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VÝCHODISKA: Dùvody k užívání jsou rùzné, v nejèastìj-

cipantky ochranné léèby mají jako motivaci svùj vysoký

ších pøípadech s sebou nesou i riziko porušení zákona

vìk, rodinu, dìti. Motivace k léèbì u dobrovolné léèby jsou

a vzniku trestního stíhání a následnì naøízené ochranné

psychické dùvody, vliv léèby ve vìznici, zdravotní problé-

léèby protitoxikomanické. Èasto nastoupí uživatelky léèbu

my. Terapeuti verifikovali námi zjištìné výsledky. Postu-

dobrovolnì ve snaze abstinovat a zaèít žít život bez návy-

pem èasu si v léèbì hledají vnitøní dùvody pro léèbu a moti-

kových látek. Dùvody pro abstinenci si hledají bìhem své

vace se mìní. Ženy v ochranné léèbì mají malou zkušenost

léèby. CÍLE: Cílem práce je zjistit, jaká je motivace klien-

s léèbou v porovnání s klientkami dobrovolné léèby. ZÁ-

tek v naøízené ochranné léèbì a dobrovolné léèbì, jaké

VÌRY: U všech uživatelek hraje významnou roli ženská

mají dùvody k abstinenci. A pozastavit se nad tím, zdali má

role a s ní spojené tìhotenství a budoucí role matky. Neod-

naøízená léèba pro uživatelky smysl. METODY: Motivaèní

myslitelný je i vliv partnera, který èasto uživatelku ne/vì-

dotazník, polostrukturované interview, èasová osa. SOU-

domì udržuje v závislosti. Jednou z mnoha snah odborní-

BOR: Deset uživatelek v naøízené ochranné léèbì ve vìzni-

kù v pomáhajících profesích je motivaci u klientek posilo-

ci v Opavì, 10 uživatelek terapeutické komunity Podcest-

vat a zvnitønit jejich dùvody k abstinenci. Snažit se je

ný Mlýn a doléèovacího centra v Olomouci a v Brnì, 6 tera-

zapojit do léèebného procesu co nejdøíve, než dojde k de-

peutù. Kvalitativní studie. VÝSLEDKY: Celkový prùmìrný

baklové situaci, a snažit se rozvíjet u nich rozpory, které by

motivaèní skór skupiny ochranné léèby je v porovnání

vedly k abstinenci.

s dobrovolnou léèbou nižší. Participantky nastoupily do
léèby z vnìjších sekundárních dopadù abúzu návykových
látek. Struktura motivace z dotazníku se lišila u výzkumných souborù v procentech v jednotlivých oblastech. Parti-
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