcholu (initial high), 
následované opakovaným užitím, které má 
opět vést k tomuto pocitu (high). Mohou 
být užity ostatní drogy jako alkohol nebo 
heroin zvyšující pocit vrcholu  a nutkání 
k užití. Hladina adrenalinu je zvýšena. 
 
Myšlenky: Vysoká úzkost a paranoia mění 
způsob myšlení. Prostředí může mít velký 
vliv na myšlení. Pronásledování prvotního 
pocitu vrcholu. 
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14. Sezení 6 
 
Název  Vzorce užívání 

Cíle   pochopit individuální vzorce spojené 
s užíváním cracku a kokainu 

 dále rozvinout preventivní opatření 
týkajících se užívání drog  

Témata Identifikace individuálních vzorců užívání 
Rozvíjení preventivních opatření u jednotlivce 

Požadovaný materiál Pracovní listy 8, 9 a 10 

                     
Toto sezení je navrženo tak, aby pomohlo klientovi určit a lépe pochopit vzorce jeho užívání, začít 
specifikovat potencionálně nebezpečné oblasti a vytvořit si plán preventivních opatření. Dále je toto sezení 
postaveno na informacích z předešlých sezení a začne přiřazovat některé fyzické a emocionální pocity 
k určitým vzorcům užívání. Toto téma může být dále rozvinuto v příštím sezení o spouštěčích. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Začněte tím, že se klienta zeptáte, jestli si není vědom nějakého konkrétního vzorce spojeného s užíváním 
cracku nebo kokainu. Uvědomuje si klient pocity či děje, kromě užití drogy samotné, které se v určitou 
dobu opakují? 
 
Vysvětlete klientovi, že pochopením vzorce jejich užívání zkvalitní své znalosti v řadě oblastí spojených 
se závislostí. Tyto znalosti jim též umožní vybudovat si plán osobních preventivních opatření, která jim 
pomůžou přestat s užíváním nebo setrvat mimo užívání. 
 
V pracovním listu 8 nechte klienta zaznamenat 5 nejvýznamnějších vzorců užívání, kterých si je vědom. 
Ty se budou asi podrobněji opakovat v pracovním listu 14, ale pravděpodobně budou zmíněny i ojedinělé 
vzorce, ke kterým se bude možné vrátit na konci sezení. Toto pomůže klientům začít přemýšlet  ve vztahu 
k vzorcům užívání. 
 
Po dokončení pracovního listu 8, použijte pracovní list 9 a informace obsažené v tématech: Jak působí 
kokain, Zavření dveří za nákupem drog a Cykly užívání. 
 
Poté využijte pracovního listu 10 k zahájení procesu rozvíjení plánu činností o tom, jak mohou klienti  s 
některými z těchto vzorců pracovat. Vytváření činností za účelem změny klientova vzorce užívání je 
většinou jednoduchý proces, nicméně jejich uvedení do praxe může být obtížnější vzhledem k bariérám, 
ospravedlněním a někdy měnícím se vzorcům. Pokud vzorce uvedené v pracovním listu 13 nebyly 
zahrnuty v pracovním listu 14, vraťte se zpět k tomuto listu a vypracujte možné plány činností a 
zaznamenejte je na dolní stranu listu. 
 
Ukončete sezení diskuzí s klientem o realizaci některých činností pro každý vzorec užívání, který byl 
uveden; co může být podniknuto ihned a o čem si klient myslí, že vyžaduje více podpory během příštího 
klíčového sezení. 
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Vysvětlete, že příští sezení bude pracovat s informacemi obsaženými v tomto sezení a bude se zabývat 
spouštěči užívání. 
 
Ukončete sezení zopakováním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 
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Sezení 6 Informace terapeuta 
 
Pokud užíváte drogy pravidelně a po určitou dobu, utvoří se charakteristický vzorec. Záleží na mnoha 
faktorech, jako například na konkrétním typu drogy nebo dnu, kdy klient obdrží sociální dávku atd. 
 
Pro uživatele, kteří chtějí skončit s užíváním drog, je rozhodující, aby chápali svůj individuální  vzorec, 
aby mohli cyklus užívání přerušit. Pochopení jednotlivých součástí tvořících tento vzorec může zahájit 
proces vytváření plánu činností sloužícího ke skončení s užíváním nebo abstinování. Vzorce obsahují 
mnoho různých elementů, které mohou v kombinaci vytvářet nebo vést ke spouštěčům, bažení a užití.  
 
Mezi tyto elementy patří: 
 

 fyzické pocity před užitím 

 emocionální pocity před užitím 

 specifická hodina, týden nebo měsíc 

 místa, kde jsou drogy užívány 

 lidé, se kterými jsou drogy užívány 

 způsob obstarání peněz na drogy 

 jaké množství peněz je přiměje přemýšlet o cracku nebo kokainu 

 vybavení nebo prekurzory k užívání 

Pochopení, jakou úlohu tyto oblasti pravděpodobně hrají v užívání, může klientovi poskytnout významný 
náhled do vzorce užívání, a co je důležitější - co může udělat, aby přestal užívat nebo užívání omezil. 
Také je důležité, aby terapeut byl schopný porozumět, jak mohou potencionální příhody spustit bažení a 
následné užití. 
 
Například: 
 
Jaké pocity jste měl před užitím? 
 
Úzkost                                         x                           deprese                                        -                       
 
Vzrušení                                      x                           radost                                          -      
 
Provinilost                                   -                            zlost                                            -      
 
Ostatní: Užívám, když se nálada zlepšuje, jsem na vrcholu, když se cítím dobře. 
   
Pokud máte klienta, který uvádí, že užívá, když se cítí vzrušený, úzkostlivě nebo když je na vrcholu, pak 
se během léčby mohou objevit příhody, které by mohly fungovat jako spouštěče. Klient může být 
obžalován a jít k soudu. Pokud se klientova léčba daří dobře, pravděpodobně nedostane trest odnětí 
svobody. Tento příznivý výsledek u soudu zapříčiní všechny výše uvedené pocity a postaví klienta do 
velmi zranitelné pozice, pokud chce přestat drogy užívat. 
 
Pochopením tohoto schématu se klient může na takovéto události připravit, začít lépe určovat 
potencionálně nebezpečné situace a zařídit si případnou pomoc. 
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15. Sezení 7    
 
Název sezení Spouštěče 

Cíle   
 Pochopit, jak různé typy spouštěčů pracují 
 Určit ty spouštěče, které mohou podnítit 

užití cracku nebo kokainu 
 Vyvinout preventivní postupy / strategie 

pro zvládnutí potencionálních spouštěčů a 
spouštěcích situací  

Témata Hlavní spouštěče spojené s užíváním cracku nebo 
kokainu   
Oblasti spouštěčů 

Požadovaný materiál Pracovní listy 11 a 12 

      
 
Toto sezení umožní klientovi určit hlavní spouštěče a jak se mohou změnit v prostředí věznice. Je stavěno 
na znalostech z předešlého sezení Vzorce užívání a také vám umožní zopakovat znalosti o tom, jak crack a 
kokain působí. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Začněte tím, že s klientem zopakujete sezení 2 - Jak crack a kokain působí: dochází k prvotnímu 
uvolnění adrenalinu a to v reálném životě vyžaduje určitý spouštěč (vnímané hrozby), stejně jako je nutný 
spouštěč pro uvolnění adrenalinu ve spojení s užíváním cracku a kokainu. Pochopení různých vztahů, 
které by mohly působit jako spouštěče, klientovi může pomoci ovládat užívání drog. Vysvětlete, že 
spouštěče mohou být hmotné objekty (lidé, láhve na vodu, telefonní budka, peníze atd.) a také 
emocionální pocity (vztek, vzrušení, provinilost, úleva atd.). 
 
Požádejte klienta, aby pomocí pracovního listu 11 vytvořil seznam hlavních spouštěčů (sloupec 1- 
spouštěč), kterých si je vědom. Klient je nemusí řadit podle priority, pouze zaznamenat ty hlavní. Poté 
s klientem prodiskutujte, jak by se těmto spouštěčům dalo vyvarovat, jak by se daly změnit nebo 
přeprogramovat, a vyplňte sloupec 2 – protitah. 
 
Například: 
 

Spouštěč Protitah  
 telefonní budky před hospodou ¨U 

kožené sukně“ 
 
 

 páteční večer – obvyklý začátek 
excesivního užívání  
 
 

 pocit vzrušení 

Vyhnout se  - není důvod jít do této hospody,  
pokud nechci užít drogu nebo se setkat se 
starými přáteli, kteří užívají / s dealery 
 
Změnit – dělat v páteční večer něco jiného, takže 
změním to, co pro mě pátek znamená, např. 
navštívím sezení anonymních uživatelů 
návykových látek 
Přeprogramovat – uvědomit si, kdy je tento pocit 
opravdu jen neškodný pocit a kdy se z něj stává 
spouštěč 
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Pokud klient žije v místě, kde se běžně užívá a kde se crack a kokain prodává neskrytě na ulici, určete 
pomocí pracovního listu 12 spouštěcí místa a možná řešení.  
 
Například: 
 

Nebezpečná místa Možná nebezpečí Důvod k navštívení? Protitah 
 místní obchody 

 
 

 
 Smetanova 

ulice 
 
 

Přítomnost uživatelů a 
dealerů 
 
 
V této ulici je crack 
house 

Cigarety / pošta 
 
 
 
V této ulici žijí dobří 
přátelé  

Změňte poštu / místo, 
kde nakupujete cigarety 
 
Setkávejte se přáteli 
jinde 

  
Pokud klient hovoří o tom, že jakmile vyjde z domu, ¨všude, kam se podívá je crack¨, požádejte ho, aby 
namaloval mapku místa jeho bydlení a prodiskutujte, zdali neexistuje nějaká alternativní cesta, i když 
cesta např. na autobusovou zastávku může trvat déle. 
 
Čím více si klient uvědomí své spouštěče, tím větší šanci má změnit způsob jednání a vyvarovat se užití 
cracku nebo kokainu. Pochopení spouštěčů může také odebrat část pocitu vzrušení spojeným s užíváním. 
Nezapomeňte klientovi pomoci identifikovat oblasti, kde spouštěče mohou být propojeny (viz informace 
pro terapeuta). 
 
Ukončete sezení diskuzí s klientem o realizaci některých činností pro každý spouštěč, který byl uveden, 
co může být podniknuto ihned a o čem si klient myslí, že vyžaduje více podpory během příštího klíčového 
sezení. 
 
Vysvětlete, že příští sezení bude pracovat s informacemi obsaženými v tomto sezení a bude se zabývat 
bažením. 
 
Ukončete sezení zopakováním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení. 
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Sezení 7 Informace pro terapeuta: 
 
Bažení po cracku a kokainu je závislé na podnětech spouštěčů. Tyto spouštěče mohou představovat 
cokoliv, co je pro uživatele spojené s užíváním cracku a kokainu. Například: 
 

 Peníze 

 Místa 

 Lidé 

 Emoce 

 Určitý čas během dne, v týdnu nebo v měsíci 

 Pachy 

 Výbava 

 Apod. 

Spouštěče vyvolají vzpomínky na užívání a vedou k vzájemnému působení chemických látek a nervových 
přenašečů, které vytvoří fyzický pocit spojený s bažením a nutkáním užít.  
 
Je důležité, aby si uživatelé byli co nejvíce vědomi okruhu spouštěčů spojených s jejich užíváním cracku 
a kokainu. Pokud bude tato oblast zanedbána, klienti nebudou mít tak ucelené znalosti o svém užívání a 
laps a relaps se stanou pravděpodobnějšími. 
 
Terapeut by se měl ve své práci soustředit na okruh spouštěčů, které každý jednotlivec má a které mohou 
působit společně nebo v řadě za sebou:  
 

1. Klient vybere na poště peníze 

2. Teď disponuje hotovostí 

3. Na odchodu uvidí někoho, s kým dříve užíval 

4. Na cestě domů jde kolem telefonní budky, odkud volal svému dealerovi 

5. Silné bažení vedoucí k užití 
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16.  Sezení 8 
 
Název sezení Bažení 
Cíle   Určit a pochopit mechanismy spojené 

s bažením 
 Vyvinout postupy, které pomůžou 

vyrovnat se s těmito odezvami, jakmile 
začaly  

Témata Co je bažení? 
Typy bažení 
Jak si poradit s bažením 
Fakta o bažení 

Požadovaný materiál Pracovní listy 13, 14 a 15 

   
Toto sezení přímo navazuje na to předchozí o spouštěčích a pomůže rozšířit klientovy vědomosti o cracku 
a kokainu a také pomůže vyvinout postupy, jak si s nimi poradit. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Začněte sezení tím, že připomenete klientům, jak může být adrenalin uvolněn pomocí spouštěče, což 
vede k fyzickému pocitu objevujícímu se vždy před užitím a umocnění očekávání užít (viz sezení: Jak 
kokain působí a Spouštěče). Dále je upozorněte, že bažení není způsobeno fyzickou potřebou jako u 
heroinu, ale spouštěčem (nebo více spouštěči) spojeným s jejich užíváním. Toto jim také pomůže shrnout 
minulé sezení. 
 
Vysvětlete různé typy bažení (pracovní list 13): 
 
 bažení při užívání (honba za vrcholem) 

 neskryté bažení 

 skryté bažení 

 falešné bažení 
 
Zeptejte se klientů, se kterým typem bažení se nyní většinou ztotožňují. Skryté bažení bývá v této fázi 
nejběžnější, pokud klienti stále ještě pravidelně neužívají, což by znamenalo spíše ztotožnění se 
s neskrytým bažením. Také si s nimi promluvte o falešném bažení, které se může stát zřejmější pro ty, 
kteří už nějakou dobu abstinují a začínají se poohlížet po pracovních příležitostech nebo rekvalifikačních 
kurzech. 
 
Vysvětlete, že nutkání užít může pocházet z mechanismu odměny působením dopaminu a serotoninu. 
Zopakujte účinky těchto dvou chemických látek na chování (efekt odměnění a posílení) a vysvětlete, že 
toto může postupně vést k pocitu nutkání užít crack nebo kokain. 
 
Použijte pracovní list 18 a projděte některé postupy (budou upevněny v pozdějších sezeních), které 
mohou být využity k ovládnutí bažení, např.: 

 
S. C. A. R. E.  
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Pokud má klient dostatečné vědomosti o spouštěčích, využijte pracovní list 14 a požádejte ho, aby 
vyplnil  dotazník a  pravdivě odpověděl na otázky. Tyto činnosti by vám měly pomoci vyzdvihnout fakt, 
že se klienti nemusí podřizovat bažení, pokud nechtějí, a zdůrazní myšlenku, že mají crack nebo kokain 
opravdu pod kontrolou a že mají na výběr. 
 
Po dokončení pracovního listu 14 a diskuzi o některých odpovědích požádejte klienty, aby vyplnili části 
týkající se osobního plánu bažení (pracovní list 15), abyste je přiměli přemýšlet o některých  postupech, 
při kterých mají pocit, že by mohli využít to, co se naučili v tomto a předešlém sezení. 
 
Ukončete sezení diskuzí s klientem o možnosti realizace některých činností pro zvládnutí bažení, které  
mohou být podniknuty ihned, a o které činnosti si klient myslí, že vyžaduje více podpory během příštího 
klíčového sezení. 
 
Vysvětlete, že příští  sezení bude pracovat s informacemi obsaženými v tomto sezení a bude se zabývat 
vzpomínkou na pocit euforie (proč si vždy pamatujeme dobré zážitky). 
 
Na závěr sezení zopakujte dýchací techniku pro potlačení bažení a spolu s informacemi obsaženými 
v tomto sezení zdůrazněte, jak je důležité tuto techniku zvládnout a procvičovat ji. 
 

Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení. 
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Sezení 8 Informace pro terapeuta 
 
Bažení a nutkání užít: 
 
Nutkání užít crack nebo kokain pochází z kombinace účinků adrenalinu a dopaminu / serotoninu.  
Adrenalin je uvolněn spouštěčem způsobujícím fyzické symptomy, které by uživatel popsal takto: 
 

 Zvýšená tepová frekvence 

 Kratší a mělčí dýchání 

 Pocení 

 Třes 

 Žaludek na vodě, nevolnost 

 Naléhavé nutkání na toaletu 

 Atd. 

Uživatel může být náhle “na cestě“ a cítí se rozrušený nebo plný očekávání při pomyšlení na užití.  
 
Poté, co si uživatelé vytvořili vzorec užívání, nutkání užít je vyvoláváno dopaminem a serotoninem. 
Dopamin a serotonin působí v primitivní části mozku a tyto látky jsou částečně zodpovědné za podnět, 
který nás žene za potravou, sexem atd.  
 
Užívání cracku a kokainu zveličuje tento podnět a upevňuje vyhledávání drogy, což vede k opakovanému 
užívání, přestože uživatelé vědí (zkušenost po létech užívání), že ten prvotní pocit euforie, který zažili na 
začátku užívání, už není znovu dosažitelný. 
 
Další informace viz pracovní list 13 a Jak kokain působí. 
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17. Sezení 9 
 
Název  Euphoric recall 

Cíle   
 Určit a porozumět mechanismům 

zapojeným do euphoric recall 
 Vyvinout postupy, jak se těmto odezvám 

postavit, jakmile se objeví 

Témata Co je to euphoric recall 
Jak si poradit s euphoric recall 

Požadovaný materiál Pracovní list 16 

 
Toto sezení přímo navazuje na sezení minulé, zabývající se bažením / spouštěči, pomůže rozšířit uživateli 
vědomosti o cracku a kokainu a také vyvinout postupy, jak si s euphoric recall poradit, když se objeví. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Po probrání bažení v minulém sezení je nyní důležité prozkoumat euphoric recall, protože může často 
bažení spustit nebo je s ním spojen v následujících bodech: 
 

Událost Odezva 
 
o brzká vidina nějakých peněz 
 
o tyto peníze přijdou, jsou získány nebo 

proplaceny 
 

o zamířím do hospody to oslavit, náhodně 
se setkám se starým přítelem/starými 
přáteli, s kterým/kterými jsem užíval 
 

o crack koupen, ucítím ho při zapálení 
nebo jsem ho již ucítil v místě užívání   

 
Sny a myšlenky o užívání jsou stále častější 
 
Úzkost / vzrušení vedou k uvolnění adrenalinu a 
navíc je přítomen fyzický spouštěč – peníze 
 
Alkohol snižuje zábrany, pokec s přítelem/přáteli 
o starých časech (spouštěč) vrací vzpomínky na 
staré dobré časy užívání, což vede k euphoric 
recall  
Vůně je spojována se vzpomínkami na první 
užití a velmi silný pocit euforie-vrcholu, který byl 
tenkrát dosažen. Honba za prvotním pocitem 
euforie-vrcholu začíná znovu a znovu… 

 
 
Začněte vysvětlením, co to euphoric recall je a jak je pravděpodobně součástí původního spouštěče a 
posilující složka spouštěčů / bažení, o kterých se hovořilo v minulých sezeních (využijte pracovní list 16). 
 
Jakmile klienti pochopili myšlenku euphoric recall (nejlepší část filmu atd.), požádejte je, aby vyplnili 
nebo napsali seznam špatných a dobrých věcí spojených s užíváním (pracovní list 16). Přestože by 
seznam špatných věcí měl být delší, je také důležité uznat dobré věci (pocit sounáležitosti, jízda (buzz), 
nenudím se, vzrušení) a podívat se na alternativní cesty dosažení těchto hodnot. 
 
Zdůrazněním špatných věcí spojených s užíváním cracku a kokainu jste pomohl klientům uvědomit si 
reálné věci spojené s užíváním a současně jste ukázal, že euphoric recall je v podstatě jako fakt, že: 
 
Shlédnutí nejlepších částí filmu není to stejné jako shlédnutí filmu celého. 
 
Až toto dokončíte a prodiskutujete s klienty, podívejte se na způsoby, jak čelit euphoric recall, např.: 
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 aktivní vzpomínání na propojení pozitivních a negativních myšlenek 

 zastavení myšlenky 

 nahrazení myšlenky 

Prodiskutujte: 
 
Který způsob se dle klientů v jejich případě osvědčí? Už se někdy vyrovnávali se vzpomínkami na 
euforii? Jakým způsobem? Myslí si, že by tento způsob mohl opět fungovat? Atd. 
 
Na závěr sezení připomeňte některé techniky, které se klienti naučili v předešlých sezeních k potlačení 
bažení (dýchací technika atd.), a dále připomeňte, že tyto techniky mohou být rovněž použity k potlačení 
euphoric recall. 
 
Vysvětlete klientům, že příští sezení se bude zabývat souvislostmi s trestnou činností nebo nebezpečnými 
situacemi v případě, že na své užívání nezískávají peníze kriminální činností.   
  
Ukončete sezení zopakováním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 
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Sezení 9 Informace pro terapeuta 
 
Euphoric recall: 
 
Euphoric recall je v podstatě vzpomínání na dobré pocity a vytěsňování těch špatných a hraje podstatnou 
roli v bažení spojovaném s užíváním cracku a kokainu. Samo o sobě může vést k bažení, stejně jako se 
může stát součástí procesu bažení. Také hraje roli v uživatelově vzorci honby za prvotním pocitem 
euforie, zažitém, když začal poprvé užívat. 
 
Euphoric recall může být často pozorován, když uživatelé mezi sebou hovoří o starých dobrých 
zkušenostech z užívání. Tyto historky mohou často být vtipné, vzrušující a mohou pomoci příjemně strávit 
část dne (málokdy zahrnují negativní stranu užívání), rovněž navrací pocity spojené s užíváním a vedou 
k myšlenkám na užívání, stejně jako hovor o jídle může vést k hladu a hovor o sexu… 
 
Euphoric recall může také pocházet od spouštěčů jako např. pach. Mozek si pamatuje pachy dvěma 
způsoby: 
 

 O jaký pach se jedná (rozpoznání) 

 Vzpomínky spojené s tímto pachem 
 

Například: 
 
Pokud vypijete příliš mnoho alkoholu, jako například Ouzo, Pernod nebo jablečné víno (obvykle alkohol 
se silným, význačným pachem), mozek si zapamatuje pocity spojené s touto epizodou, takže pokaždé, 
když si k tomuto alkoholu přičichnete, vzpomínky a pocity se vrátí…  
 
Mozek také pracuje stejně, pokud se jedná o velice dobré zážitky. Když většina uživatelů bere crack nebo 
kokain poprvé, obvykle zažijí neuvěřitelně silný pocit euforie – vrcholu, takže pach cracku (sladký 
chemický pach) se uzamkne do paměti pozitivních vzpomínek. Pokaždé, když je crack ucítěn, vzpomínky 
spojené s dobrými pocity se vrátí a uživatel se neustále snaží pronásledovat prvotní pocit euforie – 
vrcholu, který zažil před 5 – 10 lety. 
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18. Sezení 10 
 
Název  Spojitost s trestnou činností 

Cíle o Prozkoumat spojení mezi crackem / 
kokainem a trestnou činností 

o Porozumět klientovým vazbám a vzorcům 
užívání cracku / kokainu ve spojení s trestnou 
činností 

Témata  
Jakou má trestná činnosti spojitost s užíváním 
cracku a kokainu 
Pochopit osobní vzorce související s trestnou 
činností  

Požadovaný materiál Pracovní listy 17 a 18 

       
Pozn.: Pokud pracujete s klientem, který nepáchá trestnou činnost, pokračujte dále na sezení 11 a 
podívejte se na nebezpečné situace. 
 
Toto sezení navazuje na znalosti získané během předešlých sezení a zasazuje je do kontextu trestné 
činnosti. Samo o sobě si nedává za cíl oslovit a změnit klientovo chování, ale pomůže klientovi lépe si 
uvědomit souvislosti  s trestnou činností a také poskytne základní informace pro jiné zásahy, jež mají za 
cíl se na tento problém zaměřit. 
 
Krátce zopakujte předešlá sezení, činnost určenou pro hlavní sezení a dosažený pokrok. 
 
Začněte otázkou, jestli si klient myslí, že crack / kokain a trestná činnost jsou nějak spojeny? V čem toto 
spojení spatřuje a jakou s tím má zkušenost. Odpovědi zaznamenejte do pracovního listu 17 a 
prodiskutujte je. 
 
Připomeňte klientovi informace prodiskutované v předešlém sezení týkající se role, které hraje: 
 
 adrenalin v souvislosti se spouštěči a bažením 

 dopamin / serotonin v souvislosti s nutkáním užít 
 
Jsou tyto souvislosti jen o penězích, nebo i lidech, s kterými klient trestnou činnost páchá? Vidí klient 
nějaké souvislosti s tím, co cítí před užitím cracku a kokainu, a co cítí před spácháním trestného činu? 
 
Začněte tím, že vysvětlíte souvislost mezi adrenalinem a kriminalitou tak, jak je shrnuta v informacích 
pro terapeuta. K názornému vysvětlení při tom využijte vaše informace o klientově dřívější kriminální 
činnosti. Klienti budou mít rozdílné vzorce užívání a kriminální činnosti, takže se doporučuje diskuze o 
souvislostech týkajících se adrenalinu, bažení a užívání cracku. 
 
Požádejte klienta, aby co nejpravdivěji vyplnil pracovní list 18. Poté s klientem odpovědi krátce 
prodiskutujte a zeptejte se, zda-li souvislostem mezi užíváním cracku / kokainu a trestnou činností lépe 
rozumí. 
 
Možná zjistíte, že klient během tohoto programu několikrát uklouznul a částečným důvodem pro tyto 
lapsy byla trestná činnost. Tyto informace mohou být rovněž v tomto sezení zmíněny. 
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Na závěr sezení položte klientovi jednoduchou otázku: 
 
Teď, když už lépe chápete souvislosti mezi užíváním cracku / kokainu a trestnou činností, co si myslíte, 
že s tím můžete udělat? 
 
Vysvětlete, že příští sezení se bude zabývat potencionálně nebezpečnými situacemi. 
 
Ukončete sezení zopakováním dýchací techniky k potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 
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Sezení 10 Informace pro terapeuta 
 
Souvislost mezi crackem a kriminalitou je nepopiratelná. Proto se mnoho uživatelů, aby financovali svůj 
velmi nákladný zvyk, může stát činnými delikventy. K této oblasti by mělo být přistupováno s velkou 
opatrností, protože se vyvinul silný stereotyp spojující crack s trestnou činností, která má tendenci se 
soustředit na násilné a agresivní trestné činy. Pro mnoho současných uživatelů to však může být daleko od 
pravdy.  
 
Co je nutné, aby klient pochopil, je souvislost mezi užíváním cracku / kokainu, trestnou činností a 
uvolněním adrenalinu. Jakmile byl tento jednoduchý vzorec pojmenován, je pro klienty jednodušší  toto 
spojení vidět a pochopit, jak trestná činnost nejenom finančně podporuje užívání cracku, ale také jej 
podněcuje (spouštěče a bažení), a jak užití cracku může ke spáchání kriminálního činu vést.         
 
Jednoduché vzorce, které je nutné určit: 

 

o kriminální čin    >    adrenalin    >    bažení    >    užití cracku 

 

nebo 

 

o užití cracku     >     adrenalin     >     myšlení ovlivněné drogou     >     kriminální čin 

 
Někteří uživatelé už mohli prodělat oba procesy a znají oba vzorce. 

 

 Při páchání jakéhokoli trestného činu je díky nebezpečné povaze trestného činu nebo rizika 
chycení při činu obvykle uvolněn adrenalin. Jakmile byl trestný čin spáchán, uživatel má peníze 
nebo zboží (samy o sobě spouštěče), které může být použito ke koupi cracku. Nával adrenalinu 
zažitý při páchání činu je interpretován jako bažení. 

 

 Užití cracku a kokainu může ovlivnit myšlení a proces rozhodování. V souvislosti s ovlivněným 
myšlením, se špatným úmyslem a na špatném místě se vytváří příležitosti k řadě trestných činů za 
účelem získání více peněz na více cracku. V některých případech to může vést ke spáchání i 
závažnějších (násilných) trestných činů.  

Obsah tohoto sezení nemá za cíl být jedinou prací zaměřenou na určení kriminálního chování, spíše se 
předpokládá, že bude informovat uživatele o specifických spojeních trestné činnosti s crackem a kokainem 
a doplňovat jejich další snahu, kterou mohou v této oblasti vyvinout.   
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19. Sezení 11 
 
Název  Potenciálně nebezpečné situace 
Cíle   

 Využít znalosti získané v předešlých sezeních 
 Vytvořit osobní strategie zvládání situací, 

které mohou pomoci po skončení programu  

Témata Shrnutí předešlé práce 
Potenciálně nebezpečné situace 

Potřebný materiál Pracovní listy 19 a 20 
 
Vyplněné listy z předchozích sezení: 
jakýkoliv vyplněný dotazník o lapsu, Zavírání 
dveří za nákupem drog, Vzorce užívání, 
Spouštěče, Bažení a Euphoric recall 

    
Terapeuti by toto sezení měli využít k tomu, aby motivovali klienty  k zopakování informací, které se 
naučili v předešlých sezeních, což shrne předešlou práci / vědomosti a pomůže vyvinout osobní strategie 
ohledně potencionálně nebezpečných situací. 
 
Začnete otázkou, co si klient představuje pod pojmem ´strategie zvládání situací´ a které ze získaných 
 informací  by mohly být  použity při vytváření těchto osobních strategií (postupů).  
 
Projděte obsah a plán činností, které pocházejí ze sezení, která se zaměřovala na: 
 
 Laps 

 Zavření dveří za nákupem drog 

 Vzorce užívání 

 Spouštěče 

 Bažení 

 Euphoric recall 
 
Rekapitulací této práce pomůžete klientovi připomenout předchozí informace a také jejich specifické 
vzorce užívání tím, že si pečlivě projdete: 
 
 Určená nebezpečí 

 Plán činností vytvořený pro tato nebezpečí 

 Jak podle nich klient úspěšně jednal 

 Jak jejich ignorování může mít za následek laps nebo relaps 

 Jak s tím mohlo být pracováno při prevenci lapsu   

 Posílené / nové plány činností vytvořené na základě lapsů 

  
Toto by klientovi mělo umožnit vidět místa, kde udělal chyby, poučit se z nich a uvést do praxe plány, 
které se mu osvědčily. 
 
Po dokončení požádejte klienta, aby si prošel pracovní list 19 a sestavil plány, které klientovi pomohou 
čelit nebezpečným situacím. Měli by čerpat z informací, které se právě dozvěděli, a také ze znalostí 
získaných v předešlých sezeních. 
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Po dokončení pracovního listu 19 požádejte klienta, aby si prošel pracovní list 20, a vysvětlete, že tento 
list mu pomůže určit jakékoli potencionálně nebezpečné situace, které by se mohly v blízké budoucnosti 
objevit. Plány, jak tyto situace zvládat, by měly být opět zopakovány v nadcházejících klíčových 
sezeních, protože by  mohly být určeny specifické události, které budou vyžadovat podporu okamžitě, 
během nebo po této události. 
 
Na závěr sezení připomeňte klientům, aby tyto listy nosili při sobě po skončení programu, takže se na ně 
mohou odkázat, pokud cítí, že se objevuje nebo začíná vyvíjet nebezpečná situace. 
 
Vysvětlete, že příští sezení se bude zabývat doléčováním a pomůže s potřebami, které se mohou objevit 
po dokončení tohoto programu. 
 
Ukončete sezení zopakováním dýchací techniky pro potlačení bažení: 
  

 Naučte se, jak techniku zvládnout 
 Procvičujte techniku tak, aby ji klient v případě potřeby byl schopen použít 

 
Okopírujte pracovní listy použité v tomto sezení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

Sezení 11 Informace pro terapeuta 
 
Posledních deset sezení mělo položit pevné základy chápání specifických klientových vzorců užívání 
cracku a kokainu a vyvinout specifické osobní nástroje, jak čelit spouštěčům, bažení a euphoric recall. 
Úkolem tohoto sezení je upevnit tyto vědomosti a vyvinout postupy, které mohou být použity po 
dokončení tohoto programu. 
 
Cvičení a vědomosti, které si klienti během sezení upevnili, by měly být posíleny vyvinutím osobních 
zvládacích strategií a uchovány v paměti tak, aby mohly být jednoduše vyvolány po skončení programu 
při: 
 
 lapsech 

 zavírání dveří za nákupem drog 

 vzorcích užívání 

 spouštěčích 

 bažení 

 euphoric recall 

Je důležité se pokusit a nechat klienty provést většinu práce, protože taková bude i realita po skončení 
tohoto programu. Rovněž to klientovi i terapeutovi ukáže dosažený pokrok a pravděpodobně některé 
oblasti, které by mohly potřebovat další vysvětlení. 
 
Tyto postupy by měly doplňovat práci vykonanou v ostatních programech nebo sezeních jeden na 
jednoho a napomůžou dodatečné léčbě, pokud byla naplánovaná. 
 
Ujistěte se, že klienti mají patřičné pracovní listy z předešlých sezení, aby se měli na co odkázat při 
vyvíjení plánů na strategie zvládání.  
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20. Sezení 12 
 
Název  Doléčování a podpora 

Cíle   
 Zakončit program 
 Dále rozvinout osobní doléčování a 

specifické potřeby / plány 
 Shrnout cíle na 12-ti týdenní program určené 

v prvním sezení  
 Vytvořit specifické cíle pro příštích 12 

měsíců  

Témata Závěry programu 
Doléčování a specifické potřeby 
Shrnutí cílů na 12-ti týdenní program 
Budoucí cíle 
Zhodnocení programu  

Potřebný materiál Pracovní listy 21,22 a 23 
12-ti týdenní plán cílů 
Hodnocení programu 

         
Na úvod tohoto sezení řekněte, čím se budete zabývat během další hodiny. 
 
Začněte diskuzí o tomto sezení, které je posledním v programu, a zeptejte se, jestli to v nich v této 
souvislosti nevyvolává nějaké myšlenky nebo pocity.   
 
Požádejte klienty, aby zaznamenali své myšlenky a pocity do pracovního listu 21 a poté se podívali na 
odpovědi ve vztahu k tomu, co se naučili o svých vzorcích užívání cracku a kokainu. Potom je požádejte, 
aby se na tyto myšlenky a pocity podívali znovu, a zeptejte se, jestli mají návaznost na vědomosti, které 
mají nyní o svých vlastních vzorcích užívání. Tato spojení mohou být zapsána do rámečku č. 3.       
 
Některé ze záležitostí, které si klienti zapsali, by se měly pojit s informacemi zahrnutými v sezeních o 
vzorcích užívání, spouštěčích a bažení atd. Vysvětlete, že toto není cvičení, které by chtělo zabránit 
klientům  tyto pocity mít, má spíše upozornit na potencionální nebezpečí pramenící z jejich vlastních 
myšlenek a pocitů, kterým možná budou čelit po dokončení programu. 
 
Pokud klient určil spojení, která by pro něj mohla být případně nebezpečná, nechte ho, aby se podíval na 
rozvinutí plánu činností v dolní části pracovního listu. 
 
Poté, co klient dokončil pracovní list 21, začněte pracovat na pracovním listu 22. Ten pomůže klientovi 
určit články jeho podpůrné sítě, které jsou již vytvořeny, ty, které klient potřebuje zavést, a ty, které by 
chtěl zavést. 
 
Specifikování zavedených článků podpůrné sítě pomůže posílit a určit články, které klient potřebuje nebo 
které by chtěl zavést a mohou pomoci při vytváření dlouhodobějších cílů. 
 
Prodiskutujte toto téma s klientem a pracujte na vytvoření plánů činností nutných pro zavedení těchto 
článků sítě pro podporu. Tyto plány by měly být déle rozvedeny v následujícím klíčovém sezení. 
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Na závěr sezení (a programu)  požádejte klienty, aby shrnuli jejich výchozí 12-ti týdenní cíle stanovené na 
prvním sezení: 
 
 Kolika cílů již bylo dosaženo? 

 Jaké jsou klientovy pocity? 

 Co se pro klienty za posledních 12 týdnů změnilo? 

 Existují nějaké cíle, které ještě stále potřebují dokončit? 

 Existují nějaké cíle, které klienti chtějí dále rozvinout? 
 
Na závěr požádejte klienty, aby se pomocí pracovního listu 23 podívali na stanovení 12-ti měsíčních 
cílů do budoucna. Tyto cíle mohou obsahovat prvky z pracovního listu o síti podpory, z předchozích 12-ti 
týdenních cílů a cíle, o kterých klient v současné pozici přemýšlí a chce jich dosáhnout. 
 
Ukončete sezení tím, že požádáte klienty, aby vyplnili formulář pro hodnocení programu, pomozte, kde je 
třeba upřesnit předchozí sezení, a nakonec nechte klienty naposledy zopakovat dýchací techniku pro 
potlačení bažení. 
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Sezení 12 Informace pro terapeuta 
 
Je důležité vytvořit závěry týkající se jak klientových úspěchů, tak možných nebezpečí. První 
pracovní list vám pomůže určit některá z těchto témat, jak je uvedeno níže: 
 
Například: 
 

1. Jaké pocity se vám vybaví, když přemýšlíte o dokončení programu? 
 
Vzrušení   
Radost 
Strach 
Úzkost 
Ztráta 
Pochyby 
 

2. Co si myslíte o dokončení programu? 
 
Něčeho jsem dosáhnul. 
Budu schopný vzdorovat? 
Co se stane, když… 
Co udělám, když… 
Nejsem připravený. 
 

3. Pojí se nějaké s těchto myšlenek nebo pocitů s vědomostmi, které nyní o svém užívání 
cracku nebo kokainu máte? 
 
Mnoho z výše uvedených myšlenek a pocitů může vést ke spouštěčům a poté k bažení. 
 

 
Oblasti, které vyžadují další práci, mohou být přeneseny do hlavních sezení a/nebo ostatních 
léčebných variant, jestliže byly určeny jako součást klientovi léčby.  
 
Pokud terapeut (společně s klientem) cítí, že je potřeba dodatečná podpora, může být nabídnut 
individuální léčebný plán, který může být prodloužen o další dohodnutou dobu. Někteří klienti si 
mohou chtít udělat krátkou přestávku od léčby, zatímco jiní dají přednost postupnějšímu 
ukončení. 
 
Terapeuti mohou mít též zájem zaznamenat úspěchy klientů formou certifikátu o ukončení 
programu.      
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Informační list 1: Seznam sezení 
 
 

V následující tabulce naleznete seznam sezení, kterých se budete účastnit po dobu následujících 12 týdnů. 
Každé sezení bylo sestaveno tak, aby vám poskytlo informace a větší porozumění vašeho užívání cracku 
nebo kokainu, což vám pomůže začít a vydržet abstinovat a opět tak získat kontrolu nad svým životem.   

 
 

Sezení 1 Úvod a cíle na 12 týdnů 

Cíle o Lépe porozumět 12-ti  sezením 
o Označit problémy, které vnímáte jako nejnaléhavější 
o Vytvořit si své specifické cíle pro následujících 12 týdnů 

 

Sezení 2 Jak crack / kokain působí 

Cíle  
o Lépe pochopit crack a kokain a odkud přichází vrcholy a pády 
o Položit základy pro následujících 10 sezení 
 

 

Sezení 3 Zdravotní důsledky 

Cíle  
o Lépe porozumět zdravotním důsledkům užívání cracku / kokainu 
o Zdůraznit jakékoliv současné zdravotní problémy, které byste mohl mít 

 
 

Sezení 4 Zavření dveří za nákupem drog 

Cíle  
o Určit dveře, které jsou otevřené k nákupu cracku nebo kokainu 
o Vytvořit praktický způsob, který by umožňoval nechat tyto dveře zavřené 

 
 

Sezení 5 Cykly užívání  

Cíle  
o Určit své cykly užívání a jejich myšlení v různých stádiích 
o Poznat, kde je nejlepší tento cyklus narušit a jakým způsobem je opět 

možné být do něj lapen 
 

Sezení 6 Vzorce užívání 

Cíle  
o Porozumět svým individuálním vzorcům spojeným s užíváním cracku nebo 

kokainu 
o Začít si vytvářet osobní preventivní plány v souvislosti s užíváním cracku / 

kokainu 
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Sezení 7 Spouštěče 

Cíle  
o Označit předešlé spouštěče, které mohly podnítit vaše užití cracku nebo 

kokainu 
o Vytvořit si plán činností, který vám pomůže se spouštěčům vyhnout  nebo 

jim čelit  
 

 

Sezení 8 Bažení 

Cíle  
o Určit a pochopit mechanismy bažení  
o Vytvořit si strategie / plány, které vám pomohou se s bažením, pokud již 

začalo, vyrovnat.   

 

Sezení 9 Euphoric recall 

Cíle  
o Být schopen označit a pochopit, co je to euphoric recall (vzpomínka na 

euforii) a jak funguje 
o Vytvořit si strategie, které vám pomohou se se vzpomínkou na euforii  

vyrovnat, pokud se vám již začala vybavovat 
 

 

Sezení 10 Spojitost s trestnou činností 

Cíle  
o Pochopit spojitost mezi crackem / kokainem a trestnou činností  
o Vytvořit si strategie, které vám pomohou přerušit cyklus užití drogy a 

spáchání zločinu 
 

 

Sezení 11 Potenciálně nebezpečné situace 

Cíle  
o Použít své znalosti získané v předchozích sezeních k určení možných 

nebezpečných situací v budoucnu   
o Vytvořit si osobní zvládací techniky, které vám pomohou se těmto situacím 

vyhnout nebo je zvládnout 

 

Sezení 12 Doléčování a podpora 

Cíle  
o Pochopit spojitost mezi crackem / kokainem a trestnou činností  
o Vytvořit si strategie, které vám pomohou přerušit cyklus užití drogy a 

spáchání zločinu 
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Informační list 2: Jak kokain působí 
 

 
V první řadě je potřeba říci, že crack ani kokain nezpůsobují fyzickou závislost jako například heroin, ale 
vytvářejí velice silnou závislost psychickou. Crack i kokain působí tak, že spouští uvolňování chemických 
látek obsažených v našem těle. Je nutné poznamenat, že tyto chemické látky jsou součástí reakce 
organismu na nebezpečí a radost. 
 
Adrenalin: 
 
Adrenalin je za normálních okolností uvolňován jako reakce organismu na nebezpečí či vzrušení, zostří 
smysly a umožní tělu pracovat na plný výkon. Toho dosáhne prostřednictvím následujícího: 
 
Zrychlení srdeční činnosti: zvyšuje průtok krve tělem, což přispívá k rychlejšímu přísunu kyslíku ke 
svalům. 
 
Zrychlení frekvence dýchání: krátké a mělké vdechy zvyšují hladinu kyslíku v krevním oběhu. 
 
Pocity chvění v žaludku: způsobeno přesunem krve z žaludku do rukou a nohou, kde je nejvíce potřeba 
 
Pocení: tělo se zahřívá a pocení má funkci chladícího systému 
 
Třes: způsobený nahromaděnou energií připravenou k uvolnění. Svaly jsou napjaté a připravené k akci. 
 
 
 

 
 

 
Dopamin: 
 
Pocity euforie (high) jsou při užívání cracku nebo kokainu vyvolány chemickou látkou nazývanou 
dopamin. Kokain mění způsob fungování mozku tím, že mění způsob komunikace mezi nervovými 
buňkami (neurony). Nervové buňky si za normálních okolností vyměňují mezi sebou informace pomocí 
chemických látek nazývaných neurotransmitery. Tyto neurotransmitery jsou přenášeny mezi dvěma 
buňkami a přichytí se na straně receptoru. Jakmile dojde k předání informace, transportní buňka navrátí 
neurotransmiter zpět, aby nedošlo k porušení rovnováhy těchto chemických látek. 
 

Pravá 
nadledvin
ka

játra 
játra 

Levá  
nadledvinka 

Výše uvedené příznaky mohou být uživateli 
interpretovány jako pocity bažení po 
cracku/kokainu nebo jako pocity těsně před 
koupením drogy. Pokud užijí crack/kokain, 
dochází k opětovnému uvolnění adrenalinu, 
protože kokain působí na neurotransmiter 
noradrenalin, který ovládá funkci nadledvinek. 
Toto trvalé uvolňování adrenalinu způsobené 
užíváním kokainu může vést ke snížení potřeby 
spánku, ztrátě chuti k jídlu, zrakovým a 
sluchovým halucinacím, poškození 
kognitivních schopností (vzhledem 
k nedostatku spánku), značné úzkosti a 
paranoii. Také prostředí, ve kterém jsou drogy 
užívány, může ovlivnit tyto pocity, např. pokud 
je droga užita v nepřátelském prostředí jako 
crack house nebo s někým nedůvěryhodným, 
pocity úzkosti a paranoii můžou být horší. 
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Vyčerpání dopaminu je také částečně zodpovědné za dojezd nebo zhroucení, které vzbuzuje negativní 
pocity a zesiluje potřebu dalšího užití, poté dalšího a dalšího atd. Vyčerpání těchto neurotransmiterů může 
též způsobit klinickou depresi, což v kombinaci s nelehkou životní situací (ztráta zaměstnání, partnera 
atd.) může vést k sebevražedným sklonům. Osoby závislé na drogách mohou také zažívat stavy prudkých 
změn nálad.       
 
 
 
Kombinace: 
 
Kombinace zvýšené hladiny adrenalinu a nízké hladiny dopaminu následně po období užívání může 
navodit pocit přebuzení (wired / prang ). Uživatelé v této fázi pravděpodobně použijí zpomalovače 
(downer) jako alkohol, kanabis nebo heroin, aby se vyrovnali s tímto pocitem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dopamin je nervový přenašeč 
(neurotransmiter), který pomáhá řídit příjemné 
pocity a je užitím kokainu opakovaně 
uvolňován. Z důvodu přítomnosti kokainu je 
ale transportní buňka blokována a nemůže 
navrátit vyloučené neurotransmitery. Toto 
vede k intenzivnějšímu pocitu euforie po užití 
kokainu a v zásadě také k deprimujícímu 
pocitu způsobeném vyčerpáním těchto 
neurotransmiterů, protože jsou blokovány. Pro 
představu: máte novou kreditní kartu 
s vysokým limitem na určitou dobu, užijete si 
nákupů a poté přijde obálka s účtem. 
 
Honba za prvotním pocitem euforie je ztracená 
věc, protože čím více užíváte drogy, tím 
vytvoříte více blokací mezi neurony a tím 
máte menší množství dopaminu. Po prvním 
návalu euforie se nacházíte na sestupné dráze a 
je nemožné dosáhnout cíleného vrcholu ´high´. 
Tímto způsobem si narkomani pouze nalhávají 
myšlenku, že příště to bude to pravé a potom 
další a další... 
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Informační list 3: Adrenalin a dopamin 
 

Následující tabulka znázorňuje, jak crack a kokain působí na psychiku a tělo 
 
 
Adrenalin 
 

 
Dopamin  

První uvolnění: (bažení, očekávání) 
 
Nebezpečí a vzrušení 

První uvolnění: (první euforie / jízda (buzz) 
 
Odměna a zesílení  

 
o Zrychlení srdečního tepu 
o Zrychlené dýchání 
o Pocení 
o Třes / neklid 
o Pocity chvění v žaludku / nevolnost 

 
o Velmi silný pocit první euforie 
o Pocity jistoty 
o Euforie / orgasmický stav 
o Nutkání k dalšímu užití 

Dlouhodobější uvolňování: (pokračující užívání 
může způsobit následující) 

Dlouhodobější uvolňování: (vyčerpání 
dopaminu) 

 
 Nespavost 
 Nechuť k jídlu 
 Zvýšená úzkost 
 Jasné myšlení obtížnější 
 Halucinace (spojené s chemikáliemi 

v mozku) 
 Paranoia  

 
Vedoucí k pocitu přebuzení (wired) 

 
 Opakované nutkání k užití 
 Jízda (buzz) se zkracuje a snižuje 
 Dojezd nebo zhroucení  
 Ztráta zájmu o věci nesouvisející 

s kokainem 
 Výkyvy nálad 
 Deprese  

  
 
 
Bažení a nutkání k užití: 
 
Nutkání k užití cracku nebo kokainu je výsledkem kombinace činnosti adrenalinu a dopaminu. Adrenalin 
je obvykle uvolňován za pomoci nějakého ´spouštěče´ (něco,  co si spojujete s užitím cracku nebo 
kokainu), např. setkání s někým, s kým jste užili, psychické pocity nebo získání peněz k nákupu drogy. 
Tímto jsou vyvolány výše popsané příznaky (prvotní uvolnění adrenalinu). Náhle se octnete na ´cestě´ 
k užití, se vzrušenými pocity a plni očekávání při myšlence na užití. Avšak jakmile jste již užili, nutkání 
k dalšímu užití je již způsobeno dopaminem. Dopamin působí v primitivních částech mozku a je částečně 
zodpovědný za pohnutky, které nás ženou, např. za potravou, sexem apod. Užití cracku nebo kokainu tyto 
pohnutky ještě umocňuje a zesiluje vyhledávání drogy vedoucí k jejímu opakovanému užití, i přesto, že 
víte, že nemůžete již dosáhnout prvotního vrcholu znovu.       
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Informační list 4: Crack / kokain a zdraví 
 

 
Existuje mnoho způsobů, jakými crack a kokain poškozuje zdraví, a některé případy mohou být smrtelné. 
Způsob užití a aplikace těchto drog může tato rizika ještě zvýšit. Rozhodujícím faktorem ale zůstává fakt, 
že neexistuje bezpečné užívání. 
 
Účinky na srdce 
 
 

 
 
 
Zvýšená rizika infarktu jsou způsobená mnoha faktory: 
 

 zvýšená hladina adrenalinu (důsledkem užití kokainu se uvolňuje adrenalin) 

 vysoký krevní tlak (adrenalin způsobuje zvýšení tepové frekvence) 

 zúžení cév (kokain uvolňuje endotelin, který způsobuje zúžení cév) 

 tvrdnutí tepen (způsobené užitím kokainem) 

 oslabené srdce (městnavé srdeční selhání) 

 arytmie (kolísavá srdeční frekvence) 

 existující srdeční potíže (zhoršené užitím kokainu) 

 jiné drogy užívané současně s kokainem, jako jsou například viagra nebo alkohol (mohou zvýšit 
zatížení srdce) 

 
Bikarbonát sodný (užívaný při přípravě cracku) může způsobit další zatížení srdce. Také kokaetylen, 
chemická látka vytvářená v játrech při užívání cracku / kokainu spolu s alkoholem, vyvíjí tlak na 
kardiovaskulární systém více, než při užití samotného kokainu. 
 
Mrtvice a záchvaty 
 
Zúžení cév a opakované zvýšení tlaku jsou považovány za příčinu mrtvice. Tyto dva faktory mohou někdy 
zapříčinit přerušení dodávky krve do mozku (způsobující záchvaty / výpadky paměti) a v některých 
případech též prasknutí jemných krevních cév v mozku (způsobující krvácení do mozku). Zvýšená tělesná 
teplota může též zvyšovat riziko záchvatů. 
 

 
 
Srdeční selhání se může přihodit 
komukoli bez rozdílu, jak dlouho 
drogu užívá nebo jaké množství 
vzal. Lidé trpící nějakou srdeční 
chorobou nebo defektem 
podstupují při užívání ještě daleko 
větší riziko. Některé americké 
studie ukazují, že přibližně 25% 
všech infarktů u lidí ve věku od 18 
do 45 je způsobeno častým 
užíváním kokainu. Při užívání 
cracku nebo kokainu se riziko 
infarktu zvyšuje až 23-krát do 
jedné hodiny po požití, obzvláště 
při kombinaci s alkoholem. 
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Dýchací systém 
 
Užívání cracku a kokainu může způsobit velké plicní problémy. Tyto potíže nejsou spojené pouze 
s kouřením cracku, mohou být způsobeny i intravenózní aplikací cracku a kokainu. Některé problémy 
spojené s užíváním cracku nebo kokainu jsou tyto: 
 

 plicní edém   - nahromadění tekutin v plicích 

 krvácení plic  - vnitřní krvácení do plic 

 plicní barotrauma  - vzduch uniká z plic (způsobeno zadržováním 
    kouře v plicích při kouření cracku) 

 cizí tělesa v plicích   - nekvalitní dýmky, nepoužívání drátěné síťky 

 ´crackové´ plíce   - kašel, krátký dech, horečka, zanícené plíce 
 

 
 
Crack působí na řasy (miniaturní chloupky), 
které lemují hlavní plicní trubice. Tyto řasy 
pomáhají čistit plíce a předcházet infekcím, což u 
uživatelů cracku a kokainu vede k větší 
náchylnosti k bronchitidě, zápalu plic, zánětu 
pohrudnice atd. (poškozený imunitní systém 
může dále přispět k celkovému zhoršení). 
 
 
Novým rizikovým faktorem pro uživatele cracku 
a kokainu může být tuberkulóza. Nové důkazy se 
objevili v USA (University of Texas-Houston 
Health Science Centre), které ukazují, že existuje 
zvýšené riziko nakažení touto nemocí. 
 

Důvodem je pravděpodobně oslabený imunitní systém, dlouhé pobyty v uzavřeném prostředí (crack house 
atd.), nedostatečná strava a neochota podstoupit lékařské vyšetření. Příznaky tuberkulózy jsou podobné 
příznakům silných uživatelů cracku a kokainu, takže nemusí být rozpoznány. Jediným spolehlivým 
způsobem jak tuberkulózu diagnostikovat, je pomocí rentgenu nebo kožních testů. 
 
Poškození plic může být též způsobeno hlubokým vdechováním amoniaku (freebase kokain). 
 
Poškození jater 
 
Při požívání alkoholu současně s kokainem dochází k většímu zatěžování jater, protože ta začnou 
produkovat toxickou látku nazývanou kokaetylen. Toto zatížení může mít vážné následky pro uživatele 
nakažených žloutenkou typu C (hepatitis C). 
 
Imunitní systém 
 
Crack a kokain oslabují imunitní systém tak, že poškozují bílé krvinky typu CD4 T (snižují jejich 
účinnost), které v těle slouží k boji s infekcemi. Dlouhodobější užívání cracku a kokainu může také vést 
k snížení hladiny vitamínů (hlavně B a C), minerálů a aminokyselin. Nedostatečná strava a nezdravý 
životní styl mohou též přispět k oslabení imunitního systému. Avšak pokud uživatel brát drogy přestane, 
měl by se zotavit. 
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Excitované delirium   
 
Nahromadění dopaminu v určitých částech mozku po opakovaných vyšších dávkách kokainu nebo cracku 
je považováno za příčinu excitovaného deliria. Po příznacích tohoto deliria (uvedených níže) může 
následovat infarkt: 
 

 Bizarní nebo násilné chování (nesouvislé pokřikování) 

 Hyperaktivita (nadbytek energie) 

 Podchlazení (neschopnost regulovat tělesnou teplotu) 

 Extrémní paranoia 
 
Těhotenství: 
 
Užívání cracku a kokainu, stejně tak jako užívání ostatních nelegálních látek, v těhotenství se 
jednoznačně nedoporučuje, protože může dojít k poškození plodu. Velká část výzkumu týkajícího se 
témat, jako například crack syndrom kojenců, nyní ukázala, že tato témata byla zveličena veřejností i 
profesionály reagujícími na užívání cracku během těhotenství a nejsou založena na faktických důkazech. 
 
Užívání cracku a kokainu během těhotenství však MŮŽE způsobit: 
 

1. Potrat (vysoký krevní tlak) 
2. Nízkou porodní váhu (podvyživenost) 
3. Předčasný porod 
4. Neklidné chování novorozenců (pravděpodobně vysoká hladina adrenalinu) 

 
Kokain může být předán dítěti i kojením, tudíž se v případech matek užívajících po porodu kokain 
doporučuje, aby své dítě živily uměle. 
 
Při užívání cracku nebo kokainu v těhotenství je životně důležité podstupovat řádnou lékařskou péči a 
starat se o sebe po celou dobu těhotenství. Životní styl a jiné látky mohou mít nicméně vážnější dopad. 
Například vyhýbání se lékařské péči, nedostatečná strava, kouření cigaret a pití alkoholu má zásadní vliv 
na zdraví dítěte během těhotenství. 
 
Psychiatrické problémy: 
 
Některé diagnózou stanovené duševní poruchy se mohou při užívání cracku a kokainu zdánlivě zlepšovat. 
To ale neznamená, že je psychiatrický problém vyléčen, poněvadž se může znovu objevit, pokud klient 
s užíváním cracku nebo kokainu skončí. Proto je u klientů s touto diagnózou velice důležité zajistit 
příslušnou psychiatrickou péči. Psychické potíže, které se při užívání cracku nebo kokainu mohou 
komplikovat: 
 

 Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (kokain může působit jako samoléčitel) 

 Paranoia, úzkostná porucha (při užívání kokainu může dojít ke zhoršení)  

 Bipolární porucha (maniakální deprese) 

 Schizofrenie (dopaminová teorie může naznačovat možné léčivé účinky) 

 Deprese / sebevražedné myšlenky 

 Kompulzivní porucha  
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 Crackem / kokainem navozená psychóza 

 
Ostatní zdravotní problémy:  
 

 Bolesti žaludku  
 Ztráta hmotnosti (obvykle se vyskytuje u pravidelných každodenních uživatelů; může být 

vážnější, pokud je kombinována s poruchou příjmu potravy)  
 Poškození ledvin 
 Kožní problémy (onemocnění kůže spojená s pocity úzkosti, jako např. ekzém a další problémy 

spojené s  nedostatečnou stravou, nízkou hladinou vitamínů, popáleninami od kouření atd.) 
 Přehřátí (zvýšená tělesná teplota)  
 Ostatní problémy spojené s: 

1. Nesprávnou stravou 
2. Nedostatečným spánkem 
3. Celkovou vyčerpaností 
4. Slabým imunitním systémem 
5. Úrazy, které se stanou během užívání 

 
 

 
 

 
Pokud máte obavy, 

vždy navštivte svého 
lékaře 
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Informační list 5: Harm reduction (snížení rizik) 
 

Pokud nemáte v úmyslu s užíváním cracku / kokainu přestat, prosím držte se následujících doporučení. I 
přesto, že neužíváte injekčně, existují rizika spojená s užíváním cracku / kokainu, která mohou mít 
následky po zbytek vašeho života. 
 
Injekční užívání: 
 

 Vždy užívejte nové jehly, čisté lžíce a filtry. Nikdy neužívejte vybavení společně s jiným 
uživatelem 

 
 Pokud kombinujete crack a heroin v jednom ´šlehu´, dávejte pozor, abyste neužili příliš mnoho 

heroinu, poněvadž tolerance budou mnohem nižší při posledním užití 
 

 Kyselina citrónová nebo řádný vitamín C (nikoli v tabletách) by měl být použit k přípravě 
cracku nebo freebase na injekční užití 

 
 Crack a kokain jsou lokálními anestetiky a umrtví okolí místa vpichu, což by mohlo mít za 

následek zvýšení rizika minutí žíly a vytváření abscesů 
 

 Nevpichujte crack / kokain pod kůži, což může způsobit, že tkáň v okolí místa vpichu odumře 
z důvodu nedostatečného přísunu kyslíku 

 
 Rovněž se zvyšuje riziko: 

 Trombózy hloubkových žil (DVT) 
 Poškození žil 
 Otrava krve 
 

  
Šňupání: 
 

 Nepoužívejte společná brčka, pokud kokain šňupáte, díky tomu zvyšujete riziko nakažení 
hepatitidou C. 

 
 Ani šňupání kokainu není úplně bez rizika. Mohou být zasaženy: vaše srdce, ledviny, játra a 

plíce. 
 

 Snažte se nosní dírky střídat, abyste příliš mnoho nezatěžovali pouze jednu z nich 
 
 Proplachujte svoje nosní dírky po užití, poněvadž pokud kokain zůstane v nosní přepážce, může 

způsobit její proděravění.   
 
 
Kouření: 
 

 Nepoužívejte společnou dýmku,  jelikož tím zvyšujete riziko nakažení hepatitidou C  
 
 Užívejte vazelínu k vlhčení rtů a pijte dostatek vody, abyste se vyhnuli dehydrataci. 
 
 Používáním dýmek z umělých hmot nebo kovů se vystavujete riziku nadýchání výparů z těchto 

plastů nebo barev a tím poškození plic 
 
 Mezi každým vdechnutím dělejte přestávky, což vám dá větší kontrolu a umožní kouřit méně.  



 84

 
 Nesnažte se zadržovat kouř příliš dlouho, poněvadž tím zvyšujete riziko poškození 
 

Obecné rady: 
 

 Snažte se nekupovat „na ulici“, protože to zvyšuje pravděpodobnost, že budete ošizeni nebo se 
dostanete do násilného konfliktu 

 
 Snažte se před užitím něco sníst, poněvadž to může trvat nějaký čas, než budete jíst znovu. Je 

vhodné pít výživné zdravé nápoje a zvýšit příjem vitamínů 
 

  Pokud užíváte crack nebo kokain análně, značně snižte množství užitého kokainu, neboť tyto 
hlenové membrány jsou mnohem větší nežli v nose, tudíž mají daleko větší absorpční schopnost. 
Příliš mnoho kokainu by mohlo vést k předávkování a možným fatálním následkům.  

 
 Snažte se každodenně užívat vitamíny a minerály, abyste vyrovnali jejich úbytek z důvodu 

užívání cracku nebo kokainu. 
 

 Užívejte pouze s lidmi, kterým věříte, v příjemném prostředí, což zmenšuje pocity paranoii a 
úzkosti 

 
 Vždy dodržujte zásady bezpečného sexu, nezávisle na tom, jak velká se vám velikost slíbené 

„kostky“ může zdát. Používejte též silnější kondomy. 
 

 Snažte se kupovat méně. Vždyť víte, že účinek se po prvním šlehu snižuje, tak proč plýtvat 
penězi! 

 
 Při přípravě freebase nechejte amoniak řádně odpařit, aby byla kostka suchá a nemazlavá. 

Vdechování amoniaku může vést k trvalému poškození plic.  
 

 Snažte se neužívat crack nebo kokain, pokud jste HIV pozitivní. Tyto drogy mohou snížit 
množství vašich buněk CD4  T a  virus tak zhoršit. 

 
 Dávejte pozor na drogy, které užíváte spolu s crackem a kokainem, poněvadž mohou 

způsobovat další rizika: 
 

1. Crack / kokain a alkohol zvyšuje pravděpodobnost infarktu a rovněž poškozuje játra 
 

2. Crack / kokain a heroin může zvýšit pravděpodobnost náhodných předávkování a 
záchvatů 

 
3. Crack / kokain a extáze může zvýšit pravděpodobnost přehřátí (hypertermie) 

 
4. Crack / kokain a amyl nitráty (poppers) mohou zvýšit riziko infarktu 

 
5. Crack / kokain a viagra může zvýšit riziko infarktu 

  
Buďte opatrní a mějte rizika na paměti!  
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Informační list 6: Technika k potlačení bažení 
 
Mnoho fyzických pocitů bažení vzniká v důsledku uvolňování adrenalinu (reakce „bojuj nebo uteč“ – 
fight or flight) do těla a tím vytváření pocitů, popsaných takto: 
 

 Zvýšená tepová frekvence 
 Kratší a mělčí dýchání 
 Pocení 
 Třes 
 Nevolnost / žaludek na vodě 
 Nutkání na toaletu 
 Apod. 
 

Příroda nás obdařila jednoduchým vypínacím mechanismem pro tyto pocity, což znamená, že jsme 
schopni, pokud chceme, tyto pocity bažení kontrolovat. Hluboké dýchání předává informaci vašim 
nadledvinkám, že mají přestat uvolňovat adrenalin, poněvadž nebezpečí již pominulo. Zamyslete se, 
kdykoliv jste byli v nebezpečí, vaše dýchání bylo krátké a mělké. V momentě, kdy nebezpečí pominulo, 
jste měli tendenci zhluboka, dlouze a s úlevou vydechnout. 
 
Tímto vypínacím mechanismem je jednoduché: 
 

Hluboké dýchání 
 

Jednoduchou technikou, jak potlačit bažení je: 
 

 Pomalu se nadechujte a počítejte 1, 2, 3, 4 … 
 
 Pomalu vydechujte a počítejte 1, 2, 3, 4, 5 a 6 …  

 
 Při výdechu potichu vyslovte, jenom sami pro sebe, pozitivní slovo (klid, ticho, síla apod.) nebo si 

ve své mysli zkuste vybavit uklidňující obrázek  
 

  Toto opakujte po dobu 10 – 15 minut 
 

 Pokud máte stále pocity bažení, opakujte postup ještě jednou 
 
 
Tuto techniku nemusíte provádět v sedu v lotosové pozici a ani při ní nemusíte zavírat oči, ačkoliv to 
může pomoci. Umožní vám pouze dýchat zhluboka a pomaleji. Můžete ji provádět kdekoliv a kdykoliv.  
 
Procvičujte ji po každém sezení spolu s vaším terapeutem a dále i v jinou dobu, např. když jdete spát tak, 
abyste se ji naučili provádět pravidelně.     
 
 

Nezapomeňte: Cvičení dělá mistra   
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Pracovní list 1: Nejnaléhavější problémy 
 

Následující dotazník vám pomůže určit, jaké jsou vaše nejnaléhavější problémy spojené s užíváním drog. Tyto problémy se mohou týkat např. toho, že nemáte 
kde spát, určitou dobu jste řádně nic nejedli nebo se mohou týkat peněz či vašich pocitů. Po vyplnění dotazníku se váš hlavní terapeut společně s vámi podívá, 
jak s těmito problémy nejlépe pracovat.    
 
Jméno klienta:              Datum narození:  
Jaké jsou vaše nejnaléhavější problémy? Míra naléhavosti Initial Probráno 
1.  

1. Neodkladné 
2. Okamžité / ale může chvíli počkat 
3. Důležité / ale může počkat déle 

 Dne: 

2.   Dne: 

3.   Dne: 

4.   Dne: 

5.   Dne: 

6.   Dne: 
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Pracovní list 2: Tabulka cílů na 12 týdnů 
 

Následující cíle by měly být spojeny s Vaším skončením s užíváním cracku nebo kokainu a budou znovu probrány po skončení 12 strukturovaných sezení. 
Ujistěte se prosím, že vaše cíle jsou konkrétní, měřitelné a mohou být rámci 12 týdnů dosažitelné. 
 
 
Jméno klienta:             Datum narození: 
Jaké jsou vaše hlavní cíle, kterých byste chtěl v období 12 týdnů dosáhnout? Initial dosažené 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Pracovní list 3: Jak působí crack / kokain - plán péče 
 

Abyste lépe porozuměli, jak crack a kokain působí, budou vám v následujících 10 týdnech poskytnuty informace z oblastí, o kterých byste se rádi dozvěděli 
více.  
 
 
Jméno klienta:             Datum narození: 
Objevila se během tohoto sezení nějaká témata, o kterých byste se rádi dozvěděli více?  Initial Probráno  

Otázky týkající se pocitů mimo moji kontrolu / nutkání k užití  Dne: 

Otázky týkající se úzkosti:  Dne: 

Otázky týkající se paranoii:  Dne: 

Otázky týkající se deprese:  Dne: 

Ostatní otázky:  Dne: 

Ostatní otázky:  Dne: 
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Pracovní list 4: Zdravotní důsledky – plán péče 
 
Abyste lépe pochopili, jaké následky má užívání cracku a kokainu na vaše zdraví, uveďte některé zdravotní problémy, o kterých byste chtěli diskutovat. Tento 
list vám pomůže vytvořit plán péče, ve kterém se na tyto problémy zaměříme.  
 
Jméno klienta:            Datum narození: 
Uveďte možné zdravotní problémy Initial Plán činnosti 
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Pracovní list 5: Zavření dveří 
 
Tento dotazník Vám pomůže označit dveře, které ještě možná zůstaly otevřeny k nákupu cracku nebo kokainu. Po označení těchto dveří, musíme vytvořit plán 
činností, které vám pomohou tyto dveře zavřít. 
 
Jméno klienta:             Datum narození: 
Které dveře jsou ještě otevřeny, které by Vás mohly zavést k koupi drog? Dveře jsou uzavřeny nebo činnost vedoucí 

k jejich uzavření 
Initial 

1. Máte k dispozici peníze? 
Vysvětlete: 

  

2. Jakým získáváte peníze, které Vás mohou vést k koupi? 
Vysvětlete: 

  

3. Jste stále v kontaktu s lidmi, kteří užívají crack nebo kokain? 
Vysvětlete: 

  

4. Navštěvujete stále místa, kde se dá droga koupit? 
Vysvětlete: 

  

5. Máte stále čísla na dealery ve svém telefonu? 
Vysvětlete: 

  

6. Oznámil jste svému okolí, že chcete s užíváním přestat? 
Vysvětlete: 

  

Upozornění: Když se budete cítit zranitelní, ulehčí Vám cestu k užití i trošku pootevřené dveře.  
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Zavírání dalších dveří 
 

Jméno klienta:             Datum narození: 
Existují další dveře, které mohou vést ke koupi? Dveře jsou uzavřeny nebo činnost vedoucí 

k jejich uzavření 
Initial 

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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Pracovní list 6:  Cykly užívání  
 

Tento pracovní list vám pomůže určit vaše cykly užívání. Popište prosím, jak se cítíte, a na co myslíte v každém bodě. Popřemýšlejte, ve kterých bodech 
můžete cyklus narušit a kde byste mohli, pokud nebudete opatrní, uvíznout sami znovu. Cykly mohou být denní, týdenní, nebo měsíční ….   
Jméno klienta: Datum narození:   

 
 

Užití cracku /kokainu 

Zotavení z dojezdu 

Nutkání k užití Dojezd nebo zhroucení 

Myšlenky? 
Myšlenky? 

 

Myšlenky? 
 

Myšlenky? 
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Pracovní list 7: Cykly užívání - plán péče 

 
Pro lepší pochopení vašich cyklů užívání popřemýšlejte o oblastech, kterým byste chtěli v příštích 7 týdnech ještě věnovat větší podporu. Tato témata budou 
probrána během následujícího hlavního sezení 
 
Jméno klienta:             Datum narození: 
Vyskytla se v tomto sezení nějaká témata, se kterými víte, že byste ještě potřebovali více 
pracovat? Vytvořte činnosti (viz níže), které vám pomohou zvládnout následující:  

Initial Probráno 

Myšlenky při užití cracku a kokainu:  Dne:  

Myšlenky při dojezdu:  Dne: 

Myšlenky při zotavení:  Dne: 

Myšlenky při bažení:  Dne: 

Jiné:  Dne: 

Jiné:  Dne: 
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Pracovní list 8: Individuální vzorce 

 
Uveďte 5 hlavních vzorců, kterých jste si všimli při užívání cracku nebo kokainu. Všimli jste si nějakých 
souvislostí, které se objevovali opakovaně nebo byli silně spjati s crackem?  

 
Jméno klienta:       Datum narození: 
1.  
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

 
 
Pokud není výše uvedené již obsaženo v pracovním listě 14, popište plán činností zde: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4.   
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Pracovní list 9: Vzorce užívání 
 
Co možná nejpravdivěji odpovězte na následující otázky, abyste byli schopni lépe si uvědomit, kdy 
hodláte užít nebo jste na cestě k užití. Po vyplnění dotazníku, vytvořte postupy, které vám pomohou buď 
se těmto okolnostem vyhnout, nebo je zvládnout.   
 
Jméno klienta:       Datum narození: 
1. Jak máte před užitím fyzické pocity? 

 
 Třes  -    Bušení srdce    - 
Přemíra energie  -  Zrychlené dýchání   - 
Pocení                      -   Žaludek na vodě   - 
Jiné: 
 

2. Jaké máte před užitím psychické pocity? 
 
Úzkost   -  Deprese    - 
Vzrušení   -  Radost     - 
Provinění    -  Zlost     - 
Jiné:      
 
 

3. Užíváte v nějakou konkrétní dobu během dne, v týdnu nebo v měsíci? 
  
Odpoledne   -  Večer     - 
V pátek   -  O víkendech    - 
Měsíčně   -  Kdykoliv    - 
Jiné: 

 

4. Kde užíváte? 
 

Doma   -  U partnerů / přátel doma  - 
Na ulici   -   Crack house    - 
V klubu   -  V hospodách / barech   - 
Jiné: 
 

5. V jakém prostředí užíváte? 
 

Domácí prostředí  -  Pracovní prostředí   - 
Společenská místa  -  Místa, kde se drogy prodávají  - 
Kde žijí kamarádi uživatelé-   Místa se mění    - 
Jiné: 
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6. S kým užíváte? 
 

Sami   -  S partnerem    - 
S přáteli   -  S ostatními uživateli   - 
S partnerem, který kouří -  S dealerem    - 
Jiné:  

 
7. Jak získáváte peníze na drogu? 

 
Výměnou šeku                  -  Prací     - 
Prodejem drog  -  Kriminální činností   - 
Z úspor   -  Prodejem věcí / půjčováním  - 
Jiné:   
 

8. Jaká částka peněz Vás přivede na myšlenku užít? 
 

5 -10   GBP                   -  15 - 20  GBP                   - 
40 – 50 GBP             -  90 – 100 GBP            - 
150 - 200  GBP             -  200 – 300 GBP    - 
Jiné: 
  

9.  Jaké používáte vybavení? 
 

Cigaretové papírky  -  Doma vyrobené dýmky   - 
Brčka a karty  -  Skleněná dýmka   - 
Hořák / zapalovač  -  Injekční stříkačka atd.   - 
Jiné: 

 

10. Jaký je Váš vzorec užívání? 
 

Každodenní užívání  -  Excesivní užívání (na mejdanech) - 
Kdykoliv mohu  -  Když mám peníze   - 
Když jsem ve společnosti -  Podle nálady    - 
Jiné:  

 

 
 
 

Podívejte se nyní znovu na vaše odpovědi. Pracovní list na další straně vám pomůže vytvořit si 
základní postupy, jak zvládat relaps, a  přestat s užíváním.  
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Pracovní list 10: Vzorce – plán činností 
 

Jméno klienta:        Datum narození: 
1. Jaké máte před užitím fyzické pocity? 
 
Uvědomte si, jak se před užitím fyzicky cítíte a vnímejte své pocity jako určitý signál. Většina z nich 
spouští uvolňování adrenalinu a mohou být kontrolovány. Vybavte si cokoliv, co vám pomůže se 
uklidnit a snížit dechovou frekvenci, jako např. akupunktura, dechová cvičení, relaxační oleje, 
bylinkové čaje, masáže apod. Co platí na vás?  

Osobní plán: 
 
 

3. Jaké máte před užitím psychické pocity? 
 
Opět se pokuste vnímat tyto pocity jako signály, ale rovněž si vybavte situace, které mohly tyto 
pocity vyvolat. Víte např., že jistá situace nebo osoba vás obvykle rozčílí nebo uvede do depresí. 
Podívejte se na způsoby, jako se s tím vyrovnat nebo se situaci vyhnout. Popřemýšlejte o vaší roli. 
Podněcujete takovouto situaci, abyste ji mohli zneužít k ospravedlnění svého nákupu?   

Osobní plán: 

3. Užíváte v nějakou konkrétní dobu během dne, v týdnu nebo v měsíci? 
 
Velice záleží na vašem vzorci užívání, ale pokud si jste vědomi nějakého rizikového období / doby, je 
možné vytvořit si postupy, které umožní velikost tohoto problému zmenšit. Např. pokud obvykle 
začínáte užívat v pátek, pokuste se najít nějaké náhradní možnosti; zůstaňte na bezpečném místě 
s lidmi, kteří vás podpoří a nejsou spojeni s vaším užíváním.   

Osobní plán: 
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4. Kde užíváte? 
 
Většině míst, kde užíváte, se můžete vyhnout, pokud opravdu chcete. Místa vyvolávají silné asociace 
a téměř vždy vás spojí s lidmi, se kterými užíváte. Vyhněte se jim za každou cenu. Budete mít asi 
silné nutkání na tato místa jít nebo vyhledat přátelé, o kterých víte, že se tam vyskytují. Uvědomte si 
nebezpečí, do kterých vás mohou tato místa zpět dostat.  

Osobní plán: 

5.V jakém prostředí užíváte? 
 
Některým prostředím spojeným s užíváním bude asi problematické se vyhnout, a proto je nezbytné 
vytvořit si silné strategie. Můžete se vyhnout jistým ulicím a změnit trasu, pokud musíte cestovat. 
Ačkoliv může být i méně výhodná, pomůže vám to udržet se v bezpečí. Měl byste si být též vědom, 
v jaké oblasti se nachází tento projekt.   

 
 

Osobní plán: 

6. S kým užíváte? 
 
Vyhněte se osobám, se kterými užíváte. Většina z těchto známostí je založena pouze na společném 
užívání, nikoli na skutečném přátelství. Pokud jsou to opravdoví přátelé, jistě pochopí, proč se s nimi 
nemůžete stýkat. Pokud užíváte sám, pokuste se být ve vašem rizikovém období s bezpečnými lidmi. 
Rodinní příslušníci a partneři, kteří užívají též, mohou být vskutku problematičtí a budete si muset 
uvědomit, co opravdu chcete.  

Osobní plán: 
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7.Jak získáváte peníze na drogu? 
 
Obdržení peněz nebo jejich očekávání může být jedním z největších spouštěčů. Tento čas se může 
stát extrémně nebezpečným a vy budete potřebovat vytvořit způsob, jak situaci zvládnout. Např. vždy 
vybírejte peníze (šek, účet) spolu s osobou, které věříte, změňte svoji poštu, pokud s dealeři pohybují 
v okolí té vaší. Zbavte se bankovních karet k výběru z bankomatu, pověřte někoho,aby spravoval vaše 
finance atd. Vyhněte se kriminální činnosti, poněvadž zločin rovněž spouští adrenalin a tudíž aktivuje 
vaše bažení.  
 
Osobní plán: 

8. Jaká částka peněz Vás přivede na myšlenku užít? 
 
Jak již bylo uvedeno, peníze jsou jedním z největších spouštěčů k užití, a nosit je při sobě nebo je mít 
k dispozici může být hlavním lákadlem. Musíte si být vědomi, jaká částka je pro vás podněcující. Ať 
už je ale jakákoliv, pokuste se nenosit peníze s sebou, obzvláště v rizikové době. Rovněž si uvědomte, 
že v momentě, kdy přestanete užívat, se váš vzorec může změnit a množství, které bylo spouštěčem 
dříve se nyní může snížit. 
   
Osobní plán: 

9. Jaké používáte vybavení?  
 
Pokud chcete opravdu vážně přestat, budete se muset zbavit všeho, co si spojujete s užíváním. 
Vyhoďte tyto věci, zkontrolujte, zda-li se ve vašem domě  nenachází věci jako fólie, škrtidla, pera, 
brčka atd.Ujistěte se, že žádné další bezmyšlenkovitě nekoupíte. Pokud používáte ke kouření 
inhalátor, požádejte svého lékaře, aby jej vyměnil za vrtulový typ. 
   
Osobní plán: 
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10. Jaký je váš vzorec užívání? 
 
Je opravdu důležité, abyste si uvědomili, jaký je váš individuální vzorec. Vaše odpovědi se mohou 
prolínat s odpověďmi na předešlých 9 otázek. Uvažujte o tom, jak se peníze, nálada, společenské 
kontakty podílí na frekvenci vašeho užívání. Při excesivním užívání (na mejdanech) věnujte zvláštní 
pozornost obdobím bez drog mezi jednotlivými užitími, které vás mohou uvést do falešného pocitu 
bezpečí. Uvědomte si též, jak velký finanční obnos je ve hře.   

Osobní plán: 

 
Nyní jste si lépe uvědomili své vzorce a vytvořili plány, jak je zvládat. 

Prosím dodržujte je. 
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Pracovní list 11: Tabulka spouštěčů 
   

Každý člověk je ojedinělý,a stejně tak i jeho užívání je individuální. Abyste zvýšili vaše šance na 
abstinenci cracku / kokainu, je pro vás nezbytné pochopit vaše hlavní spouštěče. Poté můžete začít 
vytvářet postupy (strategie), které vám pomohou se spouštěčům vyhnout nebo je zvládnout. 
 
Popřemýšlejte krátce o událostech, které vás vedou k užití. Sledujte krok za krokem chod událostí a 
pokuste se určit první věc / událost, která vás svedla na cestu k užití. Zapište tyto události do prvního 
sloupečku. Poté se na jednotlivé spouštěče podívejte znovu a zamyslete se nad způsoby, jak se jim můžete 
vyhnout nebo je zvládnout.  

 
Jméno klienta:       Datum narození: 

 
 

Spouštěč 
 

Činnost 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 

 

     
Pokud si myslíte, že činnost, která by vám umožnila se spouštěčům vyhnout, je příliš těžká, vyhledejte 
podporu a prodiskutujte s někým jiným další možné alternativy. Pokud se vám podaří najít pro vás 
přijatelné činnosti, držte se jich a nenechte se zlákat a uvést v nebezpečí, jen abyste něco vyzkoušeli!  



 103

Pracovní list 12: Oblasti spouštěčů 
 

Prostředí může mít silnou spojitost s užíváním a s určitými místy, ostatními uživateli a hlavně s dealery. Je 
životně důležité, abyste byli schopni se tomuto prostředí vyhnout.  I přesto, že bydlíte v lokalitě, kde se 
drogy prodávají, můžete se vyhnout konkrétním místům tím, že zvolíte jinou trasu, pojedete jiným 
autobusem nebo změníte obchody / poštu / bary / sázkové kanceláře atd., do kterých běžně chodíte. 
 
Pojmenujte oblasti, které jsou pro vás nejnebezpečnější, specifikujte proč jsou nebezpečné a zamyslete se 
nad všemi možnými důvody, proč tam musíte chodit. Poté vypracujte plán činností, který pomůže, aby 
byla oblast pro vás bezpečnější. 

 
Jméno klienta:        Datum narození: 
Příklad: 

 
Riziková oblast Možná nebezpečí Proč tam jít? Činnost 

1. Místní obchody 
 
2. Smetanova ul. 

Přítomnost dealerů a 
uživatelů 
Nachází se tam crack 
house  

Cigarety / pošta 
 
Žijí tam dobří přátelé. 

Změnit poštu / místo, 
kde kupuji cigarety. 
Setkejte se s kamarády 
někde jinde. 

 
Riziková oblast Možná nebezpečí Proč tam jít? Činnost 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

   

 
Dodržujte pravidlo, že se budete těmto oblastem vyhýbat, a pokud se v nich octnete, pamatujte, že jste 
vystaveni větší pravděpodobnosti setkat se se spouštěcí situací a tím vyvoláním bažení.   
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Pracovní list 13: Bažení 
 

Bažení bude jednou z hlavních oblastí, se kterou se budete muset potýkat, když budete chtít s užíváním 
cracku / kokainu přestat. Existují čtyři hlavní témata bažení spojená s užíváním cracku / kokainu, kterým 
budete muset porozumět; jednak odkud přichází, jak působí, jak jsou spouštěny, ale hlavně jak se jim 
vyhnout nebo je zastavit.  
 
Pamatujte na tyto dvě hlavní zásady: 
 

 Bažení vždy potřebuje spouštěč (osoba, místo, peníze atd.) 
 Bažení není potřeba, ale chtění. 

 
Co je to bažení? 
 
Bažení po cracku a kokainu je kombinací fyzických, chemických a psychických faktorů: 
 

 Fyzické pocity jako je pocení, bušení srdce, žaludek na vodě, úzkost a zrychlené dýchání jsou 
důsledkem uvolňování adrenalinu do těla a tím spouštění reakce „boj nebo útěk“ (fight or flight) 

 
 Nutkání k užití, chování soustředící se na jediný cíl (na cestě) a víra v to, že potřebujete drogu 

vychází z nerovnováhy způsobené chemickými látkami v mozku. Rovněž nejste schopni jasně 
přemýšlet z důvodu nedostatku spánku a vyčerpání chemických látek v mozku. 

 
 Psychické faktory jako jsou deprese, oslava, nuda nebo izolace mohou též poskytnout 

ospravedlnění pro užití a přispět k iracionálnímu myšlení. 
  

Typy bažení? 
 

1. Bažení během užívání: Toto je obvykle spuštěno prvním pádem (crash) nebo dojezdem 
(comedown), který můžete prožívat po každém šlehu. ´Dno´, které prožíváte po ´vrcholu´, vás nutí 
k užití dalšího množství, ačkoliv víte, že další ´jízda´ už nedojde tak vysoko, jako ta poslední. 

 
2. Neskryté bažení: Jak naznačuje již název, jste si plně vědomi, o co se jedná a po čem toužíte. 

Tento typ bažení může zapadat do vaše vzorce užívání, stejně jako denní doba, den v týdnu, osoby 
a místa. Je důležité mít na paměti, že poněvadž si toto bažení plně uvědomujete, máte na výběr, 
zdali mu budete čelit.    

 
3. Skryté bažení: Tento typ bažení je poněkud složitější a často se objevuje, když se pokoušíte 

přestat (právě jako nyní). Sled událostí vás může dovést k bodu užití, aniž byste si toho všimli, a 
poté už je příliš pozdě. („Šel jsem pouze po ulici, když jsem náhodou potkal dealera / přítele, který 
také užívá, atd.“). V konečné fázi zjistíte, že sami sebe obelháváte, abyste se dostali do situace, 
kdy užijete. 

 
4. Falešné bažení: Toto nastane obvykle v průběhu zotavení. Po nějaký čas jste abstinovali od drog 

a cítíte se sebevědomí. Objeví se situace, ze které můžete mít obavy (první den na vysoké škole, 
v práce atd.) nebo situace, která vyvolá skutečný strach (výhružky, ošetření u zubaře atd.). Tyto 
události pak spustí reakci  „boj nebo útěk“ (fight or flight), jejíž důsledkem může být bažení a 
myšlenky na užití, obzvláště pokud se cítíte v nebezpečí nebo mimo kontrolu. 
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Jak zvládat bažení? 
 
Pokud cítíte potřebu užít, vzpomeňte si na: 
 

S. C. A. R. E. 
 (z angl. „hrozba“) 
 

Support (z angl. „opora, podpora“): Zvládnutí bažení bez pomoci může být někdy velice těžké. Existuje 
někdo, kdy by vám mohl nabídnout svoji podporu a snížil tak pravděpodobnost následků bažení. Podpůrné 
sítě jako např. Kokain anonymně, přátelé, kteří neužívají a rodina mohou být nápomocni též. Ať už jsou 
vaše podpůrné sítě jakékoliv, v každém případě jich využijte. Dávejte i pozor na výběr špatné podpory ( 
skryté bažení). V žádném případě nepřijměte podporu od někoho, kdo by mohl vaše bažení ještě podnítit a 
v konečně fázi s vámi i užít! 
 

Consequences (z angl. „důsledky, následků“):  Většinu času, kdy bažíte, myslíte pouze na epizodu užití, 
jízdu (buzz). Dá se to přirovnat ke sledování filmu až do nejzajímavějšího momentu a poté zmáčknutí 
pauzy. Nespěchejte se spuštěním filmu dále. Jak se budete cítit při dojezdu? Spácháte nějakou trestnou 
činnost, abyste mohl pokračovat v sérii užívání? Jak na vás zapůsobí ztráta peněz? A co zdravotní rizika? 
Jak se budete sami cítit? Už jste pravděpodobně vším tím prošli, a proto budete schopni předvídat možné 
důsledky svého užití. Opravdu chcete, aby se tak stalo? 
 

Awareness (z angl. „uvědomění, pochopení“): Pokud již chápete, jak bažení vzniká, je jednodušší se 
s ním vyrovnat. Pochopení svých osobních spouštěčů je v tomto procesu naprosto nezbytné. Představte si 
je jako žebřík s jednotlivými příčkami vedoucími vás každým krokem blíže k užití. Čím dříve zjistíte, jak 
tento mechanismus funguje, tím dříve bude jednodušší vyskočit. Pokud budete čekat až do poslední 
příčky, už budete příliš vysoko na to, abyste skočili. 
 

Relaxation (z angl. „relaxace, odpočinek“): Příroda nás obdařila ´vypínačem´ uvolňování adrenalinu, 
který funguje velice jednoduše a efektivně. Pamatujte: 
 

Hlubokým dýcháním proti  bažení 
 

Na tomto základě pracuje většina doplňkových terapií. Je také důvodem, proč jste zjistili, že užití  
zpomalovače (downer) při pocitu přebuzenosti (wired / prang) skutečně fungovalo. 
 

Education (z angl. „vzdělání, znalost“): Pokud se přiblížíte k momentu užití nebo uklouznete, pokuste se 
ze situace poučit. Historie vašeho užívání cracku / kokainu bude zaplavena příhodami, kdy jste udělali 
opakovaně stejnou chybu. Vezměte si z nich ponaučení. Posílíte tak svoji preventivní strategii a zabráníte, 
aby se nastali znovu.  
 
 Upozornění: 
 
Dávejte pozor, abyste se nedali unést. Záměrné uvádění se do nebezpečných situacích, abyste otestovali, 
jaký jste udělali pokrok, není dobrý nápad. Postoj: „Je to v pořádku, protože minule to bylo také 
v pořádku“ neznamená, že to budete v pořádku i tentokrát. Nikdy neberte nic za samozřejmé a pamatujte, 
že psychické faktory jako jsou deprese, nuda a oslava mohou ovlivnit způsob, kterým budete na situace 
reagovat. 
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Pracovní list 14: Realita bažení 

 
Použijte tento dotazník, abyste zjistili, co bažení skutečně je, a jak ho můžete zvládnout. Pravdivě 
odpovězte na otázky tak, aby pro vás byly co možná největším přínosem.  

 
Jméno klienta:       Datum narození: 
 

Otázka? Pravdivá odpověď 

1.  
Kromě momentu, kdy jste poprvé 
začal užívat, splnil vrchol, které ho 
jste užitím cracku nebo kokainu 
dosáhl, vaše  očekávání nebo 
představy?   

 

2. 
Zvyšuje se vrchol po druhém a 
dalším šlehu nebo se snižuje?  

 

3. 
Během posledních pár měsíců: Měl 
jste někdy na konci série užívání 
pocit, že to skutečně stálo za to?  

 

4. 
Už jste měl někdy pocit bažení a 
překonal ho? (dealer možná 
nedorazil nebo se vám nepodařilo 
nic sehnat) 
Co se stalo? 

 

5. 
Jaké jsou vaše pocity bažení  nyní? 
Porovnejte je s dobou před 
zahájením programu. 
 

 

 
 

Vskutku se potřebujete oddávat pocitům bažení? 
Použijte svůj osobní plán pro potlačení bažení a podívejte se na to, jak se cítíte, když bažíte a vytvořte si 

své vlastní postupy (strategie), jak bažení zastavit.   
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Pracovní list 15: Osobní plán na potlačení bažení  

 
Jméno klienta:       Datum narození: 

 
Jaké mám pocity, když bažím Jak mohu bažení zastavit 

 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
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Pracovní list 16: Euphoric recall 
 

´Euphoric recall´ je v podstatě náhled na věci skrz růžové brýle neboli vybavování si pouze pozitivních 
myšlenek. 
 
Představte si, že sledujete upoutávku na film. Ta vám ukáže celý děj, ale vy shlédnete jenom vybrané 
záběry (dobré části). Tato upoutávka se vám může zdát velice lákavá a budete chtít film vidět. Avšak 
realita je většinou taková, že vybrané záběry bývají ty nejlepší z filmu a zbytek nesplní vaše očekávání a 
vy nakonec budete litovat, že jste se obtěžoval na tento film jít.  
 
´Euphoric recall´v případě cracku / kokainu funguje úplně stejně . Vybavují se vám pouze dobré 
vzpomínky, které vytváří očekávání a naděje při užívání drogy. Avšak realita prožívání ´filmu vašeho 
života´ „Některé z mých zkušeností s užíváním“ je, že zůstanete v depresích, úzkostech a paranoii. 
Kromě těchto pocitů, můžete být též zadlužení, čelit důsledkům svého jednání a dostat se do konfliktu se 
svými partnery, rodinou a přáteli. 
 
Je pro vás nezbytné uvědomit si, jak na vás euphoric recall působí, a jak mohou ostatní lidé jeho působení 
podnítit. Zamyslete se nad tím, kolikrát jste hovořil s jinými lidmi o svých prožitcích při užívání, a 
kolikrát to spustilo bažení. Pokud si nyní uvědomujete, jak tyto debaty o tzv. ´dobrých časech´ na vás 
působí, pokuste se jim vyhnout a raději změnit téma rozhovoru. 
 
Když lidé začnou vzpomínat na dobré časy, většina z nich si vybavuje spíše cestu vedoucí k užití, než-li 
akt užití. Když vzpomínají na samotný ´šleh´, myslí tím obvykle na prvotní užití, než na okamžitou 
paranoiu / úzkost, která se dostaví u některých osob při první dýmce nebo lajně, i pokud už užívají po 
dobu několika let. Euphoric recall obvykle zahrnuje: 
 

 Vzrušení při získání peněz 

 Pocity spojené s událostmi vedoucími k užití (vynesení rozsudku u soudu, oslava, obdržení peněz 
atd.) 

 Cesta k nákupu drogy 

 Nákup drogy 

 Osoby ve vašem okolí v tomto čase 

 Počasí (méně problémů se vždy vyskytuje v létě) 

 Ostatní euforické události (propuštění z vězení, karneval, narozeniny, Vánoce, páteční večery 
atd.) 

 Apod. 

Vyplňte prosím následující pracovní list. Pomůže vám plně si uvědomit, že při vašich pozitivních 
myšlenkách na drogu možná myslíte jen na několik vybraných vzpomínek, které jste možná už léta 
nezažil.    
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Dobré i špatné stránky užívání 
 
Podívejte se a snažte se pochopit realitu svého užívání. Napište seznam dobrých a špatných věcí na vašem 
užívání cracku a kokainu. Buďte pravdomluvní, čestní a nesnažte sami sebe oklamat!  
 
Jméno klienta:        Datum narození: 
 

 
 

 
 

  

 
 
Toto je realita vašeho užívání, bez jakéhokoliv přikrášlování nebo zhoršování. Pamatujte na to, až budete 
příště chtít vzít drogu. Zeptejte se sami sebe: Stoji to skutečně za to? Opravdu je to to, co chcete? 
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Metody, které můžete použít ke zvládnutí euphoric recall: 
 
Aktivní vzpomínání na pozitivní i negativní myšlenky: 

Tato metoda spočívá ve vybavování si reality spojené s vaším užívání cracku / kokainu. V podstatě se 
jedná o to, že jste „svůj film“ viděli již několikrát a už není lepší (obvykle je horší). Seznam dobrých a 
špatných stránek vám pomůže vzpomenout si na realitu vašeho užívání,  a na to,  co  vás přivedlo až 
sem, kdy chcete s užíváním skončit.   

Zastavení myšlenek: 
 
Když jste si nyní uvědomili, že vaše myšlenky se upínají na tzv. ´dobré časy´, pokuste se je zastavit. 
Rozpoznejte, kdy se začnou ubírat tímto pozitivním směrem a zastavte je. Povšimněte si , co tyto 
myšlenky podnítilo a tuto situaci rozeberte, pravděpodobně se bude jednat o spouštěč. 
   
Nahrazení myšlenek: 
 
Pokud jste si vědomi toho, co děláte, můžete nyní nahradit tyto myšlenky jinými, které jsou pro vás 
pozitivnější.  Zamyslete se nad pozitivními věcmi ve vašem životě nehledě na to, jak nepatrnými se 
mohou zdát. Uvažujte o tom , čeho byste chtěli dosáhnout. Nesklouzněte k depresím, poněvadž ty vás 
mohou dovést zpět k užití cracku nebo kokainu, abyste se cítili lépe. 
 
Nezapomeňte, že: 
 
 Euphoric recall vás často přivede k myšlenkám na bažení. Pamatujte, že se jedná o pouhou přehnanou 
reakci ‚boj nebo útěk¨ (fight or flight). Ve skutečnosti crack nebo kokain nepotřebujete, pouze si myslíte, 
že ano. 
 
Použijte některé z následujících technik, které vám pomohou snížit hladinu adrenalinu ve vašem  těle: 

 

 Pomalé dýchání (technika k potlačení bažení) 

 Spalovací relaxační oleje 

 Ušní akupunktura 

 Relaxační bylinné čaje 

 Promluvte s někým, komu důvěřujete a kdo vás podpoří 

 Vyskytujte se v bezpečném prostředí 

 

Rovněž dávejte pozor, abyste se nedali vyvést z míry a nenacházeli ospravedlnění pro své užití jako jsou 
např.: 
 

 Dám se jenom jednu ´kostku´ / lajnu 

 Být čistý je nuda 

 Je to zvláštní příležitost 
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Sny o užívání: 
 
V některých případech můžete mít sny o cestě k užití, a když se probudíte, máte pocit, že už se chystáte 
užít. Jedná se o podobný proces jako, když máte noční můry. Když se cítíte ohrožen a vyděšen při 
špatném snu, uvolňuje se adrenalin a probudíte se zpocený, s  bušícím srdcem a zrychleným dýcháním. 
Stejný proces probíhá ve snu, ve kterém užijete. Uvolní se adrenalin z důvodu očekávání užití, a když se 
probudíte, může být fyzický pocit užití velice silný.  
 
Z těchto důvodů můžete cítit, že: 
 

 Máte potřebu užít 

 Nemáte nad sebou kontrolu 

 Jste tak hodně závislí, že už se vám o tom zdá 

 
Výše uvedené body vám mohou pomoci snížit hladinu adrenalinu po probuzení a uvědomit si, že sny 

o užívání jsou běžné a neznamenají, že musíte s těmito pocity bojovat. 
 
 

Připomeňte si činnosti, které jste prováděli  
v sezení zaměřeném na bažení 
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Pracovní list 17: Spojitost s trestnou činností 
 

Zapište do následující tabulky spojitosti, kterých jste si všimli mezi vaším užíváním cracku nebo kokainu 
a trestnou činností, kterou jste spáchal. 

 
Jméno klienta:       Datum narození: 
 

Spojitost cracku / kokainu s trestnou činností 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 

 



 113

Pracovní list 18: Crack a trestná činnost 
 
Pomocí tohoto dotazníku se zamyslete nad spojitostmi mezi vaším užíváním cracku / kokainu a trestnou 
činností. Pochopení těchto spojitostí vám pomůže narušit váš cyklus závislosti. 

 
Jméno klienta:      Datum narození: 

 
Jak způsobem změnil crack nebo kokain vaši trestnou činnost? 

 
Více násilí    _     Více spáchaných trestných činů    _    Méně plánování     _ 

 
Žádný vliv    _     Méně trestné činnosti   _    Chaotičtější činy   _ 

 
Větší závažnost spáchaných trestných činů    _     Nevím     _ 

 
Jak trestná činnost změnila vaše užívání cracku nebo kokainu? 
 

Zvýšené užívání    _   Chaotičtější užívání    _   Spouštěč myšlenek na crack    _ 
 

Šli vždy ruku v ruce    _    Žádný vliv na užívání     _ 
 

Vždy jsem měl ´rychlé´ peníze na crack     _     Nevím     _ 
 

Zvýšilo vaše užívání cracku nebo kokainu počet násilných / agresivních situací? 
 

Ano      _      Ne     _      Nevím      _ 
 

Jaké jste měl fyzické a psychické pocity před / během páchání trestné činnosti? 
 

Třes    _    Bušení srdce    _     Hodně energie    _   Zrychlený dech    _     Pocení    _     
 

Žaludek na vodě    _    Úzkost    _     Deprese     _     Vzrušení     _     Radost     _ 
 

Provinění     _    Zlost     _    Jiné: ………………………………………………….. 
 

Jaký byl váš poslední důvod pro spáchání trestné činnosti? 
 

Jak se výše uvedené otázky vztahují k vašemu užívání cracku / kokainu? 

 
Pokud máte opravdu v úmyslu se cracku vzdát, budete muset skončit i s trestnou činností! 
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Pracovní list 19: Nebezpečné situace 

 
Je životně důležité, abyste se naučili co možná nejvíce předvídat nebezpečné situace a vytvořili si plány, 
jak je zvládnout, pokud se objeví. Abyste dovedli těmto situacích předcházet, musíte si uvědomit události, 
pocity, osoby a místa, které mohou k epizodě užití vést (vaše předchozí práce vám pomůže si je lépe 
uvědomit) 
 
Jméno klienta:        Datum narození: 

 
Navržený plán Osobní plán 

1. Očekávané nebezpečné situace Situace, které mne vedou k bažení: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

2. Opusťte nebo změňte místo Bezpečná místa, kam můžu jít: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

3. Zabavte se činnostmi, které 
máte rád 

Činnosti, které mne zabaví / rozptýlí: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
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4. Připravte si seznam 
nouzových čísel 

Osoby, kterým mohu v nouzi zavolat: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

5. Připomeňte si své úspěchy 
nebo věci, kterých chcete 
dosáhnout  

Moje největší úspěchy / čeho chci dosáhnout:  
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

6. Nahraďte myšlenky na užití 
jinými pozitivními myšlenkami 

Pozitivní myšlenky, které si můžu vybavit: 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

7. Odložte své rozhodnutí užít o 
15, 30, 60 minut 

Techniky, které mohu použít k relaxaci / uklidnění po dobu těchto 15, 
30, 60 minut 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

 
Pamatujte si, že nebezpečné situace jsou součástí běžného života, jako je chození do obchodu, obdržení 
peněž nebo být naštvaný. Není možné předvídat úplně všechno. V každém případě dodržujte svůj osobní 
nouzový plán! 

Mějte svůj plán vždy u sebe, abyste si mohli jej připomenout v případě, že ho budete potřebovat.  
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Pracovní list 20: Nebezpečné situace 2 
 
Může být pro vás těžké uvědomit si nebezpečné situace, které mohou vést k užití, pokud jste právě s užíváním přestali. A to z důvodu, poněvadž. 
situace, které pro vás byly dříve příležitostmi, se nyní stávají nebezpečnými. Tento formulář vám pomůže zamyslet se právě nad těmito potenciálně 
nebezpečnými situacemi. Někdy může být těžké je označit, a proto si vybavte zahájení školy, oslavy, dřívější místa, kde jste užíval apod. 

 
 

Jméno klienta:          Datum narození: 
Potenciálně nebezpečné blížící 

se situace  
Jak se při nich asi budete 

cítit? 
Jsou zde nějaké podobnosti 

s pocity, když jste užil drogu? 
Co s tím můžete dělat? 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Pracovní list 21: Zakončení programu  

 
 

Jméno klienta:        Datum narození: 
 
1. Jaké se vám vybaví pocity, když pomyslíte na to, že je program u konce? 
 

2. Jaké myšlenky se vám vybavují v souvislosti s ukončením programu? 
 
 

3. Pojí se některé z těchto myšlenek nebo pocitů se znalostmi, které nyní máte o vašem užívání 
cracku nebo kokainu? 
 

Zvládnutí ukončení – plán péče Initials Probráno 

  Dne:  

  Dne: 

  Dne: 

 
 
 
 



 118

Pracovní list 22: Podpůrné sítě 
 

Sociální podpůrné sítě se mohou u každého jedince lišit. Jednou z věcí, které budete potřebovat, je rozsah 
podpůrných sítí. Pokud budete mít pouze jednu oblast podpory ve svém životě a tato selže, můžete se stát 
velice zranitelnými. Pokud budete mít ale několik forem podpory a zhroutí se jedna z nich, vždy budete 
mít v záloze ještě nějaké další. 
 
Jméno klienta:        Datum narození: 
 
Jmenujte dvě hlavní podpůrné sítě, které v současnosti máte 
 
1.  
 
2. 

Jmenujte dvě hlavní podpůrné sítě, které potřebujete získat 
 
1. 
 
2. 

Jmenujte dvě podpůrné sítě, které byste chtěl získat 
 
1. 
 
2. 

Podpůrné sítě – plán činností: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

Pracovní list 23: Tabulka cílů na 12 měsíců 
 

Následující cíle by měly být spojeny s tím, čeho chcete ve svém životě dosáhnout po dobu příštích 12 
měsíců. Prosím uveďte cíle konkrétní, měřitelné a reálně dosažitelné v období 12 měsíců.   
 
Jméno klienta:       Datum narození: 
 
1 

2. 

3. 

4. 
 

5. 

6. 

 
Ujistěte se, že bude dosažení těchto cílů za rok vyhodnoceno. 
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Hodnocení 

 
Účelem tohoto dotazníku je zhodnotit sezení krátkého intervenčního programu, který jste právě 
dokončili. Prosím odpovězte na otázky co nejpravdivěji. Vaše hodnocení nám pomůže vylepšit 
poskytované služby. 
 

1. Jak celkově hodnoíte program? 
 

Neužitečný   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Velmi užitečný 

2. Která sezení byla podle vás nejužitečnější? 
 

Úvod       Jak kokain působí      Zdravotní důsledky 
 

Zavření dveří za nákupem     Cykly užívání       Vzorce užívání      Spouštěče 
 

Bažení    Euphoric recall     Spojitost s trestnou činností 
 

Nebezpečné situace     Doléčování a podpora 
 

3. Která sezení byla podle vás nejméně užitečná? 
 

Úvod       Jak kokain působí      Zdravotní důsledky 
 

Zavření dveří za nákupem     Cykly užívání       Vzorce užívání      Spouštěče 
 

Bažení    Euphoric recall     Spojitost s trestnou činností 
 

Nebezpečné situace     Doléčování a podpora 
 

4. Které stránky programu byly podle vás nejužitečnější? 
 

Pracovní listy         Znalosti terapeutů        Struktura sezení 
 

12-ti týdenní podpora       Získaní vědomostí       Akční plány / plány péče 
 

5. Pomohly vám sezení s vaším užíváním návykových látek? 
 

Nepomohly   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Velmi pomohly 
 

6. Další komentáře ......... 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za vaši pomoc 
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Pracovní listy 
pro hlavní sezení 
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Pracovní list pro hlavní sezení  1: Poučení z lapsů 
 

Laps neznamená, že jste se vrátili zpět na startovní čáru. Pokud máte vůči této události naprosto negativní 
postoj, promeškáte možnost se z ní ponaučit a pravděpodobně uděláte stejnou chybu znovu. Je nezbytné 
pochopit:   
 

 Co se stalo? 
 Jak se to stalo? 
 Jak můžete zabránit, aby se to stalo znovu? 

 
Začněte sledováním událostí, které vedly k vašemu užití. Možná budete muset projít jednotlivé události 
několikrát, pokaždé o jedné krok zpět, abyste se dostali na startovní čáru. Věnujte pozornost tomu, s kým 
jste byli? Jaké jste měli pocity? Jak jste se cítili fyzicky? Kde jste získali peníze? Jaká ospravedlnění jste si 
našli? atd.   
 
Epizoda užití 
 
 

Co se stalo předtím? 

A předtím? 

A předtím? 

A předtím? 

A předtím? 

 
Nyní lépe rozumíte, co se stalo a jak se to stalo. Jak můžete zabránit, aby se to opakovalo? 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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Pracovní list pro hlavní sezení 2: Monitorování kokainu (CMF dotazník) 
 

Za účelem dosažení přesných výsledků Vašeho pokroku / změn by mělo být toho hodnocení prováděno spolu s Vaším klíčovým terapeutem jedenkrát týdně. 
Je třeba sečíst Vaše skóre a zapsat jej do plánu péče / dotazníku CMF. Čím je vyšší skóre, tím jsou větší rizika. Současně s postupem krátkého intervenčního 
programu, byste měli zjistit, že se Vaše skóre snižuje. Pokud zjistíte, že se zvyšuje, je nezbytné se svým klíčovým terapeutem zapracovat na oblastech, ve 
kterých se skóre zvýšilo. 

 
Jméno klienta:            Datum narození: 

 
A. Užití drogy a alkoholu 
 
Užití kokainu: 

1. Vůbec žádné užití kokainu 
2. Nějaké užití kokainu (1-2x týdně) 
3. Pravidelné užívání kokainu (3-5x týdně) 
4. Každodenní užívání kokainu (nebo excesivní užívání po 2-4 dny 

v týdnu) 
Užití alkoholu: 

1. Žádný alkohol 
2. Nějaké požití alkoholu (společenské) 
3. Pravidelné požívání alkoholu (dojezd / mejdany) 
4. Každodenní požívání alkoholu (před / během / po užití kokainu)  

 

 
Užití dalších drog: 

1. Žádné další drogy 
2. Nějaké užití dalších drog (1-2x týdně) 
3. Pravidelné užívání dalších drog (3-5x týdně) 
4. Každodenní užívání dalších drog 
 

Způsoby užívání kokainu: 
1. Žádné 
2. Šňupání 
3. Kouření 
4. Injekčně  
 

Celkové skóre za část A = 
 
B. Harm reduction 
 
Množství užitého kokainu: 

1. Žádný kokain 
2. V hodnotě 25,- - 100,- GBP týdně 
3. V hodnotě 100,- - 500- GBP týdně 
4. V hodnotě více než 500,- GBP týdně 

 
(Ceny v Kč jsou orientační) 
 
 

 
 
Harm reduction: 

1. Žádné užití kokainu 
2. Jsem si vědom harm reduction & řídím se jeho zásadami 
3. Používám společné vybavení, ale dodržuji bezpečný sex 
4. Používám společné vybavení a nedodržuji bezpečný sex 

 
 
Celkové skóre za část B =  
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C. Bažení 
 

Bažení po kokainu: (myšlenky na užití) 
1. Žádné bažení po kokainu 
2. Nějaké bažení (1-5x týdně) 
3. Pravidelné bažení (každodenní) 
4. Prakticky neustálé bažení 

 

 
Schopnost neužít kokain při bažení: 

1. Vždy, žádné užití 
2. Většinou 
3. Někdy 
4. Nikdy, vždy užiji 

 
Celkové skóre za část C = 

 
D. MAP Jak často jste měl v uplynulých měsících tyto problémy? (prosím zaškrtněte jedno políčko v každém řádku)  
FYZICKÉ ZDRAVÍ Nikdy = 0 Zřídka = 1 Někdy = 2 Často = 3 Vždy = 4 Celkem 
Únava       
Nevolnost       
Bolesti žaludku       
Problémy s dýcháním       
Bolesti na hrudníku       
Bolesti kloubů / kostí       
Bolesti svalů       
Otupělost / brnění (hučení)        
Chvění / třes        
Celkem       
 
PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Nikdy = 0 Zřídka= 1 Někdy = 2 Často = 3 Vždy = 4 Celkem 
Pocity napětí / povzbuzení        
Náhlé vyděšení bez  důvodu       
Pocity strachu       
Nervozita / chvění uvnitř       
Návaly hrůzy / paniky       
Pocity beznaděje o 
budoucnosti 

      

Pocity zbytečnosti       
Pocity nezájmu o věci       
Pocity osamělosti       
Myšlenky na ukončení 
života 

      

Celkem       
Celkem za část D (fyzické a psychické zdraví) = 
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E. Faktory mající vliv na trestnou činnost 
 
Kontakt s jinými uživateli: 

1. Žádný kontakt 
2. Příležitostný kontakt 
3. Pravidelný kontakt 
4. Neustálý kontakt 

 
Váš postoj k trestné činnosti: 

1. Nespáchám trestný čin kvůli užití 
2. Chápu spojitost s užíváním kokainu (vyhýbám se situacím, kde by mohlo 

k trestné činnosti dojít) 
3. Spáchal bych trestnou činnost jen jako poslední možnost 
4. Trestná činnost je pro mé užívání nezbytná  
 
Celkem za část E = 

 
F. Sociální / životní faktory 
 
Strava: 

1. Pravidelná strava (2-3 jídla denně) 
2. Alespoň jedno jídlo denně 
3. Nepravidelná strava / rychlá jídla 
4. Někdy nejím několik dní 
 
Spánek: 

1. Žádné problémy se spaním (6 a více hodin denně) 
2. Nějaké problémy (je těžké usnout nebo se vzbudit) 
3. Středně těžké problémy (buzení uprostřed noci, nedostatečný spánek) 
4. Značné problémy (žádný vzorec, beze spánku po několik dní, málo 

spánku)   

 
Bydlení: 
1.Bezpečné bydlení  bez drog 
2. Bezpečné bydlení v drogovém prostředí 
3. Bydlení spolu s jinými uživateli (hostel) 
4. Bydlení spolu s jinými uživateli (crackhouse) 
 
Zadluženost: 

1. Žádné peníze nedlužím 
2. Nějaký dluh, ale pravidelně splácím (zvládám situaci 
3. Hodně dluhů, nesplácím pravidelně (hodně upomínek apod.) 
4. Nezvladatelné dluhy na všech úrovních (nájem, služby, dealeři apod.) 
   
Celkem za část F = 

 
G. Podpůrné sítě: 
 
Rodina a přátelé: 

1. Dobrá podpora ze strany rodiny a přátel 
2. Nějaká podpora ze strany rodiny a přátel 
3. Podpora pouze přátel 
4. Žádný kontakt s rodinou nebo přáteli 

 
Ostatní podpůrné sítě: 

1. Získávám podporu od mnoha zařízení (protidrogová centra apod) 
2. Podpora hlavně od organizací zabývající se drogovým a trestním 

soudnictvím  
3. Žádná podpora kromě tohoto zařízení 
4. Žádné podpůrné sítě vůbec 
 
Celkem za část G = 
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Pracovní list pro hlavní sezení 3: Plán péče / CMF skóre  
 

Týdny 1 – 2 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Týdny 3 - 4 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Týdny 5– 6 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Týdny 7 – 8 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Týdny 9 - 10 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Týdny 11 – 12 
Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče – činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
 
 
 
 

 
 

Jméno klienta:                                                      Datum narození:                                               Podpis klienta:  
 
Jméno terapeuta:                                                                                                                             Podpis terapeuta: 

Plán péče - činnosti Initial 
Probráno 

dne 
CMF skóre 

A = B = C = D = E = F = G =  Celkem    

CMF – činnosti: 
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Pracovní list pro hlavní sezení 4: Crack / heroin / metadon 
 

Pomocí tohoto formuláře určíte různé vzorce užívání cracku a heroinu. Pomůže vám monitorovat změny v užívání 
cracku, heroinu a metadonu během léčení. 

Jméno klienta:                                                                                                              Datum narození: 

 Kokain Heroin Metadon 

Vzorec užívání Excesivní     Každodenní Každodenní Každodenní 

Způsob užívání  
Kouření      Šňupání 

 
Injekčně     Orálně 

 
Kouření      Chase 

 
Injekčně 

 

Užité množství  
£ 

 
£ 

 
ml  

Zvýšení / snížení?    

Vypracováno dne:  

 
Jméno klienta:                                                                                                              Datum narození: 

 Kokain Heroin Metadon 

Vzorec užívání Excesivní     Každodenní Každodenní Každodenní 

Způsob užívání  
Kouření      Šňupání 

 
Injekčně     Orálně 

 
Kouření      Chase 

 
Injekčně 

 

Užité množství  
£ 

 
£ 

 
ml  

Zvýšení / snížení?    

Vypracováno dne:  

 
Jméno klienta:                                                                                                              Datum narození: 

 Kokain Heroin Metadon 

Vzorec užívání Excesivní     Každodenní Každodenní Každodenní 

Způsob užívání  
Kouření      Šňupání 

 
Injekčně     Orálně 

 
Kouření      Chase 

 
Injekčně 

 

Užité množství  
£ 

 
£ 

 
ml  
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